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Un nou barri
a Manresa

CURS 2018-2019

CFGS DE PRÒTESIS
DENTALS

CFGS D’EDUCACIÓ
INFANTIL *

CFGS DE GESTIÓ
ESPORTIVA *

Forma’t com a protètic dental
amb un alt perfil tecnològic.
Classes pràctiques al laboratori
en grups reduïts i espai de
treball per a cada alumne.
Aula de CAD amb un ordinador
per alumne.

ESPECIALITAT CIÈNCIA
I EXPERIMENTACIÓ

Administració i finances
pensades per a l’especificitat
de la gestió d’empreses i clubs
esportius.
Formació pràctica.
Aprenentatge en entorns de
simulació.

Forma’t com a educador per
impulsar la ciència des de la
primera infància.
Innovació educativa a través de
la ciència, en el marc del Lab
0-6, laboratori de ciència per a
infants de 0 a 6 anys.
* Pendent d’aprovació

• Formació professional superior en un entorn universitari.
• Laboratoris amb un alt nivell tecnològic.
• Accés a programes de mobilitat internacional.
• Opció de formació dual en empreses del sector.

Informació i preinscripcions
Campus Professional UManresa
Avinguda Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
93 875 73 88
campusprofessional@umanresa.cat
www.umanresa.cat/campusprofessional
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* Pendent d’aprovació

S

i en el número passat comprovàvem com algunes de les indústries de la
ciutat s’havien reconvertit per ser punteres en la quarta revolució industrial
en què estem immersos, aquest mes tornem a la segona revolució, la de fa
més d’una centúria, quan el pes del sector tèxtil en una ciutat com Manresa
la feia econòmicament puntera en el panorama català. El tèxtil, passada la
guerra, va continuar sent una punta de llança, especialment després del
període autàrquic del franquisme. De la mateixa manera que l’esclat de la
bombolla immobiliària va cloure’s encetant una crisi terrorífica, la decadència del tèxtil va convertir-se en una agonia que destruïa, dia rere dia, llocs de treball i, sobretot, feia clausurar fàbriques de
referència a tota la Catalunya central. La més emblemàtica de Manresa, la Fàbrica Nova, construïda
a l’antic extraradi del nucli històric i que, en el seu moment àlgid, va arribar a tenir 1.500 treballadors. Quan va tancar el 1989, l’antiga Bertrand i Serra no va deixar només un buit en el teixit industrial de Manresa, sinó també en la fesomia urbana, tal com altres antigues manufactureres com
els Panyos, els Polvorers o, més recentment, l’Ànònima, cedida al municipi i, tot i el seu valor patrimonial, sense usos ni perspectives futures clares. La clausura de la Fàbrica Nova va deixar 13.000
metres quadrats en plena trama urbana, amb un futur incert i idees per a tots els gustos –algunes
somiaven amb la construcció d’un pavelló tal com han manat els històrics deliris de grandesa del
manresans més optimistes.
Després d’una subhasta dels terrenys i d’un llarg període de projectes i estira-i-arronses entre propietat i planejament, a principis d’aquest segle, un projecte amb la constructora manresana Cots i
Claret al capdavant dissenyava un espai idíl·lic amb pisos a dojo, aparcaments a manta i un gran
centre comercial en plena bombolla immobiliària. En aquell moment no es va tenir cap mirament
i bona part del conjunt arquitectònic de l’antiga fàbrica se’n van anar a terra. Total, perquè el 2007
s’aturés tot abans de començar i s’obrís un parèntesi llarguíssim d’abandó. Un període en el qual
alguns van envejar una altra manera de recuperar antics recintes industrials a Vic, Terrassa o Mataró cedint-los, per exemple, a projectes universitaris o espais d’ús públic. Va ser necessària una
modificació del pla general el 2015 per bastir un projecte a diverses bandes que relligués el sector
amb el centre de la ciutat. Una inversió de dotze milions d’euros que, com a mínim, ha de preconfigurar una zona que combini espai públic, zones verdes, habitatge i patrimoni. Hi ha temps i espai
per fer bé les coses i donar llustre a l’entorn de l’antiga Bertrand i Serra. Una intervenció que, com
en el cas de la zona de les Bases, pot fer néixer un nou barri a Manresa.
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l'opinió del lector
Arrimadas no és humana

Taula rodona
sobre la indústria 4.0
El dia 4 d’abril es va fer una nova taula rodona, dins del
cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino, sobre el tema La indústria 4.0 a Manresa,
amb Pau Feliu, director tecnològic de Maccion; Esteve
Pintó, gerent d’Elèctrica Pintó i president de PIMEC
Catalunya Central, i Jordi Vila, fundador i CEO d’UVE
Solutions.

Canvis a la revista
A més de la modificació d’alguns elements en el disseny
corporatiu i la introducció d’una imatge renovada dels
articulistes, el lector trobarà que en aquesta etapa es potencien les pàgines d’opinió, amb la incorporació d’un
nou columnista, que canviarà cada mes i que s’afegirà
a les aportacions habituals de Josep Maria Oliva i Jordi Sardans, sota el nou encapçalament global de Favets
i tremendos.

Lliurament dels premis
Oleguer Bisbal
El dia 2 de maig, la revista celebrarà el 31è aniversari
amb el lliurament dels premis Oleguer Bisbal d’enguany,
als manresans més manresans, en un acte al Casino, a les
vuit del vespre. Agraïm als lectors, anunciants i col·laboradors el suport que donen a la publicació i els convidem un any més a brindar amb nosaltres per la continuïtat del projecte.

fa 25 anys

La independència ja era pecat

En el reportatge central, elaborat per Àngels Fusté, s’analitzava la situació dels presos independentistes manresans.
El dia 7 de maig, Jordi Bardina, Esteve Comellas i David
Martínez havien estat traslladats des d’Alcalá-Meco a la
presó de Figueres, en espera de judici. El dia 21 d’abril
s’havia traslladat Sebastià Datzira a Can Brians i Marcel·lí
Canet ja hi era des de finals de l’any anterior. A Catalunya,
hi havia vint joves independentistes empresonats, catorze
dels quals en presó preventiva. La revista recollia el testimoni directe de familiars i amics, i dels col·lectius que
treballaven pel dret a l’autodeterminació del país (ENM,
CUP...), que expressaven el malestar per l’aplicació restrictiva de la legislació, per la lentitud judicial, pel càstig que
rebien en haver-se de traslladar centenars de quilòmetres i
també pel boicot informatiu dels mitjans de l’època.

El conseller Alavedra
inaugurava ExpoBages

El dia 21 de maig, el conseller d’Economia i Empresa, Macià Alavedra, presidia la inauguració de la tretzena ExpoBages També s’hi presentava el llibre La dinàmica firal a
Manresa. 1981-1992, de Josep Camprubí i Plans. Deu dies
abans s’havia inaugurat el Casal-ot, el nou centre d’acolliment per a nens i nenes d’alt risc, ubicat a la plaça del
Milcentenari, i el dia 15 el governador civil de Barcelona,
Ferran Cardenal, també inaugurava les obres de millora de
la caserna de la Guàrdia Civil.
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Començar un dissabte al matí veient
la Sra. Arrimadas a la pantalla no pot
ser bo de cap manera. I menys després
d’una jornada com l’anterior: presó per
a cinc diputats més, entre ells, el candidat a la presidència de la Generalitat, i
una altra exiliada a l’estranger, la secretària general d’ERC, Marta Rovira. En
un ple d’investidura en què la paraula
excepcional li queda petita, comencen
els torns de paraula dels diferents grups
polítics, entre ànims desinflats i cares
d’esgotament físic i mental. Alguns ja
ni hi són. El senyor Albiol del PP devia
tenir coses molt millors a fer un dissabte plujós de març, o potser ha considerat que ja havia encès prou els micròfons mediàtics dient que la culpa dels
nous empresonaments és, òbviament,
de la Marta Rovira, perquè ha evidenciat, una vegada més, el risc de fuga
d’aquests consellers que no s’acaben
de treure del cap tot aquest rotllo de la
independència. O potser és que no s’ha
atrevit a donar la cara al Parlament.
Però la Sra. Arrimadas sí que és valenta.
Ella no té cap mena de problema a pujar
al faristol i oferir el seu discurs implacable, en faltin sis o vint-i-sis, de diputats,
bé perquè siguin a Estremera, a Brussel·
les o al punt més glaçat de l’Antàrtida.
La manca d’empatia demostrada fa pensar que té un cor de gel (ni una paraula
de confort ni de solidaritat cordial cap

als col·legues de Parlament, ni cap indici de recança o aflicció), però la fredor
sentimental la combina a la perfecció
amb un fetge que no para de produir
bilis i unes venes de sang calenta que
traspuen odi a cada mot.
Com es pot tergiversar tant un discurs? Turull, Junqueras i companyia
són a presó, però són Ciudadanos els
que no se senten respectats, els que veuen vilipendiats els seus drets? Fa més
de tres mesos que l’article 155, dictaminat pel PP i aprovat per Cs i PSC,
té les institucions catalanes (i tots els
serveis que se’n deriven –subvencions,
acords, tramitacions–) en suspensió, i
és el govern de Catalunya, el que no fa
res per tirar endavant el país? La majoria parlamentària independentista
sortida de l’imposat 21D no pot investir un president per imperatiu jurídic
espanyol, i encara es menystenen i es
fa mofa dels anhels republicans de dos
milions de catalans? Puigdemont, Junqueras, Gabriel, Turull, Sabrià, Riera,
Pujol, Rovira, Sànchez, Torra... tots
porten mesos oferint una república
per a tots i totes i Arrimadas, que no
és ni capaç de cantar els Segadors (que
és de tots i totes) en un ple, no se sent
inclosa en aquest oferiment? Potser a
part del cor de gel i la poca vergonya,
també té les orelles tapades.
Marta Perarnau (text extret
de l’article publicat a www.elpou.cat)
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de mes a mes

ABRIL 2018

3 d’abril. El tancament de la residència Catalunya, que
ocupava la primera planta del Centre Cívic Selves i Carner, comporta el trasllat dels setze avis que hi havia a la
nova residència de la Fundació Sant Andreu Salut.

Miralles, Franch i Cebrian
presenten llibre
5 d’abril. Joan-Jordi Miralles presenta a la llibreria Papaseit la novel·la Aglutinació, acompanyat de Llorenç Capdevila i Jordi Estrada. El dia 7, a l’Espai Òmnium, Agustí Franch presenta La capsa de música, també amb Jordi
Estrada i Llorenç Capdevila, i el periodista Carles Claret.
El dia 11, Ignasi Cebrian presenta a l’institut Lluís de Peguera L’Anella Verda de Manresa. 40 retrats d’un patrimoni
ambiental, a partir de textos publicats a la secció Natura
urbana, d’El Pou de la gallina.

La ciutat recorda
Flors Sirera
5 d’abril. La infermera manresana Flors Sirera, assassinada a Rwanda el 1997, rep a títol pòstum la primera
Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat. El recullen, al saló de sessions de l’Ajuntament, la seva mare i
els seus nebots.

Sopar solidari per Althaia

6 d’abril. El pavelló de l’Escola Joviat acull 750 comensals

Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1 - Manresa
Telèfon i fax: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret
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S’estrenen
les vespres modernistes
7 d’abril. Manresa Turisme fa la primera ruta anomenada
Vespres modernistes, un viatge a la Manresa de principis
del XX: edificis modernistes com la Buresa o la casa Lluvià, i també els automòbils, la indumentària o com es feia
el mosaic hidràulic de l’època. La visita es clou amb una
copa a la terrassa de l’Hotelet (Casa Padró).

9 d’abril. El dibuixant Antoni Sarri, vinculat al Cercle Artístic de Manresa i, com a publicista, a diferents establiments de Manresa i Barcelona, mor als 98 anys.

de parla catalana (CCEPC), que instal·la una carpa a Sant
Domènec, es lliuren els premis Recercat a l’estudiós Xavier Sitjes i a la fundació Bosch i Cardellach, de Sabadell, a
l’auditori de la Plana de l’Om.

La Fira de l’Estudiant
torna al Palau Firal

Els jubilats
tornen al carrer

12 d’abril. La 26a edició de la Fira de l’Estudiant, que per
segon any es fa al Palau Firal, tanca amb més de 3.300
alumnes visitants i la participació de 45 centres d’ensenyament, repartits en 25 estands.

14 d’abril. Mig miler de persones es manifesten, malgrat
la pluja, per reclamar un increment de les pensions d’acord
amb l’augment del nivell de vida. Des del carrer del Bruc,
davant de l’Institut de la Seguretat Social, arriben fins a la
plana de l’Om, amb pancartes de la plataforma, de CCOO
i UGT, i dels comitès d’empresa de diverses indústries de
polígons de Santpedor i Sant Fruitós.

Recercat premia
Xavier Sitjes

Batecs treu la dansa
al carrer

14 d’abril. En el marc de la trobada de centres d’estudis

7 d’abril. El primer Festival de Dansa a Manresa Batecs
porta a Sant Domènec espectacles com Mulier, de la Cia
Maduixa, El somriure del nàufrag, de Claire Ducreux, o el
ballarí Guillem Cabrera. La cloenda es fa el diumenge als
Carlins, a causa de la pluja, amb Viatges i flors, un homenatge a Mercè Rodoreda.

17 d’abril. Després d’anys de controvèrsia, l’Ajuntament
arriba a un acord amb els propietaris que dificultaven
l’accés al parc del Cardener des de la Creu del Tort, a les
Escodines.

Cantaxics fa rècord
de participants

Homenatge a Joan Fuster

8 d’abril. Al llarg de tres sessions, al teatre Kursaal, l’onzena edició de Cantaxics aplega un miler d’infants de
tres a vuit anys, que interpreten la cantata La fada de
Dinguen Dringue, amb text de Manel Justícia i música de
Ricard Gimeno.
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necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

Acord pel camí
de la Creu del Tort

21 d’abril. L’auditori de la Plana de l’Om acull una jornada
organitzada pel Col·lectiu Desvalls, la fundació Josep Irla
i la fundació Independència i Progrés, amb una conferència a càrrec d’Antoni Furió, catedràtic d’Història Medieval
de la Universitat de València, un espectacle musicoteatral
amb textos de Joan Fuster i un debat sobre la vigència del
concepte fusterià de Països Catalans.

Commemorant la República

Xavier Sitjes

És trist que tan sols una vintena de persones participessin el 14 d’abril en la commemoració del 87è aniversari
de la Segona República, al cementiri de Manresa. Només
Esquerra Unida i Alternativa –amb Ricard Ribera, coordinador del partit a la comarca, i l’activista Ricard Sánchez
al capdavant– va participar activament en l’homenatge
als defensors de la Segona República. Alguns membres de
Podem, ICV i del PSC –que navega sense rumb– s’hi van
sumar a títol individual. S’hi van reivindicar els valors de
«llibertat, igualtat i fraternitat», que Ribera va concretar
en la creació d’una República Catalana i una Tercera República dels pobles d’Espanya. Sánchez va reivindicar una
República social, igualitària i solidària, enfront d’un estat
endarrerit i oligàrquic, construït sobre institucions medievals, amb una monarquia despòtica, governada amb mà de
ferro per una piràmide burocràtica de cacics i estafadors,
que demostren cada dia ser més corruptes i ignorants.

L’advocat Xavier Sitjes i Molins i la Fundació Bosch i Cardellach van ser els guanyadors del XIV premi Recercat, Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, en un acte celebrat a l’auditori de la Plana de l’Om.
Aquests guardons reconeixen el treball d’estudiosos vinculats als centres d’estudi comarcals. Sitjes porta anys dedicat
a la investigació i difusió del patrimoni, especialment medieval i barroc, centrat en la comarca del Bages, àmbit preferit de la seva recerca. Advocat amb una llarga trajectòria
democràtica, políticament i socialment, l’any 1986 va rebre
el Premi Bages de Cultura, que convoca Òmnium Cultural,
en valorar especialment la seva activitat cívica. La Fundació Bosch i Cardellach treballa des del 1942 en la promoció
d’estudis comarcals del Vallès per mitjà d’activitats diverses
com ara conferències, seminaris o cursos. Entre d’altres,
convoca la Beca d’història local Miquel Carreras i publica
treballs inèdits d’estudiosos comarcals.
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...I una de calenta

Redacció, administració,
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes Muñoz
Tresorer: Francesc García
Vocals: Joan Badia, Joan Cals, Carles Claret,
Ramon Fontdevila, Lluís Matamala,
Josep R. Mora, Joan Segon, Teresa Torra i
Joan Vilamala

Mor Antoni Sarri

en el sopar solidari Un somni a taula, organitzat pel Rotary
Club de Manresa-Bages per recaptar fons per a l’hospital
de Dia d’Oncologia i Hematologia d’Althaia.

Una de freda...

Tanca la residència
Catalunya

favets...

...i tremendos

Josep M. Oliva

Morts distingits

P

arlava un dia, en aquesta mateixa columna, de les esqueles de l’Abc. Cada
cop que me n’ha caigut un a les mans
he anat de pet a aquella secció buscant
amb l’avidesa d’un col·leccionista la necrològica d’algú amb cognoms il·lustríssims i carregat de
distincions i honors. Sempre n’hi trobes alguna, no fallen
mai. Reflecteixen una Espanya que sembla treta del segle
d’or però que continua existint. Ara, des de fa un temps,
he descobert que en un diari molt més a l’abast com ho
és La Vanguardia també hi ha qui dona un toc personal a
les esqueles, i no deixo mai de mirar-les per veure fins on
pot arribar la ximpleria. L’al·licient que pots trobar a les de
l’Abc és veure quina és més esperpèntica; a La Vanguardia,
quina és més ridícula.
Els morts de La Vanguardia són persones molt més senzilles, sense dobles cognoms ni triples títols nobiliaris. Però
a les famílies els deu semblar que un nom i dos cognoms
és poca cosa i ara s’ha posat de moda rematar-ho com sigui. La majoria ho fan a l’estil d’aquests exemples, tots reals: Antoni G. B. («Ton») ; Jacint B. C. («Cinto»); Josep M.
M. («Pep»); Francesc I.B. («6Q»); Catalina V. D. («Cati»);
Francesca P. R. («Paquita»); Montserrat M. S. («Montse»)...
Alguns altres fan referència a denominacions familiars:
Manuel B.C. («Avi Manolo»); Josefa Z.B. («Tia Pepi»); Carmen F. L. («Iaia Carme»), Jordi V. M. («L’avi guapo»); Mª
Carmen M. M. («Marita», «mita», «mami»), tres en una!
I hi ha encara un grup en el qual, a manca de títols o càrrecs, hi posen el que sigui com si en l’adeu definitiu calgués deixar aquest món presumint d’alguna cosa. Vet aquí
algunes referències de mostra: Martín C. F. («Iaio, papa,
Martín, Martí, Martínez»), increïble però cert; Margot F.
C. («Esposa, mamá, abuelita, abu. Mujer fuerte»); María S.
R. («Artista de genio y figura»); Ricard P. B. («Català i cristià»). I una en què, sota l’escut amb les quatre barres, diu:
Victor C. («Sempre fidel a Catalunya») i quan la llegies et
semblava com si s’acabés de morir el president Tarradellas.
Moltes esqueles de La Vanguardia s’han convertit en una
extensió del facebook, un aparador on sentir-se reconegut
per qualsevol nimietat, ja sigui per dir-se Quico, o per ser
espòs, pare, avi, català, cristià.... o soci del Figueres. Una
altra moda absurda però un gran entreteniment.
8
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Jordi Sardans

Carles Claret

En record
de Guillem Agulló

Construïm
una República?

a darrera de les visites que Òmnium Bages-Moianès va fer en la ruta Vicent Andrés Estellés a Burjassot, ciutat natal també
de Guillem Agulló, fou davant Ca Bassot,
on a l’interior hi ha una paret amb un gran
mural dedicat al seu veí assassinat, on es llegeix «Guillem, la
teva lluita a les nostres mans». També se li dedica l’últim poema del recorregut, «treballarem pel nostre País...». Aquest 11
d’abril ha fet 25 anys de la seva mort a mans d’un grup d’ultra
dreta espanyola, a Montanejos, a l’Alt Millars (Castelló), encapçalat per Pedro Cuevas, autor material, convicte i confés
de l’assassinat a sang freda. Condemnat a una pena de setze
anys només en va complir quatre i l’any 2007 es va presentar
a les eleccions municipals de Silla sense que fos escollit regidor. Implicat també en el cas Pánzer, ara el Tribunal Suprem
l’acaba de tornar a deixar en llibertat, tot i estar acusat d’un
nou delicte de terrorisme. Inicialment, la policia espanyola
va presentar l’acte com una simple baralla a la porta d’una
discoteca i la premsa valenciana espanyolitzada va disfressar la notícia barrejada enmig dels successos, negant en tot
moment que es tractés d’un fet polític. Començant pels seus
pares, diversos valencians han aconseguit tenir sempre viva
la memòria d’un jove a qui van matar amb només 18 anys.

a tendència de molts independentistes
a resignar-se, víctimes de la moral de la
derrota, sovint s’imposa. La repressió i el
rodet judicialitzador són descoratjadors.
Malgrat tot, si ens abstraiem del trepidant
dia a dia, no podem obviar els resultats del 21-D, un moviment de plaques tectòniques al subsol sociopolític que consolida una massa creixent de dos milions llargs de catalans
contraris a un tracte discriminatori crònic i, sobretot, desconnectats del règim del 78. Als més àvids d’anàlisi, els recomano
llegir El terratrèmol silenciós, del politòleg Oriol Bartomeus,
que duu de subtítol: El relleu generacional i transformació del
comportament electoral a Catalunya. De fet, la victòria de
Ciutadans no és gens anodina i cavalca sobre l’espanyolisme
desfermat –ara amb màscara constitucionalista unida a l’establishment de PP i PSOE– que fa forat i té capacitat mediàtica i recursos per continuar creixent. Però, en contraposició,
no podem menystenir la majoria parlamentària sobiranista,
sobretot si considerem que la participació va fregar el 80% i
els comicis els va convocar M. Rajoy per ordir un sorpasso.
Arrimadas va guanyar capitalitzant una part substanciosa
del vot unionista. Va caçar l’elector volàtil, el conjuntural i, en
especial, el reactiu obcecat a disparar sobre la línia de flotació
de la identitat del nostre poble: la llengua, l’escola i els mitjans
de comunicació públics. Propostes, poques; mentides, múltiples, despietades i amb l’altaveu dirigit cap a la resta de l’estat.
Perquè, mentrestant, qui es desgasta amb el 155 és el PP, ja
residual a Catalunya, i cada cop més dèbil a Madrid.

L

És un gran mèrit de totes les persones que n’han aconseguit
mantenir viu el record. També a Manresa, sota la Seu, hi
hagué durant anys un gran mural que el recordava, encara
que en circumstàncies marginals. Però causa gran admiració veure com gent individual recorda els malaurats fets.
Els pares actualment encara reben ofenses i insults per part
d’un grupet de feixistes del poble, que assetgen la democràcia i no admeten que governi Compromís des de fa uns
quants anys. Finalment, se li ha dedicat un passeig a València i un carrer apartat del seu poble. La premsa civilitzada
n’ha parlat i és que el tema és d’una enorme actualitat, arran del que està passant. Les bandes ultradretanes que pul·
lulen lliurement per Artés, Balsareny o el Pont de Vilomara
arrencant llaços grocs i agredint persones amb total impunitat, o els de Sarrià que trenquen els vidres de Catalunya
Ràdio, donen a entendre que el model violent d’aquests
sectors al País Valencià s’importa cap a Catalunya.

L

Paral·lelament, els resultats de Junts per Catalunya, per damunt d’ERC, van exemplificar –com en el cas de Cs– l’ús
d’un màrqueting polític de manual: discurs centrat en la foto
fixa del moment i quatre o cinc idees reiterades en campanya
fins a convertir-se en credos. La llista del president –feta a
l’estil Macron, amb tecnòcrates independents de confiança–
ara, però, s’estavella amb la llibertat per formar un govern que
tiri endavant la República i topa amb les veus d’Esquerra i el
PDeCat que semblen haver convertit la victòria electoral en
un premi de consolació. Diu Bartomeus en el seu llibre que
els electors nascuts al postfranquisme no són tan fidels als
partits com els de la generació de la postguerra. Si els po-

lítics no responen a les demandes que els exigeixen amb la
confiança a les urnes, canvien el vot. Per tant, el suport a Cs
esdevé una reacció visceral dels defensors d’una Catalunya
espanyolitzada al marge que, rere d’un somriure estampat a
Telva, només hi hagi populisme. Per aquesta mateixa lògica,
a ERC, amb el guia espiritual a la presó i la secretària general exiliada, encara no entenen què va passar el 21-D. Estan
estabornits i reaccionen tancant files per restablir el control
de l’aparellen lloc d’escoltar un poble que demana solucions.
El mateix camí que segueix el caduc PDeCAT, la direcció del
qual el mateix Puigdemont es va encarregar d’allunyar de la
candidatura. Totes dues estructures no són prou permeables
ni ràpides per adaptar-se a les pulsions i anhels del carrer
perquè tenen massa jerarquies i quotes de poder a repartir.
Arribats a aquest punt, cal preguntar-se si el moviment independentista és davant d’una hecatombe que l’aboca a la
liquidació o, per contra, viu una crisi de creixement que ha
només topat amb la cruel repressió de l’estat del qual es vol
emancipar. La mateixa disjuntiva que sorgeix quan valorem
de què han servit anys de mobilitzacions i l’extraordinària
capacitat d’autoorganització de l’1-O. Ras i curt, podem superar l’error de càlcul d’una DUI simbòlica i seguir lluitant
esperançats amb unitat d’acció i objectius comuns cap a una
República Catalana o abaixem els braços? Escollir la segona
opció, no ho oblidem, també implica malbaratar els resultats
del 21-D i la potencialitat d’una Generalitat amb un govern
i institucions tan dignes i legítimes amb els resultats de les
urnes com sigui possible. Una opció, per descomptat, del tot
compatible amb continuar fent pinya des de la base i sense
carnets, exigir la llibertat dels presos i de les idees, i denunciar arreu del planeta la regressió i manca de democràcia a Espanya i els silencis còmplices de la Unió Europea davant del
deteriorament progressiu dels drets humans, civils i polítics.
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instant

instantànies
Laura Serrat

Francesc González
tupaker

La finestra del joc
«Què hi ha dins d’aquesta finestra?», es pregunta un infant amb els ulls plens d’espurnes,
mentre assenyala amb insistència la vida que veu rere un vidre. El seu pare l’enfila a les espatlles i el petit lliga la mirada a un home que es gronxa dalt d’un trapezi. Darrere de l’obertura, també s’observa un equilibrista que es manté de puntetes sobre una pilota i pengen del
cel unes teles de colors on es formen acrobàcies i figures. Aquesta finestra obre les portes
d’un univers on es combina el joc amb l’art. Es tracta de la sala on el col·lectiu La Crica de
Manresa ofereix una formació de circ als ciutadans. L’indret està ubicat a l’Espai Sant Domènec, al Conservatori vell, i els professionals de La Crica també l’utilitzen per entrenar.
L’energia de cada persona de la sala posa els objectes en moviment. L’estança batega al ritme
del vaivé dels trapezistes. Solament cal mirar les mans desgastades dels alumnes i els professors per comprovar la força que requereix fer circ. Tot i així, la tècnica ha d’anar de la mà de
la interpretació. «El circ ha de transmetre una emoció; per tant, és important sentir», sosté la
professora de La Crica i membre de la companyia Capicua, Sira Bover. Els alumnes afirmen
que l’emoció més forta que han sentit és la sensació de volar. Convertir-se en un ocell a través de les teles o el trapezi. Però per sentir que voles, primer s’ha de perdre la por de caure.
«El temor serveix per mantenir-nos en una tensió necessària però és important gaudir de
l’actuació sense bloquejar-te», assegura la professora i membre de Capicua, Yolanda Gutiérrez. De fet, Sira Bover considera que el circ ajuda a les persones a superar les seves pors.
–Quin és el teu truc? –pregunta l’alumna Eva Solà mentre s’espera amb les mans al sostre i
la tela lligada a les cames, preparada per tirar-se.
–No pensar –respon la Sira mentre se la mira amb seguretat.
L’alumna es deixa caure, fent voltes cap per avall, juntament amb una tela blau cel que també
dibuixa circumferències. La imatge recorda les onades del mar. «Venir aquí em fa feliç, em sento lliure», explica Eva Solà, després de deixar la classe sorpresa. L’alumna està acabant l’etapa de
l’educació obligatòria i diu que dedicar-se al circ és una de les seves opcions. Un altre alumne,
Dani Campillos, també es planteja el circ com una professió. «Només fa un any que vinc a La
Crica, però quan estic aquí desconnecto del tot», comenta Campillos. No obstant això, tots dos
saben que per aconseguir viure del circ s’ha de destinar moltes hores a l’entrenament. «Viure de
la cultura no és fàcil. Acabes treballant més hores per amor a l’art, però és una passió», afirma
Sira Bover. A més, explica que sovint és una professió poc valorada. «Algunes escoles ens demanen que fem tallers de forma gratuïta, no valoren que al darrere hi ha un esforç», comenta.
«El circ és un joc», sosté el professor de La Crica, Cisco Picanyol, mentre ensenya a fer
malabars a un grup d’infants que no se’n surten, riuen i ho tornen a provar. «Venir aquí em
transporta a la infància i m’ajuda a connectar amb els meus fills», explica l’alumna Noemí
Mora. De fet, el professor Picanyol diu que ja no sabria viure sense jugar amb els seus
alumnes. Considera que el circ t’obre una finestra i «alguns no en volen sortir mai més».
L’infant continua mirant la finestra de l’edifici sobre les espatlles del seu pare. Des de fora,
s’observen trapezistes, acròbates o equilibristes que juguen.

10
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[foto 1]

tema del mes

Comença la reforma
de la Fàbrica Nova

Lluís Virós i Jordi Sardans
Fotos: Lluís Virós, José Hevia, Lucía Juárez, Jaume Perarnau i ACB

A finals de l’any 2018 s’hauria de fer realitat
la millora de la urbanització de l’entorn de
la Fàbrica Nova, des del Cardener fins al carrer
de Sant Joan d’en Coll i, molt especialment,
a la Via i la plaça de Sant Ignasi, el carrer de Vidal
i Barraquer, la plaça del Remei. La transformació
urbanística hauria de ser evident el 2022. Pel que
fa a la nau catalogada el seu interior és per a usos
comercials, i les noves normatives poden exigir
seriosos canvis en l’estructura.

M

12
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arc Aloy, regidor
d’Urbanisme de
l’Ajuntament de
Manresa, afirma
que a finals del
2018 començaran a haver-hi
canvis substancials a la Fàbrica Nova i que seran
més evidents a finals del 2022. Darrerament, s’ha treballat en la concreció
del pla d’etapes del Pla Especial, que té
un planejament derivat, amb els seus
objectius i terminis. Aquest desenvolupament està pensat per a la iniciativa privada, però si s’incompleixen
els plans d’etapes determinats, es pot
reconduir cap a la gestió pública.

sumen als 2,7 del 2015, referits al pavelló poliesportiu que havien de pagar
com a càrregues urbanístiques. Mig
milió més són aportacions en un 50%
de contribucions especials i l’altre 50%
de l’Ajuntament, en concepte de la vo-

Així, el lideratge del Pla Especial per
compensació podria passar a ser per
cooperació, on lidera l’Ajuntament,
que ho desenvolupa i genera quotes
als propietaris si no ho han tirat endavant. Però, amb el perill evident d’una
nova crisi econòmica i de poder entrar
en fallida, com va passar a la Plana del
Pont Nou, «hi ha uns terminis, però
ara no són la notícia», explica el regidor. La Caixa, que ha recollit els drets
de la desapareguda Sacresa, ha fet una
inversió de 3 milions d’euros, que se

rera més propera que toca als edificis,
que formen part d’un sòl urbà consolidat, o renovació de carrer. En total, 6,2
milions d’euros.

L’espai públic depèn
del desenvolupament
de les noves
edificacions per poder
tirar endavant, com
ara les zones de parc
a l’entorn dels edificis
que hi van associats.

Pavelló desestimat
Als darrers anys s’ha considerat que
el pavelló ja no és prioritari, de tal
manera que es va arribar a un acord
per tal que les càrregues urbanístiques, en lloc de destinar-les a construir l’equipament, anessin a millorar
l’entorn immediat: Vidal i Barraquer,

ampliació de la Via Sant Ignasi fins a
la Baixada dels Drets, plaça del Remei
i carrer Bertrand i Serra. És l’acord
al qual els responsables municipals
donen prioritat, perquè no cal desenvolupar la part privada residencial ni
d’activitat econòmica, per tirar-les
endavant. En aquest sentit, s’ha modificat el projecte que ja estava aprovat,
i aquests dies s’hi han fet els darrers
retocs, amb un canvi substancial: la
incorporació de la rotonda de la plaça
del Remei, «que ha funcionat molt bé,
com a eina que permet una nova entrada al centre històric i compta amb
la satisfacció dels veïns», afirma Aloy.
En aquest cas, la Caixa s’ha fet càrrec
del 80% del cost i només el 20% es fa
a través de contribucions municipals
i de veïns.
Ara, s’ha arrencat un nou acord, per
tal que s’urbanitzi des de Sant Marc i
tota la Via Sant Ignasi fins a la carretera del Pont de Vilomara, amb Bertrand
i Serra i plaça del Remei, un projecte
de 3,5 milions d’euros, com a càrrega
urbanística de La Caixa, dels quals
n’han d’assumir tres. Per tant, el propietari principal ha de fer front a 5,7
milions d’euros, abans que hi hagi activitats. Aquest traçat aporta la conne-
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[foto 2]

xió directa amb el carrer de Sant Joan
d’en Coll, que amplia un eix que té un
recorregut lineal des de Sant Marc fins
a l’avinguda dels Països Catalans.«Tenim perspectives favorables per trobar
operadors que ho puguin desenvolupar. De moment, es comença a invertir en l’espai públic, que és el que més
interessa a la ciutat. També hi ha un
indici clar de voler posar fil a l’agulla
per trobar un operador solvent i definitiu». Cots i Claret té un bloc i el Banc
de Sabadell dos, (concretament Sòlvia,
la seva filial) possiblement destinats a
la construcció d’habitatges.
L’espai públic depèn del desenvolupament de les noves edificacions per
poder tirar endavant, com ara les zones de parc a l’entorn dels edificis que
hi van associats. «Altres zones verdes
com el gran parc van també associades al desenvolupament de la gran
nau de la Fàbrica Nova, bàsicament
perquè el parc passa per sobre d’un
edifici soterrat d’aparcaments que hi
ha al darrere de la nau». Marc Aloy es
mostra satisfet perquè entén que «amb
les diverses inversions per fases amb
diferents fonts de finançament s’aconsegueix que des del riu Cardener fins
a la carretera del Pont de Vilomara
quedi una zona ampliada i transformada». Un cop completats els convenis amb Fàbrica Nova, les càrregues
urbanístiques del Pla Especial i el tram
que queda entre plaça de Sant Ignasi i
la passera, a través d’un FEDER, amb
vorera nova més ampla i contínua,
«ens permet transformar la plaça del
Remei en una zona verda lliure per als
vianants, actualment molt degradada
i de mal aparcament». Les voreres de
metre i mig passaran totes a 4,5 o 5
metres d’amplitud i arbrades, per generar un circuït de vianants real des
de la carretera del Pont de Vilomara
fins al riu.
Terminis
Pel que fa als terminis, les primeres
obres s’acabaran a finals del 2018 i possiblement s’ajuntaran amb les de la Generalitat que s’han de començar d’aquí
a un any per completar la nova avinguda dels Països Catalans. El parc va lligat
a la remodelació del de Sant Ignasi, per
tal que es connectin, i al desenvolupa14
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ment de la Fàbrica Nova per completar els espais de zona verda. Aquest pla
d’etapes demostra que la primera fase
ja està en marxa; la segona, la zona
del parc associada a la recuperació
del patrimoni i via de la superfície de
l’equipament esportiu, està previst que
finalitzi el 2022. Pel que fa a l’edificació
privada, té uns quatre anys de recorregut i es pot allargar en el temps, perquè
és difícil afrontar-ho de cop.
Pel que fa al patrimoni, la nau està catalogada i protegida, sobretot la façana. Però, «l’estructura interior es pot
veure alterada segons les necessitats
existents d’acord amb una normativa
que ha canviat i és més exigent per a la
seguretat, i que podria obligar a fer-ne
una de nova». És un edifici en què als
anys 60 s’hi van afegir cossos, adossats
a la façana principal, on hi havia tota la
maquinària de climatització, que s’havia d’enderrocar per recuperar la façana original. Però estava tan malmesa
que es va decidir que calia enderrocar
i reconstruir, a imatge i semblança del
que hi havia hagut. Es va fer l’excavació, «es van enretirar els cossos afegits
que s’havien d’eliminar i, en veure que
hi havia una part de la façana que era
irrecuperable, es va decidir ensorrar
per reconstruir de nou. Però amb l’arribada de la crisi econòmica, el projecte va quedar aturat», explica el regidor
d’Urbanisme. Ara hi ha un control de
l’estat de l’edificació. «Reconeixem que
les lones estan en un estat precari i
haurem de tornar a mirar com solucionem el problema perquè l’aspecte no és
agradable, amb aigües que s’acumulen
i s’han d’anar buidant». L’ús de l’edifici
no ha variat i serà comercial, amb una
superfície potencial de 16.000 metres
quadrats, amb una gran empresa o diverses de mitjanes i petites, que ja es
determinaran en el futur.
Precedents
La primera notícia sobre la Fàbrica
Nova de Manresa la proporciona l’historiador Francesc Cabana Vancells
en el llibre Fàbriques i empresaris: els
protagonistes de la Revolució Industrial
a Catalunya, quan afirma que els Bertrand tenen una filatura de cotó, com a
mínim des del 1860, que era la fàbrica
de les Fontetes a Manresa, contigua a

la del Salt, ja desaparegudes. El seu fill,
Manuel Bertrand es casarà amb Flora
Serra, filla d’Eusebi Serra, una de les
noves famílies de la burgesia catalana,
enriquides gràcies a les seves activitats
cotoneres. En plena lluita de classes, el
27 de març de 1890, les Tres Classes de
Vapor declaren la vaga en el ram tèxtil,
en solidaritat amb uns obrers acomiadats de la fàbrica Marquès, solidaritzant-se amb els treballadors del tèxtil
de Manresa que patien un lockaut patronal i denunciant que mentre s’acomiadaven treballadors es contractava
canalla per treballar a les fàbriques.
La vaga fou seguida per més de 2.800
obrers. Es passarà de l’atur a l’ocupació.
L’any 1893, el matrimoni Bertrand i
Serra decideix construir la fàbrica del
Remei, prop del molí de la Pixarada i a
la vora del torrent de Sant Ignasi, inaugurada el 1894. Així ho explicava el geògraf i sociòleg Josep Oliveras i Samitier, en l’article La ciutat de les Bases de
Manresa, publicat a la revista Dovella:
«El creixement migratori era motivat
per la demanda d’obreres i d’obrers a
les fàbriques, pels pagesos procedents
de la perifèria de la comarca i de les
contrades prepirinenques que s’instal·laven al regadiu manresà». També
confirma que «el 1893 començaria la
construcció de la nova fàbrica de Manuel Bertrand a la partida del Remei,
que esdevindria la més gran i important de la ciutat». La indústria tèxtil
cotonera era en aquella època el motor
de l’economia i del creixement urbà, i
el sector que generava més renda.

xemeneies per cobrir les necessitats
de tota la fàbrica. Utilitzen aigua per
la caldera de vapor del 1894 al 1922. El
gran enriquiment dels industrials catalans es produeix durant la I Guerra
Mundial, per la neutralitat espanyola.
A partir del 1915 comencen a ploure
comandes a Catalunya i entre 1916
i 1920 els industrials catalans van fer
molts beneficis. A mida que es van recuperant les fàbriques europees, baixen les comandes a les catalanes per
manca de competitivitat. El 1922 arriba l’electricitat a la fàbrica. Com que la
situació no és prou estable –època del
pistolerisme i cop d’estat de Primo de
Rivera el 1923–, els Bertrand endarrereixen la inversió de la construcció de
la nova fàbrica fins que veuen que hi
ha una certa estabilitat politicosocial.
[foto 3a]

[foto 3b]

Evolució de les etapes
constructives
1894 [vegeu foto 1, obertura] Fàbrica
del Remei, que incloïa l'edifici per a
màquina de vapor, magatzem de bales
de cotó, dipòsit d’aigua per a incendis i
un xalet, amb les dues xemeneies.
[foto2] Interior de la fàbrica del Remei
als anys setanta del segle XX
Els Bertrand Serra són els empresaris individuals que tenen més telers a
principis del segle XX. És el salt qualitatiu i quantitatiu per la industrialització, amb la incorporació d’una màquina de vapor de 600 cavalls i dues
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1926 [foto 3a] [foto 3b] Fàbrica Nova:
Inclou la gran nau, que és la que es
conserva ara i que fa tirar a terra l’antiga torre de l’amo. El nou xalet allarga la
parcel·la de l’entrada principal i tiren a
terra un parell de carrerons del Remei,
després de comprar-ne les cases. Reciclen part dels edificis de les calderes i
de la burra per posar un motor enorme a la fàbrica del Remei i un altre a
la Nova. Construcció d’una subestació
transformadora d’electricitat. L’electrificació suposarà tirar a terra l’edifici de
les calderes i les xemeneies. Després de
diverses discussions van permetre que
se l’administrés ell, però li van prohibir
que vengués la llum a particulars. Així
doncs, construeix la central de La Catalana, al Xup, d’on passa la llum cap a
la carretera de Vic, on abasteix la fàbrica dels Dolors i la del Guix, i un altre
cable per davant dels actuals pisos de
les cases de Xocolata, que entra directament a la Fàbrica Nova.

[foto 5]

telers. És el tercer edifici fabril, inaugurat pel dictador Francisco Franco.

[foto 6]

[foto 4]

[foto 4] Durant els primers anys de
la dècada dels trenta es construeix el
garatge.
Franquisme
1941 [foto 5]: Ampliació de la torre de
l’Amo amb vistes a posar-hi oficines i un
convent de monges. Al xalet és l’últim
cop que s’hi fan obres. Aquesta ampliació és d’Antoni Coll, amb obra de maó.
Del 1942 al 1953 hi ha talls de llum documentats i sovintejats.
1947 [foto 6]: Construcció d’una primera nau per a telers, que dona a la
carretera del Pont de Vilomara. Aniran deixant les fàbriques antigues per
a filatures i les noves aniran fent per
16
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[foto 8a]

[foto 7]

[foto 8b]

[foto 9a]

1948 [foto 7]: A l’alçada de la torre de
l’Amo es veuen els habitatges dels carrers del Bisbe Comes i Bertrand i Serra, que van obtenir el permís per a la
construcció el 1948. Es construeixen en
dues etapes: el 1948 les cases de dos pisos i entre 1952 i 1956 els blocs de tres
pisos. 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 política paternalista de
les grans empreses en el primer franquisme. Van ser projectades per l’arquitecte de l’empresa, Antoni Coll, en estil
noucentista. El conjunt està format per
dos grups: un de sis finques de planta
baixa i dos pisos, amb quatre habitatges cadascuna, i un de quatre blocs de
planta baixa i tres pisos, amb vuit habitatges cadascuna. La construcció va començar amb el grup de sis cases baixes
destinades als encarregats i majordoms
de la fàbrica que havien vingut de fora
de Manresa. 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.
1950 [foto 8a]: Construcció del pavelló
per a menjadors, vestuaris i banys. Donava a la carretera del Pont de Vilomara. Segons expliquen veïns de la zona,
és l’any de la construcció del mur de
pedra, amb un complement de totxo.
[foto 8b] Guarderia.

[foto 9b]
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PLÀNOL DE REFERÈNCIES

Plànol elaborat per Lucía Juárez, per a un tesina de màster presentada a la Universitat de Sevilla.

[foto 10]
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1

Nau per teixir (1894)

2

Annex a la fàbrica del Remei per a ordit (1894)

3

Fàbrica Nova, filatura (1926)

4

Subestació transformadora d’electricitat (1926)

5

Torre de l’amo: a la planta baixa hi havia les oficines i a
la primera, pis de l’amo i convent de Josefines per a la
guarderia (1926, ampliada el 1941)

6

Nau metàl·lica per teixir amb moderns
telers Sulzer (1973)

7

Nau per teixir amb telers amples (1947)

8

Nau de repassar i magatzem (1956)

9

Edifici annex per a vestuaris, lavabos
i dutxes (1956)

10

Fàbrica Minorisa (fins a 1965), nau per teixir
amb telers estrets (1951)

11

Edifici de serveis amb vestuaris, menjadors,
lavabos i un pis per al conserge (1950)

12

Edifici per a calderes (1954)

13

Edifici per a batans i magatzem
per a producte acabat(1958)

14

Nau per a màquines de fer bitlles i
magatzem de bitlles (1958)

15

Nau per teixir (1973)

16

Magatzem(anys 40)

17

Taller mecànic o dels manyans (1958)

18

Porteria (1950)

19

Laboratori (1950)

20

Servei mèdic, dispensari (1950)

21

Guarderia i maternitat (1950)

22

Garatge de vehicles de l’empresa (anys 30)

23

[foto 12a]

Magatzem de bales de cotó (1976)

1951 [foto 9a]: Primer projecte de
construcció d’una segona nau de telers, coneguda popularment com La
Minorisa, que d’entrada estava una
mica separada de la Fàbrica Nova, fins
que van fer les escales per l’interior,
que donaven davant les primeres cases
de Xocolata.
1954 [foto 9b] Construcció definitiva i
vista de l’interior de la Minorisa.
[foto 10] Al davant mateix de la Minorisa, una nova nau de tallers, magat-

[foto 12b]

zem i calderes per escalfar aigua, per
als acabats tèxtils.
1956 [foto 11]: Construcció d’una tercera nau per a telers, paral·lela a la del
1947, amb coberta d’uralita. Quan la
van tirar a terra, va haver de fer venir
una brigada especial de l’empresa Vilà
Vila, ben preparada, perquè quan es
trenca la uralita el polsim que deixa
és amiant, matèria molt cancerígena.
I un edifici per a higiene, menjador i
vestuaris de baix que es toca amb el
de l’any 1950.

1958 [foto 12a] Interior de l’edifici
destinat a batans, paral·lel a la fàbrica del Remei. [foto 12b] Exterior dels
edificis de batans. I, al costat de la
subestació elèctrica que toca a la via
de Sant Ignasi, un taller mecànic [foto
13], amb sostre de vidre, on l’urbanista Francesc Mestres havia suggerit
que seria fantàstic de fer-hi una biblioteca. Hi havia peces de recanvi de les
màquines que els sortia més a compte
fer-se-les que anar-les a comprar fora.
Era una secció d’homes.

[foto 11]
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1959 [foto 14]: Es modifica l’emplaçament del portal de ferro, que queda
situat on encara és ara, i es fa la tanca
nova de la plaça del Remei.
1967 [foto 15]: Annex a la Fàbrica

[foto 13]

Nova, que és el que ha espatllat de fet
la façana. L’automatització és tal que
construeixen un edifici per a ventilació i humidificació, perquè s’havia
d’aconseguir treballar amb el mateix
grau d’humitat i de temperatura. Per

això van taponar totes les finestres i
van deixar només un regueró de totxo
de vidre, perquè des de dintre se sabés
si era de dia o de nit. A partir d’aquell
moment treballen sempre amb llum
artificial (mitjançant un sistema de
fluorescents, que en ser neutres ni
escalfen ni refreden) perquè no canvia les condicions de temperatura
i humitat. Aquest canvi també era
necessari per al nou sistema de cobrament per prima de productivitat:
a aquelles treballadores sotmeses climàticament a la humitat se’ls trencaven els fils i s’havien de passar l’estona
reparant-los; en canvi aquelles altres
que els tocava el sol, sí que obtenien
la prima. Quan modernitzen la fàbrica i els proposen pagar per primes
amenacen amb la vaga. Per això ho
taponen tot, tenen menys aturades de
treball i redueix la conflictivitat. A la
fàbrica vella del Remei, també van taponar amb un petit regueró de vidre.

QUÈ ENS QUEDARÀ DE LA FÀBRICA NOVA?
Després de la fase més dràstica de la crisi, que va deixar
l’edifici de la fàbrica Nova en la pitjor situació possible,
què quedarà a Manresa de la primera empresa industrial
del segle XX?
Si el patrimoni es defineix com el conjunt d’elements,
materials o immaterials, que ajuden a conservar la memòria d’una comunitat, la Fàbrica Nova hauria de conservar-se com un dels primers monuments de la ciutat.
En el seu moment la van qualificar com a «temple del
treball», com es podia llegir en la placa metàl·lica que
hi havia a la cantonada de l’edifici principal, perquè va
arribar a ocupar més de 1.500 persones entre els anys 40
i 50. També va ser al llarg de més de 90 anys la primera
empresa de Manresa i una de les grans empreses del tèxtil a l’estat espanyol. A més, com a principal instal·lació
del grup Textiles Bertrand Serra SA, propietat quasi individual d’una de les famílies més riques de la burgesia
barcelonina, no va tenir mai problemes d’inversió i va
fer entrar a Manresa les tecnologies més avançades del
tèxtil de cada època.
Aquesta inversió generosa va fer que el conjunt fabril
s’anés ampliant i renovant de manera que als setanta estava format per uns 20 edificis amb 23 espais per a diferents
usos. Tot i que havia estat un dels recintes industrials més
importants d’Espanya, només se n’ha conservat, i molt
malmès, l’edifici principal construït el 1926. La degradació d’aquesta peça clau del nostre patrimoni va començar amb el mateix procés de tancament, a partir de 1989.
El darrer director, el senyor Gil Lleonart, conserva un
reportatge fotogràfic que mostra tots els espais interiors
del complex fabril perfectament conservats. Ben aviat,
però, el recinte de la Fàbrica Nova va quedar en mans de
la seguretat social, la principal creditora, que la va cedir
a una empresa privada que va convertir el saqueig de les
instal·lacions en un negoci. Així, al llarg dels anys noranta, els dissabtes s’hi organitzava una mena de subhasta per
vendre equipaments de la fàbrica mentre que la maquinària es va vendre a l’engròs amb destinació a altres països.

Mentrestant, cap element del complex s’havia introduït en
el primer catàleg de patrimoni arquitectònic protegit de
Manresa de 1984, amb el criteri que la fàbrica encara funcionava. Al llarg dels noranta es va incloure en un inventari que no suposava l’obligatorietat de conservació. Així,
en plena estampida constructiva dels anys 2000, l’Ajuntament va aconseguir salvar l’edifici que ens queda a canvi
d’enderrocar, entre 2005 i 2006, la resta del complex.
Per això, en el catàleg de patrimoni vigent de 2010, es
dona a l’edifici una protecció parcial que implica la conservació «de l’immoble industrial en la totalitat, d’acord
amb l’adequació als nous usos previstos, amb cura especial del manteniment dels valors formals expressats en la
seva volumetria i en la composició de les façanes, les cobertes així com la torre nord de l’escala i amb preservació
de tots els seus elements». A més, s’hi especifica respecte
de l’exterior que «no es permet la modificació del ritme
i forats de les obertures» i, pel que fa a l’interior, que es
pot adequar però que «es conservarà la torre que conté
l’escala, amb tots els elements interiors i exteriors».
A partir de 2006 es va ensorrar la instal·lació de ventilació
que havia tapat la façana lateral de la fàbrica i també una
part de la l’estructura interna, de la façana i de la coberta,
cosa que només es pot fer si es manté l’estètica anterior i
la volumetria. Aleshores va arribar la crisi, el canvi en la
propietat i la deixadesa en què s’ha mantingut l’edifici la
darrera dècada.
Així doncs, què ens pot quedar de la Fàbrica Nova? Ara
que es desencalla per fi el projecte urbanístic, cal lluitar
perquè es respecti escrupolosament la volumetria i
l’estètica exterior íntegra de la fàbrica, però també és el
moment per reivindicar la conservació i restauració de
la torre nord per convertir-la, aprofitant un projecte de la
regidoria de Cultura, en un espai museístic i de memòria
on exposar el que ha representat per a Manresa la Fàbrica
Nova: l’espai fabril més important i simbòlic d’una de les
ciutats industrials més importants del país.
Lluís Virós, especialista en història econòmica

[foto 14]
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[foto 15]
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[foto 16]

1973 [foto 16] S’amplien els magatzems del darrera la fàbrica del Remei
i Nova. A partir de 1976 els destinaran
a màquines perquè ja tindran l’edifici
nou de magatzems. Adossat a l’edifici
de teixits, del 1947, el 1973 se’n construeix un altre on posen els telers més
moderns, que són suïssos de la marca
Sulzer. Com a anècdota val a dir que
va venir una enginyera a posar-los en
marxa i es van quedar molt sorpresos
que vingués una dona a manar-los. Era
soltera i va venir amb el seu cotxe i es
portava els esquís, per anar a esquiar
sola al Pirineu, segons recordaven Miquel Perramon i Ricard Cucurella. El
1973 hi ha la crisi del petroli.

El millor sushi
al millor lloc!
C/ Sobrerroca (El Pou de la Gallina)
Manresa
facebook.com/2d_sushi
Tel. 93 676 74 11

1976 [foto 17] És l’any de la darrera inversió, amb les últimes construccions de
magatzems del producte acabat i bales
de cotó emmagatzemades per començar a filar. S’hi havia d’accedir per darrere, ja que estaven a tocar el parc de la
Piscina. Simplement metàl·lics, van ser
elaborats per una empresa d’enginyeria:
Asibert SA. Hi descarregaven tots els
camions. Va ser enderrocada l’octubre
del 2005, com es veu a la imatge.
A partir d’aquí, la filatura en general
se’n va de Catalunya.
1989 Tanca la fàbrica.
[foto 17]

2006 [foto 18] Després de l’ensorrament.

[foto 18]
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d'aquí i d'allà

María Eugenia Rem
Argentina

ELPOU
POU
EL
de la gallina
DE
LA
GALLINA

Andrea Izquierdo

E

l meu nom és Maria Eugènia Rem,
sóc pastissera i tinc 36 anys. Vaig
néixer a Argentina i actualment em
dedico a endolcir Manresa amb la
meva pastisseria, Cupcake, al carrer de Vilanova. La meva història
és la tradicional, primer van arribar els meus pares buscant treball, posteriorment ho va
fer el meu germà, i per últim ho vaig fer jo. Ara ja fa quinze anys que estem a Manresa i en els cinc últims he estat
treballant en la meva pròpia pastisseria. Si hagués de fer
un balanç, aquí em sento molt més segura quan surto al
carrer que a Argentina. Allà la seguretat no és un dret, sinó
una opció que gairebé mai no existeix.

i celebra els 31 anys!

Dimecres, 2 de maig
a les vuit del vespre,
a la sala d’actes del Casino
Lliurament dels premis
Oleguer Bisbal
als manresans més manresans

AN

Vine a celebrar els 31 anys del Pou
T’hi esperem!
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31
YS

Catalunya m’ha aportat elements magnífics com el fet de
poder conviure amb la història. Hi ha història a cada racó,
cada edifici explica alguna cosa diferent. Catalunya està
plena d’història, cosa que és habitual a Europa però no al
meu país. Allà no tenim tanta història i no tenim edificis
d’aquest calibre, ja que el patrimoni cultural no és tan important com aquí. En els meus dies festius normalment
tendeixo a anar a la platja, ja que vinc d’una ciutat de platja,
a l’Argentina, i per a mi trepitjar el mar és una necessitat.
Però també m’encanta deambular per Manresa en aquells
moments en què necessito tranquil·litat. M’agrada sortir al
carrer i contemplar les històries que s’amaguen per cada
racó de Manresa. A més, he aconseguit crear una petita
representació de Manresa a la meva cafeteria. Els meus
clients solen ser manresans i aquests han acabat integrant
la cafeteria en l’ambient de la ciutat. M’emociona pensar
que la cafeteria ja és part de l’experiència manresana de cadascun dels ciutadans que han trepitjat algun cop el local.
He estudiat belles arts i m’encanta fer feliços els manresans
aplicant el que vaig aprendre allà. Gaudeixo fent pastissos
de diferents formes i colors per a la meva gent i per als
meus clients. És cert, però, que hi ha una diferència crucial
entre els catalans i els argentins. Els catalans són aficionats
a comprar pastissos per a celebracions mentre que els argentins ens els fem a casa. Això probablement ha estat un

«M’emociona pensar que la cafeteria
ja és part de l’experiència manresana
de cadascun dels ciutadans que
han trepitjat algun cop el local»

factor clau per a la meva integració a Catalunya, he pogut
ajudar a complir amb les necessitats dels manresans que
ho han necessitat, sigui en casaments, comunions o aniversaris. Però, al capdavall, això ens demostra que totes les
cultures es complementen entre si i que cap no és millor
que l'altra. Estic agraïda a Manresa per l’acollida i per la
seva essència. És una ciutat en la qual no importa de quina
cultura siguis. I la vida no ha de ser res més que una celebració de cultures, i això és el que trobo a Manresa.
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indrets

natura urbana

El forn de la Calç

Canvis evolutius

Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

É

s un paratge natural situat entre
boscos i camps de cereals. El torrent
de les Tàpies hi passa a tocar, per
bé que normalment baixa sec. De
fet es tracta d’un conjunt de forns
on s’utilitzava de matèria primera per l’obtenció de calç la mateixa
roca calcària que hi ha on són edificats. Aquesta roca es va
formar a partir de sediments dipositats en un fons marí no
excessivament profund d’un mar subtropical de fa uns 38
milions d’anys. Eren esculls de corall i plataformes marines
on habitaven tot tipus d’organismes. L’acumulació de les restes i del carbonat de calci que precipitava de l’aigua marina
va anar formant una extensió considerable de material que
amb el pas de milions d’anys esdevindrien aquests nivells
de roca calcària. L’aflorament d’aquestes roques en superfície va fer que es pogués obrir una pedrera i fer-hi els forns
ben bé al costat, cosa que permetia una organització més
eficient de la feina. El tipus de forn que es va construir i la
tècnica que s’utilitzava per coure la roca ja es coneixien en
temps dels romans, i aquí es va fer servir fins la dècada de
1950. Per produir la calç viva era necessari que la roca arribés als 1.000 graus. Això s’aconseguia cremant vora 2.000
feixos de llenya de pi, plantes i arbustos llenyosos, durant
uns 4 o 5 dies. Era una feina molt dura i no permetia que els
calcinaires badessin si no es volien malmetre les 100 tones
que es coïen cada setmana, i de les quals només se n’obtenien 50 kg de calç viva. Aquest indret acull el Centre d’Art
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Ignasi Cebrian

Contemporani i Sostenibilitat. Els seus propietaris s’han
cuidat de la restauració. En aquest centre es fan moltes activitats i tallers durant l’any i tot sovint se’n poden veure els
resultats en els boscos circumdants i l’espai expositiu. Les
visites són concertades. Dins el Geoparc Mundial Unesco
de la Catalunya Central els elements del patrimoni miner
tradicional són abundants, ja siguin forns de calç, de guix o
teuleries. Alguns en un estat de conservació força bo, permeten conèixer una forma de vida dels nostres avantpassats
molt lligada a l’aprofitament dels recursos propers. Entre els
forns de calç també destaca especialment el magnífic conjunt de Collbató, una edificació amb tres forns que van ser
actius a finals del segle XIX i principis del XX.
Nom del paratge: El forn de la Calç. Situació: Hi ha diferents rutes per on accedir-hi, degudament senyalitzades. Una és agafant
el camí que surt des de prop del km 4,2 de la carretera B-431,
entre Artés i Calders. L’altra és prenent el trencall de la N-141c,
de Navarcles a Calders, prop del km 11. Situació geològica: Les
roques pertanyen al que els geòlegs anomenen Formació Tossa,
que són aquelles formades mar endins coetàniament als conglomerats que es formaven als ventalls costaners de Montserrat
i Sant Llorenç del Munt. Procedència del nom: Són un conjunt
de forns construïts per a la producció de calç. Trets geològics:
L’indret està situat sobre un nivell de calcàries, dures i força fracturades. Aquestes roques formen us sistema càrstic que permet
que l’aigua d’escorrentia s’infiltri fàcilment. Materials geològics:
Essencialment calcàries. Edat de formació: L’edat geològica
és Bartonià, dins l’època eocena, fa al voltant d’uns 38 milions
d’anys. Curiositats: CACIS ha realitzat durant anys una convocatòria internacional anual que ha permès portar molts creadors
d’arreu del món a fer projectes d’investigació artística. El forn de
la Calç és un Bé Cultural d’Interès Local i forma part dels 150
millors elements del patrimoni industrial de Catalunya.

E

Nummulites o dinerets fòssils, d’orígen marí, avantpassats d’organismes unicel·lulars que podem trobar vius en aigües dolces.

ls organismes que viuen dins de
l’Anella Verda pocs canvis tenen
al llarg del temps. Els xiprers continuen sent xiprers i els roures,
roures. Com podem percebre els
canvis evolutius, els canvis en les
espècies? El ciutadà pot percebre’ls
en la natura immediata que l’envolta? La resposta és que
no. Només veiem els canvis estacionals, com la caiguda de
les fulles a la tardor, l’aparició de les flors a la primavera o
dels fruits a l’estiu. Però no veiem pas l’aparició d’espècies noves. Sí que podem veure com canvia un ecosistema.
Per exemple, com un camp erm es transforma en un petit
bosc, com les espècies en un període prou llarg de temps,
una cinquantena d’anys, es van substituint unes per les altres. Són espècies conegudes que provenen d’altres ecosistemes propers. Aquí les espècies no han canviat o, si canvien, ho fan a un ritme molt lent, imperceptible.
Charles Darwin va proposar, en el seu llibre L’origen de les
espècies, l’evolució per selecció natural. Els individus d’una
mateixa espècie biològica més adaptats al seu entorn són
els que es reprodueixen més. Les característiques que els
han permès adaptar-se millor són les que es transme-

tran a la descendència. Arran d’això, les espècies canvien
o, millor dit, evolucionen. Són canvis molt lents que es
produeixen dins d’ecosistemes també canviants. Els canvis evolutius tenen una velocitat molt lenta imperceptible
per als humans i els canvis dins de l’ecosistema tenen una
velocitat més ràpida, en aquest cas podem percebre perfectament aquests canvis.
A més, hi ha dues formes de canvi evolutiu. La microevolució, en què l’espècie es va transformant al llarg del pas
de les generacions, com és el cas de les girafes i el seu coll
llarg. Les que podien arribar millor a la vegetació arbòria
eren les més fortes i les més sanes i per tant les que és
reproduïen millor. I la macroevolució, que té lloc quan
l’ecosistema pateix un canvi molt fort. És el cas de les aus.
La caiguda d’un meteorit va extingir tots els dinosaures.
Només un grupet es va salvar i va donar lloc a la gran diversitat d’espècies d’ocell actuals. Per veure aquests canvis
evolutius –macro i microevolució– podem anar al museu
Valenti Masachs, de Manresa. Hi trobarem molts fòssils
d’espècies d’organismes que ja no existeixen, però en tenim els parents més pròxim vius. Podem comparar com
eren abans i com el pas de milers o milions de generacions
els ha transformat en espècies totalment diferents.
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notícies del pou

«Les urgències
amb gent esperant
produeixen situacions
de tensió, però cada dia
hi ha més protocols
que minimitzen els
errors humans»

l'entrevista

JORDI
ALIGUÉ
CAPSADA

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Especialista en Medicina Interna i màster en
Geriatria, acaba de ser elegit president de la
junta del Bages del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona, que vol recuperar les festes de
Sant Lluc i participar en el projecte Manresa,
ciutat compassiva. Treballa a Althaia, dins
l’hospital de Sant Joan de Déu, i també és
el metge de la residència de Sant Vicenç de
Castellet.

Q

uina és la teva
vivència del restaurant Aligué?
-Tinc el record
de la meva besàvia Ció Rovira,
provinent d’Artés, que era la mare de l’avi Pepet. Inicialment eren pagesos que es dedicaven
al cultiu de vivers i tenien bestiar. Ella
era molt bona cuinera i l’anècdota que
explica la família, de quan es va morir
d’una embòlia cerebral, és que estava
pendent de la cuina i els recordava tot
marxant, que «el caldo està bullint». Es
va obrir el 1956 com a bar de carretera, dedicat a menús (els principals plats
eren escudella i carn d’olla, canelons, i
mongetes i botifarra) de la mà de l’avi
Pepet, que era l’ànima i una persona
molt detallista. Cuinaven la iaia Maria
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i la besàvia Ció. Quan s’hi van posar el
meu pare i el meu tiet (Agustí i Benvingut) tot va ser més seriós. Van continuar
amb el menú de bar de carretera, però
es van especialitzar en la carta. Va anar
creixent com a lloc de pas cap a Berga, que feia que la clientela fos diversa.
El tiet Benvingut continua a la cuina,
però ara el meu pare s’ha jubilat i se
n’ha fet càrrec el meu germà gran, Pep,
que malgrat estudiar Econòmiques ha
preferit continuar el negoci i seguir
vinculat al Sibar i al Sivins. Completen
la plantilla familiar els meus cosins Robert i Eduard. Al restaurant hi vivien
els meus pares, al pis del costat els avis,
a dalt la tieta paterna Elena, que es va
quedar viuda sense fills, i a més una senyora gran del barri, Mercè, que també
s’havia quedat viuda sense fills. Va ser
com una tercera àvia. A més a més, de
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petit, quan els pares tenien més feina
al restaurant, anava sovint amb els avis
de Callús. Com que vaig conviure molt
amb gent gran, sempre m’hi vaig sentir
identificat i això em va fer decidir a dedicar-me a fons a la Geriatria.
-Com era aleshores la barriada del
Guix?
-Era un barri de la Manresa perifèrica
que ha anat envellint i és poc conegut.
Queda apartat del centre de la ciutat.
Molts dels treballadors que feinejaven
a la fàbrica del Guix, que pertanyia a
la Fàbrica Nova, vivien al barri i recordo que justament l’anomenaven «la
fàbrica nova». Ara hi ha els Tous. Era
tot molt familiar i recordo haver viscut una infància molt lligada al barri.
Ara està molt transformat, hi ha immigrants i de la gent d’abans en queda
ben poca. En ser allunyat del centre,
des dels catorze anys anava arreu amb
moto, per una qüestió pràctica.
Col·legi de Metges
-Quin són els eixos d’actuació de la
junta de govern del Col·legi de Metges
de Barcelona?
-El programa oficial del CoMB consta
de 68 punts, però els eixos d’actuació
prioritaris són sis: promoció del lideratge dels professionals; participació als
òrgans de govern i de decisió de les organitzacions sanitàries; lluita contra la precarietat laboral, amb contractes estables
i no temporals; abordatge del repte de
la conciliació i del relleu generacional, i
l’acompanyament i suport als companys
i famílies en situació de vulnerabilitat.
Els propers deu anys es jubilaran un terç
dels metges actuals, per tant se n’hauran
de formar molts de nous. El perfil del
professional s’ha feminitzat molt i actualment ja hi ha més dones que homes.
Això comportarà més canvis en una
societat que va canviant els rols, amb
la conciliació laboral/familiar, per poder compaginar-ho i poder cobrir amb
normalitat les baixes maternals. Caldrà
allargar la jubilació fins als 67? Crec que
obligatòriament no, però qui vulgui i estigui en condicions potser hauria d’allargar dos anys més. Fins ara el sistema és
molt hospitalocèntric i caldria potenciar
l’atenció primària i descarregar els hospitals amb menys visites i més temps.
-Com és la teva junta del Col·legi?
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i usats de metges, com a memòria de
particulars que ho han cedit.

-Som una junta formada per onze
persones, que representen tots els àmbits: la medicina hospitalària, la sociosanitària de l’hospital de Sant Andreu, l’atenció primària i la medicina
privada. Som una delegació més de les
diverses comarques de la província de
Barcelona. Tots pertanyem el Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona, que té
la seu central al passeig de la Bonanova. És una corporació de dret públic de
caràcter professional. Som uns 33.000
col·legiats a la província, dels quals 800
pertanyen al Bages. Cada delegació
depèn de la seu central, però podem
exercir algunes funcions pròpies.
-I quins són les funcions principals
del Col·legi?
-N’hi ha moltes, però bàsicament les
resumiria en tres: vetllar per una bona
pràctica mèdica; representar i defensar els professionals i donar suport als
col·legiats.
-Esteu integrats a la ciutat?
-Sí. Participem en els Consells Municipals de la Gent Gran, de la Dona, del
Maltractament, de la Salut i Drogodependència.
-Enceteu una nova etapa o sereu continuistes?
-Nosaltres pensem que la línia general que ha seguit la delegació els darrers
anys ha estat una gestió correcta, tant
pel que fa a l’etapa Guerrero com la del
Bonet. La delegació del Bages és viva i
estar molt ben considerada a Barcelona, en ser proactiva i fer molts actes.
Per cert, hi ha dos actes importants de
caràcter anual, que són la festa de la
Vigília de Sant Lluc, a l’octubre, amb
una ponència general d’un conferenciant habitualment de l’àmbit mèdic i un

sopar per a tots els col·legiats, i l’acte
acadèmic a Montserrat, organitzat amb
l’Arxiu de Ciències Mèdiques Simeó
Selga i Ubach. En l’acte de Montserrat
de l’abril hi participa el president de la
Societat Catalana de Trasplantaments,
el Doctor Román.
-Teniu previstes activitats noves?
-Com a propostes de futur, de moment, en tenim dues. Una és recuperar
la festa del gremi de Sant Lluc, juntament amb el Cercle Artístic de Manresa. L’altra és col·laborar en un nou
projecte: Manresa ciutat compassiva.
-I actes de caire comarcal?
-Col·laborem en un acte el maig a Talamanca, al dispensari de la localitat, el
dia 19. Es tracta d’homenatjar el metge
de Navarcles Anicet Gresa Mirambell,
(1917-1927), que va actuar voluntàriament i eficaçment durant l’epidèmia de
febre tifoide que va esdevenir a la població de Talamanca l’any 1921. N’havia estat metge titular del 14 de febrer
al 23 d’agost del 1919. Un any abans ja
s’havia desplaçat al Pont de Vilomara,
on va residir temporalment, per tractar
una epidèmia gripal. Se li farà un reconeixement i es posarà el seu nom a l’actual dispensari municipal. Seguim una
mica la filosofia del Col·legi de Metges
per tal de reconèixer persones que han
treballat històricament pel bé de la població. En aquesta línia, cal recordar la
tasca que fa el doctor Guerrero, com
a director de l’Arxiu de Ciències Mèdiques Simeó Selga i Ubach, situat a
la segona planta del mateix edifici on
hi ha el col·legi manresà. Bàsicament,
és un recull de llibres, revistes i documents mèdics que provenen de biblioteques que s’etiqueten i documenten,
així com les donacions de llibres antics

-Teniu alguna estratègia d’àmbit comarcal?
-El nostre Col·legi de Metges ha de jugar un paper de cohesió del territori entre les diverses institucions i també en
l’àmbit universitari. Hem d’establir-hi
vincles, i més ara que la UVic-UCC
acaba de començar el Grau de Medicina. De moment, els dos primers anys es
fan a Vic, però a partir de tercer una de
les dues línies es farà a Manresa. Això
implicarà el naixement d’una unitat

amb fills... Si detectem des del Col·legi
alguna mala praxi en considerar que
algú no actua correctament també hi
podem intervenir. Ben recentment, un
individu que feia pseudociències en el
tractament sobre el càncer, amb teràpies no provades científicament, ha estat
inhabilitat per cinc anys.
-Com és que cada dia surten més naturalistes que critiquen la medicina
tradicional?
-Penso que com a Col·legi de Metges
hem de defensar tots aquells tractaments que tinguin una evidència cien-

«El naixement d’una unitat docent a Manresa
haurà de servir d’estímul perquè els professionals
sanitaris del territori s’hi quedin a treballar»
docent a Manresa, que haurà de servir
d’estímul perquè els professionals sanitaris del territori s’hi quedin a treballar.
En aquest sentit, la creació del nou hospital de Sant Joan de Déu també és una
eina que ajuda a consolidar la institució
sanitària en el nostre territori.
Contactes universitaris
-Penseu tenir contactes concrets amb
la universitat manresana?
-De moment ja hem fet un acte a Vic
amb la delegació comarcal d’Osona i
ara el farem properament a Manresa
durant el mes de maig, per tal d’explicar i donar a conèixer millor la nova
facultat de Medicina i quines possibilitats podrà generar amb els treballadors sanitaris de Manresa. És clar
que els estudiants de tercer fins a sisè
acabaran vivint a la ciutat i millorarà la
docència i la formació continuada dels
professionals, tant de la Fundació Althaia com de l’Institut Català de la Salut
(ICS) i de Sant Andreu Salut (antiga
Fundació Sociosanitària de Manresa).
-De cara a la gent, feu activitats concretes?
-Si, poden venir persones a buscar el
carnet de cara a fer la recepta electrònica, tenim la part de formació continuada, –ara mateix comença una sessió de
xarxes socials en medicina–, la defensa
del metge tant en l’àmbit professional,
com jurídic o social, i fins i tot personal i familiar. També s’ajuda als metges
malalts, programes per a les metgesses

tífica. Les teràpies alternatives no són
innòcues i podrien interferir amb
tractaments concrets, com per exemple amb la quimioteràpia en pacients
amb càncer. La medicina naturista no
ha de privar mai al pacient de rebre el
millor tractament. Per tant, la medicina alternativa, com ara l’homeopatia
o l’acupuntura, haurien de tenir un
caràcter complementari o addicional,
però mai principal.
-Teniu previstes activitats més generals
en favor del conjunt de la ciutadania?
-Sí. Aquests dies estem pensant recuperar les celebracions que es feien des
del gremi de Sant Lluc, molt actiu als
anys 50, format per metges i artistes
que un cop l’any feien un important
acte popular a la plaça de l’Ajuntament
i al final cremaven una falla. Hem
pensat contactar amb entitats de caire
sardanista, castellers o d’altres com ara
Xàldiga o el Cercle Artístic, per organitzar conjuntament un acte de cara
el 20 d’octubre, enfocat a la ciutadania
manresana, per tal de recuperar l’esperit
del Gremi de Sant Lluc, amb activitats
pròpies de l’època com una xocolatada
o el concurs de dibuixos. Aquesta festa
del Gremi la volem emmarcar dintre de
Manresa, capital cultural 2018.
Ciutat compassiva
-D’altres projectes o col·laboracions?
-Ens agradaria col·laborar en el projecte Manresa ciutat compassiva/cuidadora, com ja s’ha fet a Vic. S’està co-

mençant a coure però entenem que hi
ha d’haver moltes entitats implicades
i pensem que podríem col·laborar en
el projecte d’aquesta idea preliminar.
Es tracta de cicles de sessions enfocades a la població per entendre la compassió, l’acompanyament en la mort,
com es poden ajudar els pacients que
estan malalts... També implica la formació d’un voluntariat. Pensem que
hi ha d’haver l’Ajuntament, Althaia,
l’hospital de Sant Andreu, l’ICS, la
Creu Roja i patrocinadors, encapçalats per Sor Lucía, que seria l’alma
mater del projecte.
-Fer de metge té el seu risc. Com enfoques la professió?
-Allò important d’un metge és treballar d’acord amb la ciència, sabent
que tothom es pot equivocar. Amb
les eines adequades hi ha menys risc.
El metge ha d’estar format al màxim,
ser treballador, tenir un tracte humà
amb els pacients i ser el màxim de rigorós. És important destinar pressupost en l’àmbit sanitari, intentar evitar
les retallades, dotar les unitats de més
equips humans i descongestionar el
nombre de visites, per tenir més temps
per atendre el malalt. El lloc més difícil per treballar són les urgències, on
cada cop s’exigeix més formació. Hi ha
ansietat i càrrega emocional, amb descompensacions agudes. En el cas de
Manresa, penso que en un dolor toràcic, una embòlia cerebral o una pèrdua
de consciència, trucant al 061 es va ràpid a urgències, on treballen per codis
amb atenció immediata.
-El fet de poder exercir al mateix
temps la medicina pública i privada no
és un problema per als professionals?
-És obligat que tots estiguem col·legiats, però l’exercici de la professió és
lliure. El possible conflicte que es planteja és d’ètica professional. Quan un
metge acaba la carrera ha de ser suficientment persona per treballar igual
a la pública que a la privada. És lliure
de decidir on va a treballar. És cert que
hi ha menys llista d’espera en temes
com operacions de maluc, cataractes,
pròstata o galindons en l’àmbit privat,
mentre que en el públic pots tardar
més a operar-te. És una decisió del pacient, què li és més adient abans de ferse la intervenció.
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-En casos greus, la població està ben
coberta?
-Penso que sí. Si el pacient té una sospita d’una neoplàsia o d’una malaltia
greu, amb la unitat del diagnòstic ràpid, que és a càrrec del doctor Ordeig,
es va de pressa a l’hora de fer les proves, que ho confirmen o ho descarten.
Proves i tractament van ràpid. Ara bé,
quan la patologia és crònica, com una
artrosi, la llista d’espera per a l’operació és habitual. Com que les hores de
quiròfan són les que són, de vegades,
les institucions han decidit obrir-los
més hores de les previstes per reduir
les llistes d’espera. L’envelliment de la
població fa que visquem més anys,
però també fa que cada vegada tinguem més malalties cròniques. Malauradament les restriccions pressupostàries ens limiten, com passa també a
l’ensenyament o d’altres serveis.
-Un cop operat, corrents cap a casa?
-És cert que s’està potenciant la cirurgia ambulatòria, però també és cert
que si una persona no pot marxar el
metge tampoc no li dona l’alta. Ara

també es fan cirurgies menys agressives que abans i més ambulatòries, que
no requereixen un ingrés llarg. També
és cert que allargar un ingrés de vegades no és beneficiós perquè hi ha risc
d’agafar una pneumònia, una grip o un
virus i cada cop es tendeix més a fer fisioteràpia i rehabilitació precoç a casa
o en un centre de convalescència. El
més important és que tinguem les eines
per poder decidir que el pacient ha de
marxar quan està bé, no abans d’hora.
-Quina és la teva feina a Sant Joan de
Déu i quins són els teus pacients?
-Formo part de l’hospital de Dia del
Pacient Crònic, amb la doctora Royuela. Treballem dins d’una unitat enfocada al maneig del pacient ancià pluripatològic. Fem visites programades
de seguiment dels malalts per evitar
descompensacions, o urgents derivades de l’atenció primària. Són pacients
ancians que tenen diverses malalties
i estan en risc de fer reingressos. És
una feina entretinguda, que no és fàcil,
però sí agraïda. Amb l’envelliment de
la població cada vegada s’han de de-

dicar més recursos tant en el vessant
clínic com en el social. És un repte,
a pocs anys vista, poder atendre bé
aquesta població, perquè falten metges
i també infermers i auxiliars, assistents
de treball social i suport municipal
domiciliari. Aquesta situació s’agreuja
cada dia que passa, especialment a la
Catalunya Central, que és la més envellida de Catalunya.
-Quina és la teva feina a la residència
de Sant Vicenç?
-Soc el metge de la residència i atenc
els pacients que estan descompensats.
Els visito i procuro que puguin fer el
tractament sense haver de marejar-los
gaire. Fem un treball personalitzat, ja
que són pacients bastant grans. La majoria supera els 85 anys, tenen diverses
malalties i l’objectiu és que el tractament els permeti està compensats i tenir una qualitat de vida. Es tracta que
hagin d’ingressar el menys possible. Si
no podem curar, intentem acompanyar i donar suport. És una feina molt
maca, ja que et permet treballar en un
vessant més familiar.

el perfil

J

ordi Aligué Capsada neix a Manresa el
12 de setembre del 1977. Fill del manresà
Agustí, ara jubilat, però fins fa poc maître
de ca l’Aligué, i Teresa, de Sant Martí de
Torroella, que havia portat l’administració
del restaurant. És el mitjà de tres germans. El Pep es dedica a
la restauració, a ca l’Aligué, i està vinculat al Sibar i al Sivins,
mentre que la Rosa fa de professora d’anglès. El Jordi estudia el parvulari i l’EGB a la desapareguda Acadèmia Rial.
Després fa BUP i COU a l’institut Pius Font i Quer. Alguns
estius havia fet de cambrer al restaurant familiar. Enamorat
del bàsquet, havia format part com a aler dels equips de Sant
Fruitós de Bages i del CB Manresa fins als 18 anys, en què ho
va deixar. Va estudiar anglès americà a l’acadèmia Castells i
diversos anys, durant un mes a l’estiu, va fer estades amb una
família de Wisconsin per tal de practicar-lo millor. També
va aprendre francès amb Carme Cervelló. Estudia Medicina
a la Universitat de Lleida, on es llicencia el 2001. Casat amb
Patricia Alonso, és el pare de dues nenes, Mar i Carla.
Del 2003 al 2008 és resident de Medicina Interna (MIR), on
ja treballava, però aprenia a la pràctica, supervisat pels companys. Li van proposar de continuar a l’hospital i del 2008
fins a l’actualitat treballa bàsicament a l’hospital de Dia del
Pacient Crònic de la Fundació Althaia dins l’especialitat de
Medicina Interna de l’hospital de Sant Joan de Déu, on havia
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tingut de director el doctor Josep M. Marcos. Té un màster
en Geriatria. També treballa a la Residència de Sant Vicenç
i des d’aquest mes reforça la residència de Sant Andreu, perquè els residents de la Catalunya –on treballava–, al Selves
i Carner, hi han estat traslladats. Havia estat durant quatre
anys vocal de la junta comarcal del Bages del Col·legi Oficial
de Metges de Barcelona, sota la presidència del doctor Lluís
Guerrero i quatre més en la de Pere Bonet. Des de fa pocs
mesos, n’és el president, concretament des del 13 de gener
del 2018, quan es va constituir l’assemblea de compromissaris.Va ser el doctor Padrós, que és el president del Col·legi de
Metges de Barcelona, qui li va proposar liderar la junta del
Bages. Ho va acceptar i de la mà de la seva candidatura van
guanyar directament, en no presentar-se’n cap més.

CULTURA

Maig 2018

patrimoni ciutadà

Casa Soler Arola
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

A

quest edifici és un
exemple típic dels que
conformen el front del
primer tram del passeig, davant del Casino.
Es va acabar el 1925
en estil noucentista. El més característic de
l’edifici és el tractament diferenciat que es va
donar a cada planta en la façana, amb l’ús de
tribunes, i la profusió d’elements decoratius.
Es tracta d’un edifici d’habitatges entre mitgeres de molt bona factura, amb planta baixa comercial, entresol, quatre pisos i un àtic
residencials. La façana no és simètrica i hi
destaquen dues alineacions verticals d’obertures distribuïdes de diferent manera a cada
planta. En el pis principal i en el segon hi ha
tribunes desplaçades a la dreta que enllacen
amb balcons amb baranes de balustres. En
la tercera planta hi ha balcó de balustres a
la dreta i porta balconera a l’esquerra i, en el
quart, finestra doble a cada costat. Totes les
obertures presenten elements ornamentals
de pedra que remarquen els arcs i els muntants, amb relleus a les llindes i trencaaigües.
També destaquen les línies d’imposta en la
primera i segona planta. L’últim pis es transforma en àtic amb un cos central i terrasses a cada costat. La planta baixa i l’entresol
estan dissenyats per a una funció comercial mentre que la porta d’entrada és tan alta
com aquestes dues plantes. El mur està arrebossat i té un estuc per remarcar les juntes.
El catàleg de Manresa protegeix el volum i
l’aspecte exterior de l’edifici pel valor artístic i històric, i per la composició de la façana. És un immoble que deixa empremta en
el tram inicial del Passeig com a reflex de
l’arquitectura burgesa.
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fila cultural

Remucs de Sant Jordi
Com cada any, hem demanat a un narrador central que escrigui un relat inspirat
en la diada de Sant Jordi. Enguany el text és de l’escriptor capelladí Joan Pinyol
i la il·lustració de l’artista manresana Anna Crespo.
Joan Pinyol
Il·lustració: Anna Crespo

L

a vaca índia encara
es va fer esperar una
bona estona.

–Fer-me això a mi,
que no em muny ni qui s’acosti amb
sabre! –va exclamar la vaca suïssa amb
mala llet.
La vaca cega va provar de calmar-la,
però no se’n va sortir. Havien convidat
la col·lega asiàtica per viure de prop
la diada de Sant Jordi a Catalunya i
el vol es va retardar d’allò més. Feia
anys que es comunicaven a través de
les xarxes socials i les tres compartien
el programa internacional d’adopcions efímeres, una iniciativa del Consell Mundial Boví, avesat a organitzar
empaties ramaderes pel planeta quan
s’escauen festes assenyalades. Les vaques visitants havien de costejar-se
els desplaçaments i les vaques nadiues
s’havien d’ocupar de la resta. La vaca
índia, sagrada, intocable i inqüestionable, sentia en les seves carns el
desig de pasturar per terra catalana,
sobretot per veure quina forma tenia
l’aeroport de Barcelona, amb un nom
tan llaminer.
Per no sentir més bramuls de la sabadellenca, la vaca cega va anar un
moment al lavabo. Quan va acabar de
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menester-lo, de topar de morro en la
impol·luta pica i de recular afrontada,
va retrobar la companya encara més
adusta i arrogant.
Minuts després la porta que creuaven
els acabats de volar va dibuixar la silueta esprimatxada de la nouvinguda. De seguida es van identificar i un
cop superat l’astorament inicial i en
un anglès bàsic que els permetia interaccionar de manera suficient, van
esplaiar l’emoció compartida. Quan
la vaca índia va demanar a la vaca
maragalliana si la invidència li venia
del néixer, la vaca suïssa va explicar-li
que, d’un cop de roc amb massa traça, n’hi va haver un que va buidar-li
un ull i en l’altre se li va posar un tel.
La vaca cega va aixecar al cel l’embanyada testa, va parpellejar damunt les
mortes nines i, resignada, va fer que
sí amb el cap.
Barcelona li va semblar infinitament
més ben dibuixada que la Bombai natal. Fins i tot va agrair d’allò més el detall de l’herba disposada a banda i banda del tramvia de la Diagonal. De fet,
li va obrir molt la gana. Una vegada a
casa de la vaca suïssa, va demanar una
mica d’alfals tendre. L’amfitriona els tenia preparada una delicatessen millor.
Una menestra d’herbes del Pirineu tan

suculenta que no en va quedar ni una
tija. Després d’uns prominents rots digestius es van dirigir a la Rambla.
Així que van sortir de l’aparcament
públic de la plaça de Catalunya, la vaca
índia es va fixar en una parella de vedells enamorats que passejaven a frec
de llurs lloms. La femella duia una rosa
vermella i el mascle, un llibre. Quan els
va passar per davant la vedella, i fidel
al seu costum de fer i desfer amb el
més lliure dels arbitris, la forastera es
va cruspir la rosa. La parella s’hi van
enfrontar de valent i li van dir de tot,
menys el nom del porc. La vaca suïssa, que davant de les causes justes era
capaç d’escometre com un brau, va disculpar-la de seguida i va abonar-los el
preu de la rosa per evitar mals majors.
Els enamorats van marxar remugant
tota mena de mals auguris i brandant
lànguidament la llarga cua. Per la seva
banda la vaca cega va trencar el silenci
incòmode per explicar amb detall les
tradicions d’aquella diada.
–El considerem també el dia dels enamorats, de les roses i dels llibres. Els
carrers s’omplen de parelles, de vaques
lectores i de vaques creadores per a
alegria principalment de les vaques llibreteres, que fan l’agost abans de maig.
Per la seva banda les vaques autores

signen exemplars dels seus llibres.
No li calien més detalls. Davant seu
la vaca índia va descobrir una interminable cua de vaques que, llibre al
damunt, estiraven colls, feien ressonar
els esquellots més elegants i es mostraven impacients. A l’altra banda de la
taula va endevinar una vaca estressada
que no parava d’atendre peticions de
signatures entre dues altres vaques que
pesaven figues.
–No ho entenc! –va etzibar l’índia. Si
són tres vaques per signar, per què només ho fa una? No es podrien repartir
la feina?
La vaca cega va cloure les parpelles durant una bona estona i la vaca suïssa hi
va dir la seva altra vegada.
–A dreta llei el més lògic seria que

s’ho repartissin. Tants caps, tantes banyes! Però aquí les coses no tenen uns
resultats tan exactes. No compta molt
escriure molt ni tampoc escriure molt
bé. La vaca estressada, la que no para
de signar exemplars, és la vaca periodista televisiva Camil·la Alemany,
autora del llibre d’autoajuda que té
per títol La vaca. Com desfer-nos del
conformisme i la mediocritat, una novetat d’enguany que ha obtingut una
anomenada gairebé asfixiant en els
darrers dies a través de la petita pantalla. Et ben asseguro que la Camil·la
no para de sortir-hi des de fa molts
anys. Més que no pas el llibre que ha
escrit, a les vaques lectores fans els interessa sobretot fer-se una selfie amb
la seva cara per rebotir-la després per
les xarxes. Ja veus què se n’ha fet de la
literatura!
–I les altres dues?
–Les vaques avorrides a qui no fa cas
ningú tenen moltes coses en comú –va
afegir la suïssa-. Escriuen infinitament
millor, no les coneixen gairebé ni a
casa seva, no els fa cas ni la premsa
local i tampoc no compten amb cap
vaca interessada al darrere que les
promocioni i les vulgui convertir en
un negoci fructífer.
–Són invisibles, vaja! –va afegir la vaca
maragalliana. No hi ha pitjor ceguesa
que la d’aquells que no volen veure!
–I a més –va concloure la sabadellenca–, no són ni de la capital i no dispo-

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

sen ni de la meitat de les plataformes
per donar-se a conèixer que tenen les
vaques barcelonines. Una altra invisibilitat, ai las!
–Però bé que tenen l’oportunitat de
signar els seus llibres?
–Això sí, però una oportunitat que
sovint els costa diners. Segur que no
els han pagat ni el desplaçament a la
capital. Més que reconeixement públic, el que de veritat els mou és una
fe immensa en el que escriuen. I la fe,
ho sabem prou, mou cingles, comes i
muntanyes, també les de l’Himàlaia!
Les tres vaques es van fondre després
entre la multitud. Durant tota la tarda
van passejar entre parades de llibres
i cues que obeïen a cegues a diversos
reclams mediàtics. L’índia va trobar
que era una festa singular, plena de
llum, de rostres somrients, de flors
llamineres i de lletres publicades per a
ser compartides. Quan li fou possible,
va comprar d’amagat La vaca Clementina, una meravella de conte infantil
molt ben il·lustrat i La vaca blava,
aquest darrer amb edició en braille.
Un i altre escrits per vaques comarcals
poc conegudes.
El dia de tornada, abans de pujar a
l’avió d’Air Índia, va regalar els dos
llibres en un agraïment sincer vers les
seves amfitriones. Un cop l’avió es va
perdre entre els núvols, a la vaca suïssa
i a la vaca cega els van revenir moltes
ganes de llegir.

Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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quadern obert
Enric Casas
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propostes

TEATRE. Joan Morros

MÚSICA. Marc Vilanova

Rock en estat pur

Moby Dick

Ara que de mica en mica va arribant el bon temps i es comença
a notar la baixada de la música en directe a les nostres sales i
teatres, per aquest mes de maig hem de destacar la programació
de la Stroika. La sala manresana aporta per a aquest mes una
gran programació de noms consolidats dins del panorama del
rock estatal, que de ben segur faran les delícies dels seguidors de
l’escena. Començarem pels bascos Rat-zinger, amb la seva mescla
de punk, hardcore i metall (divendres, 4 de maig, 21 h). Continuarem amb el agressius Narco, que presenten el seu últim treball discogràfic Espichufrenia i la habitual descàrrega de rap metall (dissabte, 19 de maig, 22 h). I per últim, els incombustibles
Eskorbuto, que faran retronar el seu mític Mucha policía per a
alegria dels punkrockers més veterans (divendres, 25 de maig, 22
h). Per a qui prefereixi una vetllada menys sorollosa, recomanarem també la visita de Núria Graham, amb el seu estil alternatiu i
veu més que evocadora (divendres, 18 de maig, 22.30 h).

Per acabar la programació teatral del primer
semestre, arriba al Kursaal una adaptació
de Moby Dick, amb Josep Maria Pou en el
paper del capità Ahab i dirigida per Andrés
Lima. L’obsessió malaltissa i desaforada per
caçar la gran balena blanca és l’argument
principal del muntatge que representa una
mirada de l’ésser humà sobre la mort, la història d’una agonia, d’un suïcida amb pocs trets
humans, perquè l’obsessió el domina per damunt de tot. Ell i dos personatges més simbolitzen tota una tripulació controlada per
aquest capità. El capità Ahab és, alhora, un
dictador i un heroi clàssic.

ART. Maria Camp

VINS. Marc Avalos, sommelier de La Vineria

Nostàlgia

Piotxa 2016

La nostàlgia és un sentiment que tots, en un
moment o altre de la nostra vida i amb més
o menys intensitat, sentim. Enyorem un lloc,
uns temps, potser unes persones... En alguns
de nosaltres pot ser un sentiment passatger, en
altres és més permanent... És a l’entorn d’aquest
concepte que l’artista nigerià Aloaye Norris
Adoro ens ofereix una exposició-instal·lació
que es podrà veure al Casino fins a final de
juny. L’origen del treball que ens ofereix el trobem en una bossa de plàstic: un element que
evoca a l’artista el seu lloc d’origen, la família,
uns records, unes olors... I és que és molt comú
entre els africans utilitzar aquest tipus de bosses quan viatgen als països d’origen i tornen
carregats amb bosses plenes d’aliments que la
mare els ha comprat en mercats locals. Aquest
element, doncs, es converteix en el protagonista de l’exposició, un fet habitual en les pintures
de Norris Adoro, en les quals solen tenir molt
protagonisme les imatges i elements de la realitat quotidiana. I precisament per la presència,
en aquest cas, de la bossa de plàstic, l’exposició
també remet l’espectador a pensar en l’impacte
que el plàstic té en el medi ambient. Una idea
que tot i no ser en l’inici del projecte hi sorgeix
de manera inherent.

És una de les joies de la comarca, concretament de Navàs,
o dels replans del Berguedà, com ells remarquen en la contraetiqueta. Vi blanc brisat fet de Macabeu, de vinya molt
vella i Pansera, varietat recuperada pels Vinyas per als seus
vins. El brisat és una forma de vinificar on l’aportació de
les pells és la gran protagonista perquè modifica totalment
l’estructura del vi i aporta més densitat i tanicitat. En aquest
cas, 15 dies de maceració amb pells mentre el vi fermenta
en barriques de castanyer. Visualment recorda aquells
vins d’altres èpoques amb un color or vell amb matisos daurats. Molta intensitat al nas, primer és tímid,
necessita respirar per treure tot el potencial, aromes
de cítrics madurs, d’aranja, tocs de cera i aromes de
pell de raïm, que el fan un vi molt singular. Pas per
boca poderós. Entrada potent i austera. Bon volum
i densitat. Final amarg amb records d’ametlla verda, amb una acidesa que el fa profund i llarg. 285
ampolles d’aquesta joia, molt rock-and-roll, per
gaudir amb calma a una temperatura entre 12º i
14º per extreure-li tot el seu potencial.
Preu de venda: 19 euros
Aclariment: El mes passat es va publicar erròniament una imatge que no corresponia a
la proposta de vi Picapoll 2017, tot i ser del
mateix celler, Mas de Sant Iscle. En demanem disculpes.
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crònica social

fanal de cua

Dia del Llibre (1971)
Mireia Vila

L

Llorenç Capdevila

a celebració del 23 d’abril prenia volada a
Manresa a inicis dels setanta. Algunes de
les estampes que caracteritzen avui la festa
de Sant Jordi es van consolidar en aquells
anys. A mitjans de la dècada dels seixanta,
i després de la pràctica extinció de la diada en temps de
la postguerra, les parades de les llibreries es congregaven
sota els porxos de cal Jorba, en un certamen promogut pels
mateixos magatzems. El 1971, ja feia unes quantes edicions que les parades de llibres s’havien traslladat de nou i
de manera definitiva als carrers i les places. A la foto pot
veure’s la de la llibreria Cornet, al carrer d’Àngel Guimerà,
un petit establiment dedicat també a la papereria i arts
gràfiques. El que les cròniques oficials descrivien com
una jornada de triple vessant –la festivitat del «patró regional» Sant Jordi, el Dia del Llibre i la Festa de la Rosa–,
prenia cada vegada un caire més identitari, definit per
l’increment de vendes de llibres en català i les iniciatives
d’algunes entitats. Entre elles, destacava l’Agrupació Manresana de Folklore, organitzadora d’una audició de Sardanes al Passeig; el Centre Excursionista de la Comarca de
Bages, amb exposicions, xerrades i concursos fotogràfics
al voltant de la diada i la cultura catalanes, o les Joventuts
Musicals del Bages i els seus concerts de Sant Jordi.
Cal destacar també les iniciatives de les entitats d’estalvi. El
1971, la Caixa d’Estalvis de Manresa va ser l’encarregada
de portar la prestigiosa Coral de Nens de Hannover al teatre Conservatori. També era el segon any consecutiu que
l’entitat obsequiava els impositors amb una obra literària
catalana. Es van entregar 50.000 llibres, en una multitudinària distribució que va comptar amb la presència de Joan
Sales. L’autor va firmar exemplars d’Incerta glòria, que era
un dels llibres obsequiats. Alguns dels best-sellers d’aquell
any a la ciutat van ser Testament a Praga, de Teresa Pàmies;
Autopista, de Perich; o Love Story, el text inspirador del
musical amb el mateix nom. En el repertori local figuraven títols com la popular Història de Manresa explicada
als infants, de Josep Maria Gasol, o Cap a una estructura
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Sant Jordi groc

‘Y olé!’

i l’any passat, o en qualsevol altre moment, ens haguessin fet associar un color
amb la diada de Sant Jordi de ben segur
hauríem optat, d’entrada, pel vermell,
que és el color que veiem per defecte
quan pensem en les roses que omplen els carrers, les botigues i les cases aquest dia. El roig és, també, un símbol
de la passió que intercanvien els enamorats, i no hem
d’oblidar que Sant Jordi és el Sant Valentí de molts catalans. A més, bona part dels llibres que es publiquen i que
són a les parades per Sant Jordi porten associat aquest
color (des d’aquells de lladres i serenos que retraten
crims sanguinolents, fins als que mostren el
bategar del cor dels amants de les històries
romàntiques).

n un article de l’any 1979 titulat Espanya
«cañí», Joan Fuster, tenint en compte
que «pocs ‘tòpics nacionals’ deu haver-hi al món tan sòlids i escampats com
aquest», creia necessari que algun sociòleg n’estudiés seriosament l’origen i el desenvolupament
de les modalitats. Es tracta d’un fenomen sobre el qual
és bàsic poder contestar aquestes preguntes: Per què, i
com, i des de quan, i a benefici de qui? Com a resultat de
la relectura, fa pocs dies, de l’article em passen pel cap
les següents consideracions. En els seus primers temps,
l’ambigüitat de la transició exigia al PP una màscara de
democràcia per amagar el seu rostre autèntic. Perfectament conscients de la força de
la manipulació política del pseudofolklore,
una de les operacions de maquillatge –i alhora d’actuació subliminal però eficaç– va
consistir, per posar un exemple, a recuperar de l’abocador franquista aquell cinema
conegut despectivament com a espanyolada, i reciclar-lo via TVE amb el nom més
presentable de Cine de barrio.

S

Foto: Antoni Quintana

comunitària, el primer assaig del manresà Ramon Llorens
Carulla. A banda dels llibres, guanyaven pes les parades de
roses, en bona part gràcies a l’entitat Arans. L’associació va
iniciar la venda de roses justament el 1971. A banda de col·
locar parades als carrers on les pubilles del Bages venien
les flors solidàries; també es va afavorir que la quitxalla de
les escoles en comprés per a les mares.

Lluís Calderer

Enguany, però, més que no pas vermell, ens
toca de viure un Sant Jordi de color groc. El
groc és un color poc popular a l’hora de vestir-se o escollir algun ornament (de fet, és un
color difícil de combinar). El món de l’espectacle té pràcticament prohibit el color groc
des que Molière, pel que sembla, va caure
fulminat, a dalt d’un escenari, vestit d’aquest
color. Però resulta que s’ha convertit en un
símbol de llibertat o, més ben dit, de desig
de llibertat. Per això, mentre quedarà una
sola persona injustament empresonada per
motius polítics i sentirem, per tant, que una
part de nosaltres mateixos està empresonada,
caldrà que el groc inundi els carrers dels nostres pobles i ciutats. I, a qui no li agradi, que miri cap a
una altra banda. I qui se senti incòmode que reflexioni sobre d’on li ve aquesta incomoditat. Cal que regalem roses
grogues (al costat de les vermelles, per què no?); cal que
ens pengem llaços grocs a la solapa, o al pit, o que en pengem a la parada de llibres o de l’entitat de la qual formem
part; cal que n’hi hagi de lligats a les baranes i als balcons...
Avui, que és Sant Jordi, però també demà i, si convé, demà
passat, i, com a mínim, fins que la bona gent que tenim
a la presó hagin estat alliberats. I, posats a fer, si regalem
una novel·la negra, pensem que d’aquest gènere narratiu
els italians en diuen giallo, és a dir, groc.

E

Però quan les coses han canviat fins al punt
de fer caure estrepitosament totes les disfresses i mostrar al nu, sense cap mena de
tapabruts, el cos veritable del monstre, hem
pogut veure dues icones prou clares de la
fatxenderia, el matonisme, la prepotència,
l’abús de poder i altres aberracions lligats
Erques Torres
amb el folklore; ben conscients en divulgar-les de les càrregues de testosterona que aquesta combinació explosiva pot provocar. Em refereixo, per una
banda, a la fotografia dels magistrados a la plaça de braus
de Sevilla, com a testimoni de la inexistència de la divisió
dels poders polític i judicial. I per l’altra a la no menys
pornogràfica i escandalosa de tres ministres a la darrera
processó de Setmana Santa de Màlaga cantant l’himne de
la legió. Tota una declaració de principis; o bé testimoni
de la por d’un final contra el qual ja només els queda
allò de «morir matando»? Si us plau: si tan «novios de la
muerte» són, que s’hi casin d’una vegada i als amants de
la vida que ens deixin gaudir-la en pau.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages.
Passeig de Pere III, 68
Tel. 93 872 17 07
manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

NÚM. 248

Estovalles amb gust de Manresa

Durant els mesos d’abril i maig, diversos restaurants i establiments
d’hostaleria de Manresa faran servir
les estovalles de Manresa Capital de
la Cultura Catalana que inclouen
textos d'autors manresans i fragments
que parlen de la ciutat de Manresa i
que han estat elaborades pel CNL
Montserrat.

FAÇANA... DE MENTIDA

Aquesta iniciativa s’emmarca en el
conjunt d’activitat de Manresa Capital de la Cultura Catalana, en què la
ciutat, a petició de l’Ajuntament, va
ser designada Capital de la Cultura Catalana per a l’any 2018.
El CNL Montserrat ha elaborat quatre models d’estovalles que contenen fragments d’obres
d’autors manresans o textos que parlen de la ciutat de Manresa. Entre d’altres, podrem llegir poesies d’autors locals com Gabriel Mora, fragments d’escriptors manresans com Joaquim
Amat-Piniella o Vicenç Prat i autors de renom que citen Manresa en els seu escrits, com és el
cas de Josep Pla, Josep Maria Espinàs i Josep Pin i Soler. A banda, també hi trobarem la recepta
del bacallà a la manresana d’Ignasi Domènech, cuiner manresà de gran anomenada.
El Gremi d’Hostaleria del Bages i diversos establiments de restauració del Barri Vell s’han
adherit a aquesta iniciativa que pretén contribuir al foment i coneixement d’autors de la ciutat
i potenciar Manresa com una ciutat amb un valor literari destacable i documentable.

REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA

Per només 42,90 euros enviarem la revista
cada mes a qualsevol lloc del món
Nom i cognoms
Adreça
Població
CP			Tel.
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
a			
un import de 3,90 euros per exemplar, que pagarà:

de 2018 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN
Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina.
(signatura)
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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Il·lustració: Maria Picassó

L

a instal·lació de l’ascensor entre el carrer de Santa Llúcia
i la plaça Major ha deixat al descobert la inexistència de
construcció a la finca on s’hi ha instal·lat l’elevador, just
al costat de l’edifici de serveis municipals. De fet, aquest
aflorament de les vergonyes del centre històric no fa res més
que visualitzar com, cada cop més, bona part del patrimoni
arquitectònic i urbà de la ciutat és només un decorat. Una maqueta retallable de cartró-pedra. Una mera façana embellida.
Com les que es decoren amb la iniciativa dels murs urbans,
la recreació pictòrica dels comerços del carrer de les Barreres
o el mural de l’últim edifici de la baixada dels Drets. Moltes
finques s’ensorren i el diagnòstic és de necrosi crònica, encara
que s’iniciïn reformes per dignificar alguns vials i places.

La concentració dels esforços en la nova plaça de la Bonavista no poden esquivar la necessitat d’actuar enèrgicament i de manera transversal al centre històric. Hi falta llum,
vida, activitats, comerç i, el que és més greu, cada cop hi
falta més el que resulta més essencial: veïns. Fins al punt
que el barri vell no ve de gust. Com menjar pa torrat amb
all abans de ficar-se al llit. Per invertir-hi, per viure-hi, fins i
tot per passejar-hi. És un peix que es mossega la cua i anem
fent pegats, tapant les vergonyes i esperant que s’agafi el
toro per les banyes. Fer gestió urbanística, sancionar i treure l’excavadora hauria de ser un objectiu prioritari dels que
volen governar la ciutat a partir de les eleccions municipals
de l’any que ve.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
LA COVA, SANT JORDI I EL RAT

EMISSARI
2022

Goig de Sant Jordi 2018

Puix som el corcó d’Espanya
i cal posar fi al sarau,

1. Vós que sou el nostre guia
bé sabeu, oh sant patró,
que no pot ser una utopia
voler lliure la nació
de qui ens oprimeix i escanya
i ens tracta com a un esclau.
2. Des de l’1 d’Octubre amb ara
el drac ens ha fet molt mal.
Ens varen partir la cara;
mai més res no serà igual.
El qui al front no du una banya
a la cuixa porta un trau.
3. Catalunya ha tocat sostre,
ens diuen els tribunals
mentre tracten la gent nostra
com si fóssim criminals
i per més que som de plànyer
se’ns reté tancats amb clau.
4. Aquí no hi ha democràcia
i difícilment n’hi haurà
si els que escollim amb audàcia
no ens els deixen governar.
Si qui no suma és qui hi guanya,
no direm que això és un frau?
Sant Jordi, mateu l’aranya...
5. Tal com vós feu amb la llança,
contra els més busca-raons
en Puigdemont prou que llança
sàvies argumentacions
per Europa i Alemanya.
que provoquen cert rau-rau.
6. Mitja Europa s’esparvera,
l’altra se’ns fa el desentès
mentre el drac fet una fera
ens destrossa com si res.
Som com l’ou i la castanya;
som com el guarà i el brau.
7. Si bloquegem autopistes
i parem els camions,
diuen que som terroristes
i ens apliquen mil sancions,
els seus jutges sense entranya
mentre el rei es fa el babau.
8. Vós, que sou valent i noble
i sou tot un cavaller,
escolteu el prec del poble
que fent pinya quan convé
omple la plaça d’Espanya
exigint justícia i pau.
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VA COM VA
EL LLIBRE MÉS VENUT

É

s probable que el llibre més venut a Manresa sigui el mateix
que el més venut en qualsevol
altre poble o ciutat de Catalunya. No és difícil encertar que serà el
darrer premi Josep Pla o el premi Sant
Jordi, entre una dotzena de títols més
que, de ben segur, seran dels més demanats o regalats. Sense treure mèrits
a cap autor o autora, les plomes mediàtiques hi tenen molt de guanyat.
Només cal repassar el rànquing dels
llibres més venuts aquests darrers anys.
Dels centenars de llibres que han sortit a la llum aquests dies, només uns
quants apareixeran exposats, en primera línia, en aparadors i parades al
carrer. Segurament seran aquells en
què hauran parat més atenció els mitjans de comunicació i gaudiran d’una

«... S

ant Jordi observava amb
satisfacció
com el gegantí rat engolia la reina, l’última
membre de la família reial que era
sacrificada pel bé comú després de
ser escollit a les urnes pels manresans.
Mentre el rat eructava, el cavaller va
sortir de l’amagatall i va enfonsar la
llança al ventre de la bèstia. La sang
blava va brollar a raig fet fins a inundar
la cova i fluir com un riu pels carrers...».
Aquest és un dels últims fragments
de la nova llegenda de Sant Jordi que
es va treure de la màniga la ciutat de
Manresa l’any 2022. L’objectiu: ressituar el relat a la capital del Bages i no
pas a Montblanc, tal com va aplegar el
folkorista Joan Amades al Costumari
Català (1952). L’afany de convertir Manresa en una ciutat farcida d’atractius
turístics va ser un dels dos motius pels
quals es va voler apoderar de la llegenda de Sant Jordi i donar un plus de rellevància a la Cova de Sant Ignasi, per

convertir-la en l’escenari on va succeir
el relat i en la gàbia on viu la rata gegant descendent del temible rat.

LLUM DEGÀS

promoció comercial més intensiva i vistosa. Com cada any, la immensa majoria de les novetats quedaran colgades
sota muntanyes de best-sellers. Això si
no queden pendents de desempaquetar en alguna tramesa que, al cap d’uns
mesos, retornarà a l’editorial tal com
en va sortir. És així de trist tant per a
l’autor com per a l’editor. Segur que no
descobreixo res de nou si dic que moltes de les novetats publicades al llarg
de l’any i, d’una manera especial, per
sant Jordi, acaben reduïdes a pasta de
paper o en mercats de llibre vell, en el
millor dels casos. Així com després de
la diada de Sant Jordi es fan públics els
llibres més venuts, seria curiós de saber
quins han estat els menys venuts o, fins
i tot, aquells dels quals no s’ha venut
cap exemplar.

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS

La dificultat de trobar una bèstia similar a un drac per ser exhibida a la Cova
va resultar en la decisió de substituir el
monstre per una rata mutada a base
d’esteroides. Aquest fet no va agradar
a les ONG animalistes. De fet, cada tarda desenes d’activistes s’encadenaven
a l’exterior de la Cova per protestar
contra el captiveri de la bèstia anabolitzada. Però al matí no quedava gaire
rastre dels animalistes i el rat seguia
engreixant-se.
L’altre motiu pel qual es va suplantar
la llegenda de Sant Jordi queda palès en el darrer fragment del relat: «La
sang blava va brollar a raig fet fins a
inundar la cova, fluir com un riu pels
carrers i tenyir-los de color blau. Avui
Manresa ret homenatge a aquesta
èpica llegenda de revolució social
amb extenses zones blaves que omplen de joia els seus carrers».
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BUGADA AL POU
L’ADÉU A RÀDIO MANRESA
DE FRANCESC SERRAT
Aquest mateix mes d’abril, Francesc
Serrat, un històric de Ràdio Manresa,
ha deixat els micròfons després d’uns
quaranta anys d’activitat. El dia 10 una
trentena de companys i amics del Cesc
es van reunir a La Pizza del Pont –la
pizzeria que la Brigitte, una altra veu
important de la ràdio, té al Pont de Vilomara– per fer-li un comiat com cal.
Un comiat on, tot i ser una bona colla,
encara hi van faltar els que no hi van
poder assistir i els que no se’n van assabentar, tots els amics de dins i de
fora del món radiofònic que el Cesc ha
anat fent al llarg de quatre dècades i
que són molts. Després d’una llarga
trajectòria a la ràdio i també a la premsa escrita intueixo que el Cesc Serrat ha
de ser com una enciclopèdia viva de la
història local. Si no fos tan discret, ara
seria un moment fantàstic per escriure les seves memòries... però em temo
que no les llegirem mai. Feliç vida nova,
Cesc; te l’has ben guanyada.

ELS DRETS DEL SR. SITJES
La fal·lera per fer obres que quedin enllestides abans de les eleccions municipals perjudica molts ciutadans. I alguns,
com el mai prou ben ponderat Xavier
Sitjes –que el dissabte 14 d’abril va rebre el premi Recercat– als seus 96 anys,
l’empantanegament a places i carrers li
dificulta la mobilitat.L’home encara va
cada dia a peu des de casa seva a l’Arxiu
Històric de la Ciutat, «a veure què troba»
i va aprofitar el parlament d’agraïment
en rebre el guardó per recordar les
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QUINTÍ TORRA CORDONS

obres que aquests dies hi ha a la baixada dels Drets. És veu que la tornada se li
fa pesada, com sempre, però a l’anada
ara el risc és rodolar avall cap a la plaça. Llarga vida al senyor Sitjes i que no
caigui! Perdríem un valor massa preuat
per a la ciutat per un pas en fals.

PIZZES TEMÀTIQUES
De la mateixa manera que hi ha personatges emblemàtics i típicament manresans, hi ha persones a qui agrada establir vincles amb les tradicions més
nostrades de la ciutat. És el cas del propietari del bar situat a la cruïlla entre la
Bonavista i la carretera de Santpedor,
una manresà d’origen uruguaià. L’establiment ofereix menús, menjars i tapes
diverses... i també pizzes a metres. Tot i
que el món de la pizza té els seus clàssics, en aquest restaurant han tingut el
detall de batejar-les amb noms molt
manresans. Com podeu veure, el pedigrí de la denominació és indiscutible:
La Séquia, Tirallongues, Correfoc... i les
dues fires de més projecció, la Mediterrània i l’Aixada. No costa gens ser original i crear empatia amb la clientela.

GUILLEM CATÀ A L’URGELL
De fet, als manresans, com els nascuts
en altres municipis, prou que ens agrada trobar referències i enllaços amb la
ciutat a tot arreu on anem. És el cas
d’un lector que m’envia una foto que va
captar en una visita a la l’Espai Cultural
dels Canals d’Urgell, a Mollerussa, on hi
ha un mural que explica que l’any 1346
–un any després del presumpte miracle de la Llum– l’Infant Jaume, comte
d’Urgell, en una visita a la Séquia de
Manresa, va demanar formalment als
batlles de la ciutat (paers, en diu el rètol, a la manera nord-occidental) l’assistència del «delineant» Guillem Catà per
fer estudis sobre el futur canal d’Urgell.
La cosa no va prosperar fins al segle
XIX, però queda clar que Catà era un
enginyer reconegut, brillant i, sobretot,
amb visió de futur. En aquesta publicació manresana queda dit.

VISCA PUIGDEMONT
La capacitat de les xarxes per viralitzar
els continguts és espectacular. Què me’n
dieu sinó de la cançó infantil alemanya
Bi Ba Butzemann que sembla que clami a favor de Carles Puigdemont? La
peça no és pas nova i, segons els experts,
se’n té coneixement des de l’any 1800. A
la manifestació del diumenge 15 d’abril,
l’enganxifosa tornada va poder sentir-se
des de la plaça d’Espanya fins al final del
Paral·lel barceloní. A part de la tornada,
però, hi ha hagut diverses iniciatives per
fer la corresponent versió catalana que
aprofita per acabar de reivindicar tot el
que calgui. L’amic Joan Vilamala, sense
anar més lluny, ha fet la seva proposta
que podeu sentir al seu mur de Facebook. La lletra, l’ha fet anar així:

Cantem tots «Visca en Puigdemont». Que ho senti tot el món.
Tot el món!
Cantem tots «Visca en Puigdemont», el nostre rodamon.
QUE ESPANYA NO VOL NI ENS ENTÉN
HA QUEDAT CLAR I ÉS EVIDENT
Cantem tots «Visca en Puigdemont», el nostre rodamon.
Volem que torni en Puigdemont. Que ho senti tot el món.
Tot el món!
Volem que torni en Puigdemont a seure al seu escon.

ELL ÉS EL NOSTRE PRESIDENT,
NINGÚ COM ELL HA ESTAT VALENT
Volem que torni en Puigdemont a seure al seu escon.
Cantem tots «Visca en Puigdemont». Que ho senti tot el món.
Tot el món!
Cantem tots «Visca en Puigdemont», el nostre rodamon.
NO VOLEM VIURE EN UN INFERN
ON NO PUGUEM TRIAR EL GOVERN
Volem que torni en Puigdemont a seure al seu escon.

DES DEL DIVAN
SEGUIM AMB IGNASI DE LOIOLA

DOCTOR LACETÀ

L'

any 1993, un manresà culte i diagnosticat de trastorn bipolar va
tenir la brillant idea de crear la
primera associació de persones
afectades per aquesta malaltia, l’Associació de Bipolars del Bages, Berguedà
i Solsonès (ABBBS). Com que tenia bons
lligams amb altres persones del país, alhora impulsava la creació d’una Associació de Bipolars de Catalunya (ABC). El
nom ja no feia esperar res de bo; tal com
va anar posteriorment. I com tenia relació amb el nostre Ignasi? En C. va voler
mostrar a la societat manresana la seva
idea i va fer una presentació a l’auditori de la Plana de l’Om, per lluitar contra
l’estigma de la malaltia. I en la seva exposició va parlar de diverses persones
conegudes que l’havien patit o la patien.
Abans, però, farem una breu introducció. En la dècada dels 80 del passat
segle, per tal de no estigmatitzar les
persones afectades de qualsevol malaltia mental, es va decidir, des del
punt de vista acadèmic, parlar de trastorns enlloc de malalties. El problema
va venir de la traducció de l’anglès al
català o castellà, i es va decidir parlar
de trastorn i no de disfunció. La paraula trastorn queda, al meu entendre,
pitjor, pot incloure la connotació de
trastornat. Tornant a l’auditori, entre
altres personatges, va esmentar Ignasi
de Loiola com una persona que segurament, per la seva biografia, havia pa-

tit un Trastorn Bipolar, que si trastorn
bipolar per aquí, que si trastorn bipolar
per allà... I en finalitzar l’acte el Superior de la Cova, en petit comitè, li va dir:
«Sant Ignasi estava una mica boig, però
trastornat, trastornat... això si que no».
Com d’un intent de valoració no estigmatitzada es passa a una connotació
malinterpretada. El poder de trobar les
paraules adients en cada ocasió.
Pel que fa a les associacions, en C. va escollir, per deferència, que s’inscrigués al
registre primer l’ABC i quinze dies més
tard l’ABBBS. De la influència posterior

i la col·laboració entre les dues associacions i la repercussió de l’ABC en les
nostres contrades, no en trobareu res,
va ser nul·la. Una vegada més el centralisme capitalí barcelonès va tornar
a imposar-se. Tenim un capital humà,
a Manresa, que no se sap vendre per
tenir el reconeixement que es mereix.
Una iniciativa pionera que va marcar
camí per tenir en compte les persones
en el maneig de la seva malaltia (disfunció?) va ser manllevada i aprofitada
per donar prestigi a un altre territori, de
fet, només el barceloní! A Manresa sí
que va donar fruits, l’ABBBS.
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V INE A ESTUD IA R
A L G U ILLEM CATÀ !

QUI NO CONEIX...
JOAN VILÀ, EL VOLUNTARIAT A L’ESCENARI

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Dissabte 19 de maig, de 10 a 13 h.

JORNADA DE
PORTES OBERTES
DE BATXILLERAT
I CICLES FORMATIUS
- BATXILLERATS HUMANÍSTIC, SOCIAL,
TECNOLÒGIC I CIENTÍFIC (Grups reduïts)
- CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
ACTIVITATS COMERCIALS (Dual)
ESTÈTICA I BELLESA
PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
FABRICACIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS (Dual)
FUSTERIA I MOBLE
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vindrà un compromís durador, com ho va ser el seu pas pel
CAE o Xàldiga, entre d’altres! Casat amb la Fina Gonzalez,
i pare d’un parell de nois fets i drets, en Joan s’incorporà a
Imagina’t just en el relleu de Rialles, i ha pelegrinat per la
sala Ciutat, el centre cívic Selves i Carner, els Carlins o, ara
mateix, a cavall del Conservatori, l’auditori de la Plana o, si
la dimensió ho reclama, el Kursaal. Avui l’entitat ha reduït molt la tropa, i s’acull a la gestió integral de Manresana
d’Equipaments Escènics. Però els nens, quan el troben, encara són capaços d’exclamar: «Mama, el senyor del teatre!».
Tot un goig, i una experiència acumulada que, al capdavall,
fins li ha permès saltar del món dels recanvis d’automòbil a
la gestió integral de l’auditori de la Plana, quan la Fundació
de la Pedrera-Catalunya Caixa el cedí a la ciutat. I, doncs,
fidel a l’actitud original, el Joan ja fa tres anys que us facilita
l’accés a la sala o també el muntatge, tots els detalls que
pugui aportar a cadascun dels 27.000 visitants de 2017, una
experiència positiva. Amb una recepta que considera per a
tothom infal·lible: a la vida, una hora o altra, tots hem de ser
voluntaris. I vora l’escenari us confessa tot el que ha après i
com, també, allà hi ha perdut manies i maldecaps. Cent per
cent recomanable!

-CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS
ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
INTEGRACIÓ SOCIAL (Dual)
EDUCACIÓ INFANTIL

-CURS DE PREPARACIÓ PER A LA INCORPORACIÓ
ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
- PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

AUXILIAR DE FUSTERIA I INSTAL·LACIÓ DE MOBLES

l te u
Ap re n e m i e du q u e m a
RF abril 18

A

vegades costa de creure, però hi ha un feix de manresans que, seguint aquells inescrutables designis
del Senyor, van néixer a Berga! Com ara en Joan Vilà
i Ascón. Sí home, sí: el senyor que us rep a l’Auditori
de la Plana, el presentador d’Imagina’t, aquell voluntari que
pot entomar totes les propostes! L’experiència berguedana
no va passar d’un primer any –just per fer-ne un patumaire
convençut, això sí! Però els pares baixaren a Manresa resseguint colònies tèxtils del Llobregat. Fins que la Carme, la
mare, quedà com a encarregada de contínues al torn de nit
de la Fàbrica Nova, i el pare, l’Antoni, parà una ebenisteria al
carrer de la Mel. I és entre una cosa i una altra que el Joan
creix, passant per l’escola Bages dels senyor Pagès –la inaugura!– i també el Casal Cultural de Dansaires Manresans, resultat d’un ambient familiar molt de la ceba. Tot això, també, amb una ràpida incorporació al món del treball. Però
allà on el Joan troba el seu lloc és entre l’associacionisme:
des d’aquell tendre esplai de l’associació de veïns de Vic–
Remei, on fa els primers passos, fins al moment que la Cinta
Morros i la Rosa de Miguel l’emboliquen a col·laborar al Carnestoltes infantil que organitzava la colla d’Imagina’t. D’això
en fa més de vint anys! I aquell primer acord puntual esde-

c o st at !

INSTITUT GUILLEM CATÀ
C. Rosa Sensat, 6-8. 08243 - MANRESA
Tel. 93 877 37 05 - http://inskta.cat
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