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

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

MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:
Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat
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Sense ser un requisit indispensable
es valoraran de manera especial
les candidatures que contribueixin
a posar de relleu el treball i les
actituds de persones o institucions
que actuen des de l’anonimat i/o
són poc conegudes.
El premi té dues categories:
• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions,
col·lectius, empreses o grups

Les associacions, institucions
i empreses manresanes poden
presentar candidatures al premi,
tant en la modalitat individual com
col·lectiva, abans del 31 de desembre
de 2018.

editorial

Redescobrir
Manresa

L

a dita popular afirma que la bellesa depèn dels ulls amb els quals es mira
alguna cosa o algú. Per tant, no és cap disbarat afirmar que hi ha tantes
belleses com persones hi ha al món. Si, a tot plegat, hi afegim el prisma
–sovint calidoscòpic– de l’art, les representacions de la realitat esdevenen
infinites. A aquesta premissa, i entrant de ple en el tema central, cal sumar
la visió –prejudicis i circumstàncies incloses– d’aquells que s’han posat
davant d’una tela, un quadern o, fins i tot, rere del visor d’una càmera per
retratar qualsevol indret de Manresa, una ciutat sovint marcada per la manca d’autoestima de
molts dels que hi han nascut o hi resideixen. Un fet que comporta, de retruc, certa miopia per
copsar-li l’encant o la singularitat i deixar-los estampats en un quadre, un dibuix o una instantània. Afortunadament, els artistes reconeguts –els paisatgistes en especial– són capaços d’abstreure’s dels apriorismes i capturar la posició, l’angle o l’instant precís del moviment o de la llum que
eleva l’estampa a una obra d’art perdurable en la qual el temps s’hi atura. Per això, les representacions artístiques perduren més enllà de la vida dels autors i transgredeixen en el temps. Una
manera ben planera de congelar un bri de memòria.
El repàs de diferents estampes a través dels ulls de múltiples artistes obre un ventall infinit de
mirades de la ciutat, en diferents llocs, diferents moments, diferents èpoques. Manresa, en conseqüència, té una gamma inabastable de colors i representacions. A través de diferents obres,
creadors forans que hi han estat de pas o altres que, simplement, han deixat volar la imaginació
o han trobat la inspiració en un lloc precís i en el moment adequat són capaços de fer-nos veure
la ciutat amb uns altres paràmetres i, tant de bo, descobrir-hi totes les gràcies que, per rutina o
prejudici, no hem estat capaços de valorar abans. Sobretot si ens les ensenyen en altres temps o
amb el valor afegit de la reinterpretació artística que les realça o les converteix en meravellosament quotidianes. El procés creatiu té moments màgics i, amb la predisposició mental suficient,
obren la ment i els sentits. Si l’artista té la capacitat de transmetre, la realitat plana i grisa es torna
boteruda i acolorida, i el que ens és conegut o banal llueix amb tota la magnitud. L’art és capaç
de redescobrir-nos la ciutat. L’art té la capacitat de fer-nos redescobrir Manresa.
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Taula rodona sobre
‘Aprendre a Lledoners’,
al Casino
El dia 7 novembre 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 Aprendre a Lledoners. Moderats
per Laura Serrat, autora del reportatge, hi van intervenir
Pedro Albino, director de l’Escola d’Adults del Centre
Penitenciari de Lledoners; Saray Gómez, coordinadora de
formació d’adults del departament d’Ensenyament a la Catalunya Central i exprofessora de l’escola de Lledoners, i
Montse Roldán, voluntària al mòdul 2 de Lledoners.

Ja tenim el calendari
del 2019
Com cada any, en aquesta revista de desembre trobareu
encartat el Calendari del Pou per a l’any vinent, dissenyat
per Blau Estudi d’Art, amb il·lustracions d’Èlia Gámiz,
Narcís Gómez, Maria Assumpció Piquer i Maria Picassó.
Els lectors i subscriptors que en vulguin més exemplars
poden adreçar-se a la redacció de la publicació.

fa 25 anys

Es qüestionava la utilitat
del Consell Comarcal

El reportatge central del mes, elaborat per Josep Tomàs, analitzava les funcions dels consells comarcals, després de cinc
anys de desplegament de la institució. El Consell Comarcal
del Bages, concretament, gestionava serveis delegats, sense
tenir competències senceres i sense absorbir ni la mancomunitat de l’abocador ni la de la depuradora. Movia uns mil milions de pessetes, un 90% dels quals provenien bàsicament de
la Generalitat. N’era president el convergent Francesc Iglesias
i Josep Riera ocupava la gerència. Llavors la seu s’ubicava a la
casa Lluvià, es espera del trasllat a les noves oficines de la Muralla de Sant Domènec. Des de la revista s’enquestaven una
dotzena de persones del carrer, la majoria de les quals afirmava no saber gairebé res de les funcions de l’ens comarcal.

El professor Calmet rebia
la Medalla de la Ciutat

El dia 10 de desembre, el professor Josep Calmet rebia al
saló de sessions la Medalla de la Ciutat. L’endemà, militants del PSC de tot Catalunya es reunien al Museu de la
Tècnica per debatre propostes sobre un nou model de catalanisme. Hi participaven, entre d’altres, Raimon Obiols,
Pasqual Maragall, Joan Raventós i Joaquim Nadal. Una setmana abans s’havia inaugurat la vuitena edició d’ExpoNeu
al Palau Firal. El dia 20 les quatre sales del multicinemes
Atlàntida tancaven un dia per vaga empresarial, i el dia 23
s’inaugurava el vuitè Campi qui Jugui, entrat en Europa.
4
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l'opinió del lector
La impunitat
dels franquistes
El franquisme no es va acabar amb la
mort de Franco. No ha desaparegut mai
del Regne d’Espanya i per això alguns
autors defensen que no es pot parlar de
neofranquisme, sinó de la persistència
del franquisme sense Franco. El franquisme està ben viu. Recordem quan
Franco va establir el 1969 que Juan Carlos de Borbón seria el seu successor, i
que juraria lleialtat a Franco i fidelitat
als principis del Movimiento. I que els
exemplars de la Constitució espanyola,
com l’exposat al Congrés, tenen una versió de l’escut franquista de l’àliga de Sant
Joan en lloc preponderant. Tot lligat i
ben lligat. L’anomenada transició del
78 els va permetre seguir manant amb
l'acceptació de l’esquerra espanyola. Un
exemple clar n’és la judicatura: recentment, la magistrada Victòria Rosell declarava al FAQS de TV3 que el sistema
d’accés dels jutges no ha canviat des del
franquisme, fet que provoca un retrocés
en les lleis i en la seva interpretació.
Un altre exemple el tenim en el mausoleu del dictador al Valle de los Caídos, situació que ni Felipe González ni

Rodríguez Zapatero van saber afrontar
amb valentia. Pablo Casado del PP, Albert Rivera de Cs i Santiago Abascal de
Vox provenen tots del PP: la nova versió
de l’Alianza Popular de Manolo Fraga.
Sembla que, com que són tants, ja no hi
caben en un sol partit com abans i així es
poden retroalimentar a veure qui és més
franquista. Com anteriorment ja havien
fet en diverses ocasions, el PP i Cs es van
abstenir de condemnar el franquisme en
una sessió recent al Senat. Amb aquests
antecedents, no ens ha d’estranyar que
els franquistes hagin viscut ben tranquils des de la mort del dictador. No han
hagut mai de retre comptes ni mai s’han
penedit de res del que van fer. Han pogut
mantenir ben vius i transmetre els seus
«valors»: autoritarisme, centralisme,
nacionalisme, corrupció, catolicisme
ranci i estatal... Ara han sortit més forts
i impunes que mai a perseguir valencians, catalans, bascos, esquerranosos,
anticapitalistes, demòcrates, pallassos i
cantants. Estan infiltrats arreu i sembla
una missió impossible fer-los fora. El
feixisme avança si no se’l combat!
Pere Culell
(article publicat a www.elpou.cat)

caçats a la xarxa
20 de novembre. Carles Claret @carlesclaret, cap de redacció d’El
Pou de la gallina
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Favets...
Josep M. Oliva / Jordi Sardans
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...i tremendos
Josep Ramon Mora

9

Un mirall i un cos ballant
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Manresa, com a tema pictòric,
continua vigent12
Gabriel Morales. Cuba

20

La serra de Picancel22

La connexió ferroviària de la línia 4 de Rodalies Manresa-Terrassa-Barcelona és un problema històric. L’actual trajecte supera en temps el de fa 100
anys. Una vergonya i, malauradament, avui, una desgràcia. L’alternativa, la
C-55, la carretera més mortal.

Aigua?24

L’accident ferroviari a Vacarisses va tornar a posar de relleu la desinversió infraestructural i les condicions de manteniment de les vies del tren que porta als manresans a la capital. Passen anys i governs i les connexions, per rail i per carretera,
continuen representant un greuge respecte d’altres indrets del territori.

El pont Llarg33

27 de novembre. Agents Rurals @agentsruralscat

L’Entrevista a
Miriam Santamaria Brichs

26

Música amb ànima

34

Quadern obert

36

Propostes

37

Els Agents Rurals del Bages capturem un exemplar
de voltor comú a Manresa. Feia quatre dies que estava en una zona amb una elevada densitat de trànsit,
fet que n’havia dificultat la captura. El traslladem a
un centre de fauna ja que està debilitat.

Corrons celebra 50 anys
com a pintor (1962)38
Fanal de cua
L. Capdevila / L. Calderer

39

És clar, l’animaló devia patir els fums i el tràfec de la C-55.
El voltor era comú, el que passa amb les comunicacions del
Bages, no tant!

el Cul del Pou

41
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de mes a mes

Torna el Passatge del Terror

4 de novembre. Una quarantena de voluntaris de Xàldiga
–entitat organitzadora juntament amb l’Oficina de Turisme i el Centre d’Interpretació– fan possible la segona edició del Passatge del Terror al carrer del Balç, que recrea un
món intrigant de finals de segle XIX durant el darrer cap
de setmana d’octubre i el primer de novembre.

El Conservatori
es projecta al futur

La ciutat es converteix
en plató
15 de novembre. L’edifici de l’Anònima i carrers del centre històric recreen durant quinze dies la Barcelona dels
anys 60 per convertir-se en escenari de rodatge de la sèrie
Hache, de Netflix. D’altra banda, el dia 21 Antena 3 roda al
Passeig i al carrer de Jaume I el seu espot publicitari per a
les festes de Nadal.

18 de novembre. Més de 1.500 persones passen pel
certamen Fira Nuvis al Palau Firal, amb una trentena
d’expositors de sectors tan variats com restauració, fotografia, cosmètica, perruqueria, disseny de vestits, joieries, complements, floristeries o lloguer de vehicles i
limusines.

22 de novembre. El teatre Kursaal acull l’acte de graduació
dels 136 estudiants que van finalitzar els seus estudis d’enginyeria el curs passat a la UPC de Manresa. La nit té un
caràcter especial perquè forma part de la commemoració
del 75è aniversari del centre.

Accions contra el masclisme

23 de novembre. Un acte institucional presidit pel vicepresident Pere Aragonès enceta la commemoració del dia
internacional contra la violència masclista, a l’entorn del
25 de novembre. Una encesa d’espelmes a la Plana, una
manifestació d’Acció Lila i l’acció Sabates Vermelles a Sant
Domènec són algunes de les propostes que es fan.

La Fira obre la campanya
de Nadal
24 de novembre. En el marc de la Fira de Sant Andreu, la
campanya Nadalant 2018 posa en marxa la pista de gel a
Sant Domènec i la il·luminació nadalenca, amb un gran
cub de llum a Crist Rei i arbres gegants a la rotonda de la
Bonavista, al carrer Casanova, a la Plana i a la plaça Major,
entre les novetats més destacades.
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20 de novembre. El descarrilament d’un tren de Rodalies
a Vacarisses per una esllavissada causa un mort, cinc ferits
de poca gravetat i 41 lleus. La víctima mortal és un home,
veí de Castellbell i el Vilar, de 36 anys. El servei no es restableix parcialment fins al dia 24.

La UPC gradua 136 enginyers

9 de novembre. L’arquitecte Pere Santamaria exposa el seu
projecte per convertir l’edifici del Conservatori en un nou
Centre de les Arts Escèniques, en el marc de la celebració
dels 140 anys del teatre.

Fira Nuvis es renova

La línia de Renfe queda
tallada quatre dies
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El bestiari català
s’aplega a Manresa

Carles Cases
rep el Bages de Cultura

25 de novembre. Com a Capital de la Cultura Catalana,
Manresa acull la cinquena edició de la trobada de bèsties
festives del país. Més de mitja dotzena de figures de bestiari tranquil fan una plantada i la cercavila posterior.

30 de novembre. Carles Cases rep el premi Bages de Cultura en un acte al saló de sessions de l’Ajuntament on el
músic interpreta quatre emotives peces i en què també es
lliuren els premis Lacetània a Xavier Jovés (premi Antoni
Esteve) –el recull la seva filla–, Josep Galobart (premi Pare
Ignasi Puig), Isaac Rodríguez i Tànit Fernández (premi
Regió7) i Irene Codina (premi Revista Dovella).

Marc Aloy enceta
la cursa a l’alcaldia
28 de novembre. Acompanyat pel president del Parlament, Roger Torrent, l’actual tinent d’alcalde i regidor
d’Urbanisme Marc Aloy és presentat com a alcaldable per
ERC en un acte al teatre Conservatori on dibuixa els eixos
en què es dividirà la campanya d’ERC durant les eleccions
municipals de 2019.

La UVIC-UCC presenta el
nou rector

Gossos s’acomiada
dels escenaris
30 de novembre. Gossos s’acomiada dels escenaris en el
primer dels dos concerts al Kursaal, amb col·laboracions
d’altres conjunts manresans i actors, com ara Manel Camp
i Celeste Alías, Chill Out, Clepton, Sapo o Plouen. La sorpresa final és una darrera actuació del grup al pati del teatre.

30 de novembre. En un acte a Vic, el patronat fa públic
que Josep Eladi Baños, expert en innovació educativa, és
el candidat escollit per a nou rector de la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

El Cosmògraf debat sobre
revolta i/o transformació
Comiat de Gossos al Kursaal. (Laura Coletas)

Capitalitat cultural

Baxi Manresa

La valoració de Manresa com a capital de la cultura catalana del 2018 és negativa i produeix tristesa. Ha estat una
oportunitat desaprofitada. S’ha perdut una ocasió d’anar
més enllà dels agents de sempre, que no han permès donar
oportunitats a noves iniciatives, algunes de les quals encara esperen resposta per part de la regidoria de Cultura.
L’acte inaugural va ser en un local tancat com el Kursaal,
enlloc de la plaça Major. Manresa ha malbaratat 400.000
euros, sense retorn, almenys pel que fa a la creació de relat.
I això que era fàcil, quan l’Ajuntament ha apostat clarament pel 2022 com a brúixola en nous plantejaments, ideari i continguts, de cara a marcar una línia per als actes del
500 aniversari de l’arribada de Sant Ignasi. Novament s’ha
confós la cultura seriosa que serveix per fer pensar, amb el
divertiment, i s’han oblidat commemoracions importants.
Ens temem que amb l’acte final, un màping a la Seu, no
solucionarem les mancances de tot un any.

Amb el canvi de presidència s’ha aconseguit augmentar els
pressupostos per temporada. S’han incrementat els ingressos i s’ha aconseguit reduir el deute de manera considerable.
Novament, els socis han respost a la il·lusió que transmet un
equip competitiu i renovat a fons, que feia anys que no havíem tingut a la Divisió d’Honor. S’han assolit els 3.300 abonats. Un entrenador com Joan Peñarroya, a qui ja coneixíem
de la seva etapa de jugador, manresà d’adopció, amb capacitat, caràcter i ganes de fer gaudir el Nou Congost, ha estat
la cirereta del pastís, en tornar a il·lusionar la parròquia del
basquetbol manresà, unida fins i tot pel que fa a les penyes
d’animació. En aquests moments, hem assolit el sisè lloc de
la classificació i sembla que la trempera de l’equip encara no
ha trobat sostre. El Congost torna a vibrar com en els millors
moments i els àrbitres –Bultó a part– sembla que tornen a
respectar mínimament l’equip. Pau i que duri. El que sembla
clar és que l’objectiu de mantenir la categoria és a prop.
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...I una de calenta

Una de freda...

30 de novembre. El cicle d’activitats de la segona edició
del Cosmògraf, que porta a la ciutat setze propostes culturals durant quinze dies, es clou amb una entrevista de la
periodista Eva Piquer al filòsof Josep Maria Esquirol.

favets...

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Coses sobrevalorades

Justícia polititzada, a la carta

ullejant diaris o revistes em trobo amb
cinquanta entrevistes que no llegeixo,
però mai me n’he saltat cap on sotmetin
l’entrevistat a una d’aquelles bateries de
preguntes que coneixem com a qüestionari Proust. Parlo d’aquells interrogatoris que demanen
respostes breus a l’estil de «quina és la teva pel·lícula preferida» o «què t’enduries a una illa deserta». Quan apareix
algun qüestionari d’aquells me’l llegeixo de cap a peus
i amb el mateix interès si li fan a un president de govern
com si li pregunten al president d’una escala. Hi ha diverses
publicacions que ho tenen com una secció fixa i, quan és
així, les preguntes també ho solen ser. Al suplement literari
Babelia, que surt cada dissabte amb el diari El País, n’hi ha
un d’aquests qüestionaris. S’emmarca en un apartat que es
diu En pocas palabras i els entrevistats són sempre dones i
homes del món de la cultura (escriptors, historiadors, cineastes, dibuixants...). És en aquella secció on hi ha una de les
preguntes que més m’han enganxat de tots els qüestionaris
que recordo: «Què està socialment sobrevalorat?».

l mes passat, assessorat per l’advocada
de Francesc Homs, la manresana Montse Rosell assegurava que el resultat definitiu del judici contra els quatre ex-alts
càrrecs de la Generalitat es preveia llarg
i, com a mínim, fins després de Nadal. Doncs en quatre
dies s’ha resolt. Margarita Mariscal de Gante, consellera
del Tribunal de Comptes, exministra de Justícia del govern
Aznar, va decidir que els imputats havien de reintegrar a
l’Administració el que segons ella havien malgastat. Un
cop més, el sentit comú de la justícia espanyola no es veu
per enlloc. El Tribunal és el més polititzat de l’estat, ocupat
per endollats del neofranquisme, després dels pactes entre
PP i PSOE. Segons els experts, es tracta d’una barbaritat
jurídica que no busca fer justícia sinó anar fent un recorregut encaminat a justificar una resolució.Un cas clar de prevaricació? Condemnes preestablertes? Tot sembla indicar
que la sentència ja estava decidida, perquè en els interrogatoris no van fer cas dels arguments de les defenses que
van deixar sense sentit les acusacions. Així, es reinventa el
dret per poder-los condemnar. En aquest sentit l’advocada
Rosell em deia: «Em nego a pensar que el que ha escrit
Mariscal s’ho cregui».

F

A diferència d’aquell repertori relatiu als gustos de cadascú, les respostes a aquesta pregunta gairebé sempre
t’acaben fent pensar. Algunes podrien ser un bon punt de
partida per a molts debats. Abunden, com en totes les entrevistes i en totes les converses, els tòpics més comuns i
diria que eterns: que si els diners i l’èxit, que si la bellesa i la
joventut... Però també apareixen sovint respostes impensades, centrades en valors més actuals, que són les que més
em fan rumiar. En cito algunes de les que tinc anotades:
el futbol, la gastronomia, el menjar sa, la sinceritat, l’educació emocional, el positivisme tant sí com no, les sèries,
internet i «pretendre que allà hi és tot», les xarxes socials,
els instagramers o youtubers, la immediatesa, l’actualitat, la
novetat, la intel·ligència –«que és la més cruel de les discriminacions»–, la formació acadèmica... I una que mai se
m’hauria acudit i que em va semblar molt ben triada. La
va dir l’escriptor colombià Daniel Samper: «La depilació
total femenina». Deu pensar, com jo, que allà on hi ha pèl
hi ha alegria i que aquest ideal eròtic tan d’ara és sens dubte un punt culminant de la dictadura dels gustos que ens
envolta. Uns gustos que són tan carregosos i em tenen tan
avorrit com totes les qüestions anteriors.
8
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Les acusacions de Societat Civil Catalana i d’Abogados Catalanes en Defensa de la Constitución reconstrueixen una
ficció jurídica en les seves demandes, posades en evidència
arran de les sentències dictades pel Tribunal Suprem, que
demostren des d’un principi la seva falta de base. La consellera se salta el principi de seguretat jurídica i s’inventa
el de retroactivitat en declarar il·lícits els contractes efectuats abans del 4 de novembre. Mariscal de Gante només
reconeix que l’advocat de l’estat no té legitimació activa,
però li va permetre fer les actuacions prèvies, sense citar
els implicats, saltant-se el principi d’indefensió, que seria
causa de nul·litat. La consellera de Comptes entén que el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ser massa
tou al seu moment en només condemnar amb inhabilitacions i vol posar-hi remei, malgrat el fet evident que tot el
sistema judicial trontolla amb sentències com aquesta. La
resolució encara no és ferma perquè els afectats presentaran un recurs d’Apel·lació al Tribunal de Comptes i encara
els queda el de Cassació al Tribunal Suprem.

...i tremendos

Josep Ramon Mora

Campions
de desigualtat

E

ns hem convertit en una de les societat
més desiguals de tota la Unió Europea i
una de les que manté els majors nivells
de vulnerabilitat econòmica de les famílies. El darrer estudi que s’ha conegut
en aquest sentit és l’Informe sobre Benestar Econòmic i
Material publicat a mitjans d’octubre per l’Observatori Social de la Caixa. És una desigualtat que té com a causes
diversos factors: d’una banda, el mercat de treball com a
conseqüència de l’atur i de la devaluació salarial que ha
generat la reforma laboral del Partit Popular i CiU; d’altra
banda, les retallades de despesa pública que han afectat els
serveis públics i les transferències socials.
Al marge d’aquestes factors relacionats amb la crisi del
2008 i les polítiques d’ajust i austeritat activades amb l’excusa de superar-la, hi ha un altre factor estructural que ve
de més lluny i té a veure amb l’històric infradesenvolupament de l’estat del benestar en el conjunt de l’estat espanyol.Tenim un estat del benestar que té un grau acceptable d’extensió en determinades prestacions –per exemple
sanitat i educació–, però molt escasses en altres àmbits de
creixent necessitat com per exemple tot el que està relacionat amb l’atenció a la dependència, a la infància i a la
família. Però el drama és que aquest benestar es basa en un
sistema impositiu pèssimament dissenyat quan s’analitza
des de l’òptica de la redistribució de la riquesa.
Les successives reformes tributàries de les darreres dècades, especialment les promogudes pel Partit Popular, han
anat donant una preponderància creixent als impostos
indirectes –IVA i impostos especials– que es paguen independentment del nivell de renda. A més, les esmentades
reformes han anat concentrant la imposició directa sobre
les rendes del treball i han tractat de forma privilegiada les
rendes del capital que gaudeixen d’una extensa gamma de
deduccions i bonificacions. Aquest regressiu sistema impositiu és una de les causes de l’escassa redistribució pública de la renda i és també el responsable que els ingressos
públics del conjunt de l’estat estiguin vuit punts percentuals per sota de la mitjana europea en relació amb el PIB,

Carles Claret

cosa que vol dir que es deixen d’ingressar uns 80.000 milions d’euros a l’any.
El projecte de pressupostos de l’estat per a l’any 2019 és
un tímid i encara insuficient canvi de direcció respecte de
les polítiques d’austeritat practicades pel Partit Popular al
llarg dels darrers set anys. És un canvi de tendència que
implica un augment de la despesa social en pensions,
habitatge, sanitat, pobresa i salari mínim, al mateix temps
que s’aposta per augmentar la capacitat redistributiva del
sistema fiscal, gravant les rendes superiors a 130.000 euros, els rendiments de capital més grans de 140.000 euros
i els patrimonis superiors a 10 milions d’euros. També inclou algunes mesures per a la modernització del sistema
fiscal, amb la creació de noves figures impositives per a les
activitats especulatives.
Podria haver estat més agosarat, però es innegable el gir
respecte de les polítiques que ens han portat a la pole position en el campionat de la desigualtat. Desgraciadament,
tot apunta que aquest pressupostos no trobaran en seu
parlamentària els suports necessaris per tirar endavant, a
causa de l’actual dispersió i diversitat de les forces polítiques i també per la dificultat de trobar vies de sortida
al conflicte entre el govern espanyol i els partits independentistes catalans. Personalment, soc dels que pensa que
els líders independentistes presos hauríen d’estar al carrer,
però el fet que això encara no sigui així no hauria d’impedir als polítics dedicar-se a solucionar els problemes de la
gent. La realitat, però, és que ni a Catalunya ni a Espanya
no hi ha manera d’aprovar uns pressupostos amb cara i
ulls. Ni aquí ni allà.
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instantànies

instant
Marc Prat

Laura Serrat

Un mirall
i un cos ballant
«Quan una balla aprèn a observar el seu cos». Un gran mirall reflecteix la figura de la ballarina Laura Bataller mentre recolza la mà a la barra i enlaira la cama al sostre. Es mou
amb l’elegància de qui controla cada moviment, tot i que el riure que se li escapa sovint li
dona un toc d’espontaneïtat. D’entrada el seu cos menut pot evocar fragilitat. però l’energia
que diposita en cada pas de ball mostra que ha trobat l’equilibri. Diu que ballar l’ha fet
conscient del propi cos i dels missatges que li llança. «Des dels primers anys fent dansa, he
vist créixer el meu cos, l’he notat cansat, entristit o fins i tot nerviós», explica la ballarina.
Comenta que «sovint només ens mirem al mirall per empolainar-nos, però no revisem
com està el cos». Al llarg de la seva trajectòria, ha intentat conèixer-se més a si mateixa i al
seu cos a través de la dansa clàssica i la contemporània. Dos estils que l’han fet créixer com
a ballarina i que ara ensenya als alumnes del centre on ella és directora, l’escola de dansa
Olga Roig, de Manresa.
En aquesta escola és on ella va aprendre els primers passos de ballet. Es tracta d’una antiga
casa senyorial on predominen els colors rosat i blanc, combinats amb la fusta. Es mira
al mirall i encara pot veure la nena somiadora que un dia va decidir dedicar la vida a la
dansa. «El piano sonava i jo ballava ballet en una de les sales d’aquesta escola, quan la
música em va fer sentir tan viva que vaig decidir que el meu futur seria la dansa», recorda
Bataller. No va tenir mai por d’equivocar-se, «jo solament treballava per aconseguir el meu
somni». Un objectiu que la va dur hores i hores a posar-se una melodia en bucle i a ballar
una coreografia una vegada i una altra. «El temps que un artista dedica a la seva obra és
difícil de comptar, ja que no és solament una feina sinó una manera de sentir», comenta.
Quan va acabar la secundària va posar-se a treballar i, més tard, va aconseguir entrar a
l’Institut del Teatre, on es va especialitzar en dansa contemporània i en pedagogia de la
dansa, sense deixar de banda el ballet. Retorna la mirada al mirall i s’adona de la fugacitat
dels anys que han passat. Ara en té 43, però destaca que a «l’hora de ballar l’espurna de la
innocència sempre ha d’estar encesa». Encara que els passos estiguin pautats l’un darrere
l’altre, «la coreografia ha de transmetre frescor». Segons Bataller, la ballarina ha de sentir
que en cada pas balla la seva ànima. La ballarina troba aquesta sensació quan improvisa.
«De petita m’atordia quan em deien que ballés de forma lliure», recorda. Però als vint anys
es va proposar, com un repte, aprendre a improvisar els moviments. Des d’aleshores, ha
protagonitzat diferents espectacles utilitzant aquesta tècnica. La improvisació li recorda
que la dimensió de la dansa és el present. «La ballarina existeix mentre balla, però després
desapareix». És un art efímer.
Per a Bataller, ballar és una manera de veure la vida. La dansa l’ha acompanyat en processos
tan íntims com un part. «Jo vaig parir ballant perquè era conscient dels meus moviments
i del dolor que sentia». Explica que el fet de donar vida, l’envelliment, la mort o fins i tot
l’amor es poden explicar a través de la dansa, «com un escriptor ho fa amb les paraules o
un pintor amb quadres». L’amor que sent per la dansa l’intenta transmetre als més petits.
Quan va acabar la formació, va decidir que la docència era un camí que l’atreia «per poder
treballar amb gent jove i conèixer les seves inquietuds». Ara s’ha convertit en la directora
de l’escola de dansa on va aprendre a ballar. «El més important és que els infants aprenguin
a observar el seu cos, que reconeguin els seus punts febles i que se l’estimin perquè és el
mitjà amb el qual voltem per aquest món».
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Manresa,
com a tema pictòric,
continua vigent
Jordi Estrada

Jaume Casacuberta (Foto: Francesc Rubí)
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tema del mes

Al llarg de la història els pintors de totes les ciutats
han deixat constància del seu perfil, sempre canviant, i
també del seu entorn, els seus carrers, la seva gent.
Les primeres representacions pictòriques de Manresa
són de principis del segle XVIII. Malgrat totes les
crisis que afecten la pintura en general i la pintura
paisatgística en particular, la ciutat com a tema
pictòric mai no s’exhaureix del tot.

L

a primera representació pictòrica de Manresa
data de l’any
1712 i mostra
com, sobre un
fons paisatgístic
mig real mig fantàstic, un dimoni de
forma humana incita l’assassí del canonge Mulet a cometre el crim. Aquesta pintura, originàriament destinada a
la capella de Sant Agustí de la Seu, es
pot veure al museu de la basílica. Més
o menys d’aquesta mateixa època són
dues panoràmiques de la ciutat, en oli
sobre tela i d’autor anònim, conservades al Museu Comarcal de Manresa.
En una, executada des del turó de Puigterrà, s’hi veuen les cases i les esglésies a primer terme i les muntanyes de
Montserrat a l’horitzó. En l’altra, se’ns
ofereix una visió de la ciutat des de la
torre de Santa Caterina, amb els dos
ponts, les muralles i les esglésies.
Llevat de les obres esmentades, les

representacions de la ciutat que més
abunden durant els segles XVII,
XVIII i XIX són els gravats, realitzats
amb més o menys fidelitat a la fesomia real i canviant de Manresa. No
és fins al segle passat que, de la mà
d’Evarist Basiana, es va prodigar la
pintura a l’aire lliure, que va comportar l’aparició de nous pintors paisatgístics, interessats tant pels elements
urbans com per l’entorn natural. Nas-

Ernest Descals:
«De Manresa es pot
pintar qualsevol racó,
perquè tot dona».
cut a Tàrrega, Basiana es va establir a
Manresa, on va ser el precursor dels
nous estils de l’impressionisme, el
cubisme i el simbolisme. D’aleshores
ençà la nòmina de pintors que, amb
més o menys dedicació, va aproximar-se al paisatge urbà no va deixar

de créixer: Josep Padró Gonzàlez, que
juntament amb Martí Farreres, va organitzar la primera Exposició d’Artistes Manresans el 1922, Bonaventura
i Anselm Corrons, Joan Zurita Cervelló –s’autoanomenava naturista,
bohemi, poeta, pintor i anarquista–,
Salvador Clotet, Gregori Garcia, Ramon Salisi, Pere Porquet, Josep Vila
Closes i un llarg etcètera.
Jaume Casacuberta
Entre els pintors manresans actuals,
diversos són els que perseveren en
l’art de traduir al dibuix i al color vistes i racons de la ciutat d’avui i d’ahir.
Potser el més veterà sigui Jaume Casacuberta, un pintor que, deixeble
d’Evarist Basiana, amb només catorze anys va entrar a treballar com a
ajudant de Manuel Mestres –nebot
del cèlebre pintor Mestres Cabanes–,
pintor i decorador. Tant dissenyaven i
instal·laven rètols per a establiments
com repintaven interiors d’esglésies,
malmesos durant la guerra civil. Re-
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Chevalier de Beaulieu era un
enginyer militar al servei del rei
francès Lluís XIV que l’any 1660
va publicar a París Les plans et
profils des principales villes et lieux
considerables de la Principauté de
Catalogne, una obra cartogràfica
en què Beaulieu, creador de la topografia militar, va incloure una
vista de Manresa, considerada
ara com ara la representació gràfica més antiga de la ciutat. Pocs
anys després, cap a 1670, Joan
Grau va esculpir en marbre un alt
relleu on es veu Sant Ignasi escrivint els Exercicis sota una balma,
envoltada de camps i construccions religioses. A la mateixa Coveta es poden contemplar diversos
medallons en alabastre, realitzats
per Josep Sunyer, amb representacions del paisatge urbà (el Pou
de la Gallina, el Pont Vell, l’ermita
de la Salut, etc.)

Francesc Vilà, director del Museu Comarcal de Manresa.
(Foto: Marc Prat)

corda que va intervenir en l’ornamentació de l’església de Montserrat –a la
plaça actual del Conservatori– i en la
realització del primer rètol de la botiga Señor, al carrer de Guimerà. Després del servei militar, va entrar a treballar als magatzems Jorba, a la secció
d’aparadorisme i publicitat. Allà va
coincidir amb dibuixants i pintors de
la talla de Marzo-Mart, Ramon Salisi
i Joan Guitart. Al llarg de més de setanta anys ha conreat, i conrea encara,
el paisatgisme. En el cas de Manresa,
s’ha interessat sobretot pel paisatge
urbà, i més específicament per les visions panoràmiques de la part antiga,
amb la Seu, el riu i els ponts, tant des
de la balconada de Bufalvent com des
de l’estació de la Renfe: «Ho he pintat multitud de vegades, en diferents
èpoques de l’any i hores diverses del
dia, sense repetir mai el mateix quadre».
També se sent atret per les places i els
14
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racons del barri antic. Assegura que
«tant la plaça major de Manresa com
la de Vic podria pintar-les amb els
ulls tancats, així com les muntanyes
de Montserrat». Des del punt de vista
pictòric, la part nova no li crida tant
l’atenció: «Com a pintor, no he passat del Casino». Reconeix que és més
pintor de cavallet que d’estudi i que
li agrada dotar de vida l’espai públic,
«malgrat que cada vegada es veuen
menys flors a les finestres i menys
roba estesa als balcons i als terrats».
Casacuberta tant pinta a l’oli com en
aquarel·la, però si es tracta de pintar
Manresa utilitza l’oli, «perquè l’oli és
més dur».
Ernest Descals
Si a Manresa hi ha un pintor que ha
viscut sempre i amb exclusivitat de
la pintura artística aquest és Ernest
Descals. Des que als 17 anys va guanyar un premi de dibuix convocat per
l’Associació de Veïns del barri del Xup

Francesc Cuixart
Nascut a Berga el 1875, va establir-se a Manresa, on va morir el
1931. És autor del quadre La crema del paper segellat, que es conserva a l’Ajuntament de Manresa.
Durant vint anys va ser professor
de l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa. Va realitzar el projecte de la
Reforma o nova perspectiva de
l’entrada a Manresa. Va dissenyar
la medalla commemorativa de la
batalla del Bruc (1908) i el segell
adoptat per la Caixa d’Estalvis
de Manresa. És autor d’alguns
retrats que figuren a la Galeria
de Manresans Il·lustres. Va pintar diversos olis sobre l’interior
de la Seu. Va realitzar projectes i
esbossos per a la decoració exterior i entrada principal de la Seu
i per a la plaça de Sant Domènec.
Va projectar la senyera de l’Orfeó
Manresà, la de l’Esbart Manresà
de Dansaires i les ensenyes de
l’Orfeó Manresà, Centre de Dependents, Centre Excursionista
de la Comarca de Bages i Foment
de la Sardana.

Ernest Descals.
(Foto: Marc Prat)

no ha fet altra cosa que pintar, bàsicament a l’oli i amb aquarel·la, però
també s’ha servit del guaix i l’acrílic.
Sempre ha aconseguit viure de la pintura, gràcies als concursos, els encàrrecs, les exposicions –Barcelona, Madrid, Castelló...– i la venda directa per
internet. Aquesta és, avui dia, la seva
principal font d’ingressos, per bé que
es dol de la davallada de la demanda, originada, segons Descals, «per la
proliferació dels mòbils, que ha comportat una sobresaturació d’imatges»,
i pel boicot d’Espanya als productes
catalans: «Fins fa un any jo venia més
a Espanya que aquí. Des dels fets del
primer d’octubre, a Espanya m’han
deixat de comprar». I remarca: «El
boicot existeix».
Tot i que Descals és més conegut com
a pintor de paisatges, sobretot urbans,
els seus interessos són diversos: «Pinto inspirat en les lectures que faig, que
solen ser de tipus històric». I explica

com, per sort, sempre hi ha algú interessat a adquirir obres relacionades
amb qualsevol temàtica: «Vaig llegir
una cosa sobre els anunnakis, em va
interessar, vaig fer una pintura i de seguida vaig tenir qui estava interessat a
adquirir-la». També ha conreat el retrat, «però la gent vol que els retrats siguin clavats a l’original, igual que una
fotografia, i el meu estil no és hiperrealista, sinó que tendeix a l’impressionisme i a l’expressionisme».
Com a paisatgista urbà, Descals s’interessa per qualsevol indret, tant si és
un carrer, una església, una fàbrica o
una carretera amb semàfor: «De Manresa es pot pintar qualsevol racó, perquè tot dona». Darrerament, i motivat pel seu interès per l’element humà,
s’ha centrat en els interiors d’establiments –especialment botigues del
barri antic, cafeteries i restaurants,
etc.–: «Són com petits microcosmos,
en els quals tot compta: l’arquitectura,

Cada ciutat té el seu color
Jaume Casacuberta veu Manresa
de color gris i ocre. Per a Francesc Vilà, la ciutat marroneja i,
segons Ernest Descals, Manresa
és una ciutat de grisos i terrosos:
«Però la llum és qui ho acaba determinant tot».
el disseny, l’atmosfera, la decoració, la
presència humana, que hi confereix
vida i ajuda a dimensionar els espais».
En aquest sentit, Descals esdevé un
cronista de la societat urbana actual,
estimulat per un sentiment arqueològic de les petites coses. Fruit d’aquest
interès pels interiors, actualment està
pintant elements significatius de l’interior de la Seu, «una temàtica poc
explorada». De moment ja ha fet 30
olis sobre paper, que seran presentats l’any vinent en una exposició al
Claustre de la mateixa basílica.
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Pintura de Josep Maria Massegú, de l'any 2003.

Un pintor esdevingut
paisatge urbà
Josep Vila Closes ha estat un dels
pintors paisatgistes més prolífics i
populars de les últimes dècades.
Autor d’un nombre indeterminat
d’olis i aquarel·les, en els quals es
reflecteix el seu tarannà enèrgic i
vital, a través d’unes pinzellades
vives i espontànies i un cromatisme càlid i brillant, Vila Closes
va ser una persona compromesa
amb el barri, la ciutat i el país. Precisament és al seu barri, a la plaça
de Catalunya, on des de fa tres
anys es va instal·lar una escultura
en bronze de Ramon Oms, en què
Vila Closes, assegut en una roca,
pinta un vell paisatge conegut.

16

EL POU · DESEMBRE 2018

Josep Maria Massegú
Qui també, en un determinat moment, va fer de la Seu el tema pictòric
va ser el pintor i dibuixant Josep Maria
Massegú, que el 2003 va exposar, a la
desapareguda Sala Xipell, Trenta-nou
mirades a la Seu de Manresa. Es tractava de diferents panoràmiques de la
ciutat amb la Seu com a protagonista.
Malgrat que en el seu repertori predominen els bodegons, la figura humana
i els interiors, també ha conreat el paisatgisme natural i urbà: «L’arquitectura sempre et compromet més, mentre
que el paisatge obert és més lliure:
sempre en pots fer de més i de menys,
és a dir, afegir, treure, canviar». De la
seva època de pintor novell, recorda
les calitges matinals i les postes de sol,
tal com feien «els mestres de la meva
generació, que pujaven a Cal Gravat

a contemplar el paisatge i la ciutat al
capvespre: si la posta de sol era sonada, aplaudien sonorament i, si no, se’n
tornaven a casa com si res». Massegú
es considera més un pintor d’estudi
que un paisatgista: «Al paisatge, en
tot cas, hi faig estudis i prenc apunts
que després treballo i intento donar-hi
forma, tranquil·lament, al taller».
Ferran Costa
A mig camí de la il·lustració i la pintura hi ha el dibuixant Ferran Costa,
conegut per les seves vistes de la Manresa urbana, que recorden les vinyetes
d’un còmic, per l’animació dels personatges que poblen tots els espais. Li
interessa l’arquitectura, però també la
vida al carrer. En els seus dibuixos, el
carrer és una festa major contínua, un
formiguer constant de gent travessant

Ferran Costa.
(Foto: Jordi Alavedra)

el carrer, entrant i sortint de les botigues, prenent el sol als terrats, badant
abocats a la finestra o al balcó, amb
cotxes transitant i gossos remenant
la cua. En el Costa dibuixant conflueixen el delineant i el gravador d’estampats, tasques a què s’ha dedicat
professionalment fins a la jubilació, i
la vena de dibuixant de còmics, transmesa de pare a fill. El futur dibuixant
va créixer al costat del creador del
Cosaco Verde, un heroi de còmic que

es va fer molt popular als anys seixanta gràcies a les sèries publicades
per Bruguera, de la mà del guionista
Victor Mora i de l’il·lustrador Ferran
Costa, pare.
Nascut a Manresa, Ferran Costa va
viure durant quaranta anys a Premià,
d’on va tornar l’any 2000. Explica com
al començament només utilitzava el
llapis i la tinta, però va ser a partir d’un
encàrrec en què van demanar-li de fer-

El Concurs de Pintura Ràpida
que cada any convoca el Cercle
Artístic coincidint amb les festes
de la Llum és el segon més antic
de l’estat, després del de Tossa de
Mar. En la primera edició, celebrada el 19 de febrer de 1961,
van ser premiats Joan Abancó,
Josep Vila Closes, Joan Vilaró i
Joan Sallent.
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El paisatge humà
Carla Fernández, il·lustradora
i dissenyadora, i el periodista
Marc Serena van presentar, a
l’Espai 7 del Centre Cultural del
Casino (maig 2018), l’exposició
Manreses. Una dia a la ciutat invisible, un reflex de la diversitat
humana, social i cultural de la
ciutat. A través de dues-centes
il·lustracions, acompanyades de
breus textos explicatius, l’espectador podia recórrer els diversos barris de la ciutat, reflectits
en imatges d’espais i retrats de
persones, realitzades amb la
tècnica ukiyo-e.
Il·lustració del Carrer Sant Pere, i l'autora Carla Fernández (Foto: Marc Sierra).

hi un cel blau, que va incorporar-hi el
color. D’aleshores ençà, sobre la base
del llapis i la tinta, utilitza l’aquarel·la
i l’acrílic, per fer-hi el cel i els núvols:
«L’aquarel·la, a diferència de l’acrílic,
et permet perfilar millor les ombres».
Sent predilecció per la Manresa dels
anys 60, d’aquí que molt sovint basi
les seves obres en fotografies de la vida
quotidiana d’Antoni Quintana Torres,
on els anònims vianants freqüentment
són substituïts per retrats d’amics o
persones conegudes per l’autor. Ell
mateix remarca com en un dibuix en
què apareix l’antiga botiga de discos
de Ràdio Castell, situada antigament
al xamfrà entre el carrer de Guimerà i
la carretera de Vic, la senyora que entra a la botiga és la seva mare, disposada a comprar-hi el primer disc del
Rolling Stones per al fill adolescent.
No descarta fer un llibret amb tot de
làmines lligades als llocs viscuts i els
personatges tractats, a tall d’autobiografia il·lustrada.
Nous temps, noves tendències
Malgrat que el paisatgisme continua
tenint adeptes, les generacions d’artistes més joves s’inclinen majoritàriament per altres temàtiques o centres
d’interès. Per a Massegú, «avui el romanticisme paisatgístic es mira amb
recel, està passat de moda, i fins i tot
les obres cabdals s’arraconen als magatzems dels nostres museus. L’actualitat demana coses diferents, som es18
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claus de l’originalitat, d’allò que és nou
i diferent. Penso que la llei del pèndol
ens traeix i no en som gaire conscients. Personalment em fa tristesa,
aquest fet, perquè buscar coses noves
no hauria de significar renegar del
nostre passat». Per més que un mateix
paisatge pugui haver estat pintat un
munt de vegades, Massegú considera
que sempre és possible afegir-hi una
mirada nova: «Es tracta d’aconseguir
noves visions, de resultats i de tècnica, dels temes clàssics de sempre». És
evident que el paisatgisme ha caigut en
desús i més hi cauria si no fos per la
pervivència dels concursos de pintura
ràpida, que ajuden a mantenir-lo viu.
Segons Descals, participant habitual i
profusament premiat, «aquesta mena
de certàmens són l'últim reducte dels
pintors de paisatges». I destaca que
«gràcies als concursos a l’aire lliure la
gent pot veure els artistes en acció».
Francesc Vilà, director del Museu
Comarcal de Manresa, opina que els
concursos de pintura ràpida, «malgrat
la servitud dels criteris dels jurats,
són una festa de la pintura, que afavoreix l’eclosió de noves vocacions i
permet compartir la pràctica artística
amb altres pintors». Constata que sovint aquests concursos «es viuen amb
mala consciència per part de totes
dues bandes» i que «els mateixos pintors, coneixedors dels gustos i les tendències, miren d’adaptar l’obra o trien

els concursos on assistiran, cosa que
comporta un amanerament del resultat final». Vilà proposa de reconvertir
el concurs en mostra, «és clar que, en
desaparèixer l’incentiu del premi, potser aleshores disminuiria la participació». Massegú recorda quan, a l’inici
dels anys 60, «els concursos eren una
festa a l’aire lliure, en què els premis
no comptaven tant com avui». El pintor manresà, resident des de fa anys
a Olius, considera que «actualment
els concursos s’han professionalitzat
massa i hi ha gent que només va a
guanyar, sense pintar in situ i preparant l’obra pensant en el tipus de jurat.
Per descomptat, soc respectuós amb
els pintors que hi participen honestament, amb ganes de compartir i passar-ho bé».
Del paisatgisme al muralisme
Arran d’algunes intervencions artístiques puntuals en parets de cases velles,
convertides en veritables decorats, en
els darrers anys s’ha estès i consolidat
la pràctica de l’art mural. S’ha passat
d’utilitzar l’arquitectura urbana com a
model a fer-la servir de tela damunt
la qual pintar. Per a Massegú, «és una
forma més de visualitzar la pintura,
amb la qual es contribueix a decorar
i embellir els racons més antics de la
ciutat». Sovint aquests racons, a més
d’antics, són deixats, de manera que,
com matisa Ferran Costa, «de vegades el contrast entre la degradació del

Mural de Susanna Ayala a Puigterrà de Dalt, inspirat en la pintura Cases de Pere Porquet. (Foto: Francesc Rubí)

«Si es fes un concurs de paisatges, el de Manresa s’emportaria,
just, un discret aprovat. No té
la grandiositat escènica d’un
rampell wagnerià ni l’escandalosa tendresa de les fagedes
olotines». Vicenç Prat, Un llibre
verd (1932).
marc i la pintura provoca un efecte
escudella». És del parer que la pintura «no llueix prou» col·locada al bell
mig d’un «marc degradat de cases
velles, a punt de ser enderrocades».
En opinió de Descals, caldria planificar prèviament els indrets i els temes,
per tal que «cada pintura encaixi amb
l’entorn». A part d’intervencions remarcables d’artistes visitants, com la
d’Aryz a l’inici del Passeig, Manresa
compta amb una bona nòmina de

pintors murals, l’obra dels quals constitueix a hores d’ara una exposició
permanent a l’aire lliure. Entre altres
noms, cal destacar els de Benvi Parrilla, Txema Rico, Valentí Gubianas i
Susanna Ayala.
Ara mateix potser gairebé només sigui
al carrer on els artistes plàstics poden
exhibir la seva obra, si exceptuem la
sala d’exposicions del Cercle Artístic,
l’Art al Jardí de Pineda de Bages i el
Casino, qualificat per Descals com
a «catedral restringida i capriciosa».
S’escau, a més, que, pel que fa a l’obra
museística, que comprèn unes 200
pintures d’autors locals i bagencs, no
serà visitable fins d’aquí un any, aproximadament, a mesura que es vagin
enllestint les obres d’ampliació i adequació del Museu de Manresa. Segons
explica el seu director, la col·lecció de
barroc s’ubicarà a la primera planta,

mentre que, a la segona, s’hi mostrarà el fons d’obra pictòrica, i també la
resta de les col·leccions del Museu. Paral·lelament a aquesta exposició permanent, s’hi faran exposicions temporals, dedicades a pintors i artistes
contemporanis.
Malgrat totes les crisis que afecten
la pintura en general –escassedat
de sales i absència de galeristes– i la
pintura paisatgística en particular,
la ciutat com a tema pictòric mai no
s’exhaureix del tot: sigui perquè l’arquitectura sempre és canviant o bé
perquè la visió panoràmica tradicional ha deixat pas a un enfocament
més fragmentari i detallista: l’arcada
d’una finestra, l’interior d’una escala
o un pi dalt d’un terrat. Unes noves
mirades que, lluny de resultar déjà vu,
motiven els espectadors a redescobrir
una vella, coneguda ciutat.
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d'aquí i d'allà

Gabriel Morales
Cuba

Andrea Izquierdo

«M’adono que estic entre dues cultures diferents,
amb especialitats diverses, però ja no em reconec
sense l’una i l’altra. Ara les dues són part de mi»

V

iatjar podria ser el meu segon nom.
Però si hem de parlar de formalitats, el meu nom oficial és Gabriel
Morales. Vaig venir als 15 anys a
Manresa des de Cuba. Tot i costarme reconèixer-ho ara, als 22, les
emocions em van desbordar el dia
que vaig venir cap aquí. Un avió i unes maletes plenes
d’enyorança. Sens dubte, l’altitud d’aquella màquina em
feia sentir poderós.
En el meu temps lliure realment soc molt rutinari. Soc d’aquest tipus de persones que s’ho passa bé
jugant al billar amb els amics o sortint a fer el cafè.
M’agrada apreciar el que tinc aquí, molt diferent a escala
cultural del que hi ha allà. És cert que el billar és una
cosa internacional, però jugar amb gent d'aquí i d'allà és
diferent. A vegades, això em recorda a casa. Una altra
diferència que em fascina és el clima. Són totalment oposats. Allà fa un altre tipus de calor, molta més, si es pot
dir. Però penso que són diferències maques, que marquen personalitat.
Enyoro el que tenia allà, però també he creat aquí una família que allà no hauria existit. Sempre, quan estic entre
els amics, m’agrada explicar anècdotes de quan era petit.
Em fan recordar que tinc un origen i que, si qualsevol dia
ho necessito, Cuba estarà allà per a mi. El meu avi és especial. El trobo molt a faltar. És difícil quan t’aferres a una
família que tens a milers de quilòmetres de distància.
Aquí he trobat una passió que no havia conegut mai allà.
No sé si és pels amics o per la cultura, però he descobert
un món. Ara practico senderisme en el meu temps lliure.
I en múltiples ocasions, gaudeixo de la neu que a Cuba no
coneixia. M’he aficionat a una cosa que desconeixia i ara
és pràcticament una via d’escapament. Quan surto de la
20
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«Ara practico senderisme en el meu
temps lliure. I en múltiples ocasions,
gaudeixo de la neu que a Cuba
no coneixia»
feina, no m’ho penso gaire. Potser és cosa del clima, allà a
Cuba és impossible anar a la neu.
Allà feia altres coses com ballar o divertir-me al carrer
amb els meus amics. Aquí, visc en un món totalment diferent. Certament aquí hi ha més llibertat, fet que recordo
cada vegada que arribo al cim d’una muntanya. Valoro
i m’adono que estic entre dues cultures diferents, amb especialitats diverses. Però el Gabriel ja no es reconeix sense
l’una i l’altra. Ara totes dues són part de mi.
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indrets

La serra de Picancel

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

A

l bell mig del Berguedà, lleugerament al NE de Berga, es troba fonamentalment al terme de la Quar,
on es troben les màximes alçades de
tota la serralada, com és el cas de la
Salga Aguda, que assoleix els 1.169
metres i les Tallades, que arriben als
1.150 metres d’alçada. Aquests són els punts culminants de
la serra de Picancel, conjuntament amb el serrat del Migdia –de 1.080 metres– que es troba al terme de Vilada. Encara que per a molts autors es troba dintre de l’anomenat
Prepirineu, per a nosaltres és una part integrant de la gran
Conca Geològica de l’Ebre. Dintre d’aquestes, es situa als
sectors que vam anomenar Altiplans Septentrionals de la
Depressió Geològica de l’Ebre. Això sí, es troba molt propera al Sistema Pirinenc, molt a prop de la que denominem
Falla Sudpirinenca, al límit meridional dels Pirineus, i es
troba pels voltants de Queralt i de Vilada.
Situem aquesta serra dintre de la Depressió Geològica de
l’Ebre, ja que es troba constituïda pels materials terciaris
depositats al gran mar que s’estenia duran l’Eocè entre el
Sistema Pirinenc situat al Nord i el Sistema Mediterrani
(situat al Sud). En aquest cas, la serra s’ha originat a partir
de l’erosió dels joves Pirineus que aleshores s’estaven formant, així es van dipositar les graves que han donat lloc
als conglomerats que són els materials que constitueixen
la serra de Picancel. Aquests conglomerats tenen una edat
22
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d’uns 40 milions d’anys i corresponen al Eocè Superior.
Tot i formar-se a partir de l’erosió dels Pirineus, han estat replegats pels darrers moviments d’aquesta serralada.
La característica geològica fonamental de la serra de Picancel es troba caracteritzada pels relleus abruptes dels
conglomerats. Aquests es troben força inclinats –com a
conseqüència de l’empenta pirinenca– i donen lloc a un
conjunt de pics molt enlairats. D’aquesta estructura en
pics, ha sorgit el nom de la serra, ja que aquests formen
una esvelta serra, amb els pics ben destacats com a conseqüència de l’erosió diferencial actual sobre aquests materials. L’erosió s’ha endut els materials tous i han persistit
els durs, els nivells de conglomerats, que, en trobar-se inclinats, destaquen en el paisatge.
Nom del paratge: Serra de Picancel. Situació: Termes municipals
de la Quar, Vilada i Borredà. La major part de la Serra es troba al primer terme. La màxima alçada és al cim de la Salga Aguda. Situació
geològica: Sobre l’extrem septentrional de la Depressió Geològica
de l’Ebre, tot i que sovint se la situa dintre del Prepirineu. Importància geològica: Constitueix un ventall geològic, amb materials
que passen de tenir una inclinació molt forta cap al NE a uns altres
menys inclinats cap al SW, que es situen pels sectors meridionals de
la serra. Els materials s’han format a partir de l’erosió dels Pirineus i
alhora han sofert les empentes cap al sud d’aquesta serralada. Materials geològics: Fonamentalment conglomerats que destaquen a
la topografia i constitueixen els indrets més elevats de tota la serra,
en ser molt més resistents a l’erosió. Edat de formació: Aquests materials pertanyen a l’Eocè Superior i tenen una antiguitat d’uns 40
milions d’anys. Curiositats: El nom fa referència als pics enlairats
que formen la serra.
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natura urbana

Aigua?
Ignasi Cebrian

A

llò que és evident i que
tenim davant dels ulls
no ho veiem o no ho
tenim present ni en
compte. Si, a més de
ser evident, és del tot
necessari i indispensable per sobreviure, tenim davant un perill que
ens fa del tot vulnerables. Per il·lustrar-ho, una
paràbola explicada per l’escriptor David Foster
Wallace: dos peixos joves van nedant i es troben un peix més vell nedant en sentit contrari
que els saluda i els diu «Bon dia, joves. Com està
l’aigua?». Els dos peixos joves continuen nedant
i l’un mira l’altre i comenta: «Què és l’aigua?».
No cal dir que l’aigua és indispensable per als
peixos i que sense es moren. El mateix ens passa als humans amb l’aire que respirem, l’aigua
que bevem i els aliments que mengem. Si a alguns joves i no tant joves els preguntéssim què
respiren, què beuen i que mengen, no sabrien
què respondre. Alguns ens dirien que beuen
aigua de l’aixeta o embotellada, sense qüestionar-ne l’origen ni els processos que ha patit per
arribar a la seva boca. Molts sí que dirien els
aliments que mengen, sense importar-los gaire
el seu origen ni la manufactura prèvia. I pocs
sabrien dir què respiren i quina és la procedència d’aquest aire. Molt poca gent té un sentit
crític sobre les nostres necessitats vitals més
primàries i sobre la mercantilització, el negoci
que se’n fa. Tenir totes aquestes necessitats bàsiques assegurades és una qüestió d’equitat social
i ambiental i de pensar allò que és evident de
manera crítica.
Per exemple, la privatització de l’aigua. No pot
ser que algunes empreses privades gestionin
aquest recursos amb l’única finalitat de guanyar-hi diners. Les empreses privades de la gestió de l’aigua haurien d’assegurar, només, que
l’aigua arriba amb molt bones condicions de
salubritat a les cases de tothom. I si és dona un benefici
econòmic, aquest s’hauria de reinvertir en la seva totalitat.
Aquestes empreses han de ser públiques i sotmetre’s a un
control ferri de les despeses i guanys que tenen. Si deixem
que privatitzin la gestió de l’aigua, un dia ens trobarem pa24
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Reflexos al reservori d’aigua del parc de l’Agulla

gant fins i tot per l’aire que respirem. A Manresa, anem
per bon camí; l’aigua que bevem la gestionem des d’una
entitat pública. Una entitat que té com a prioritat principal l’abastament d’aigua a ciutadans que viuen al Bages i
que té clar que l’aigua és vida, no pas una mercaderia.

Gaudí’s Pedrera: The Origins. La Pedrera.

Món Sant Benet. Premi AMC de museologia.

Museo Nacional de la Energía. Ponferrada.
Premi Europa Nostra.

Reial Monestir de Sta. Maria de Vallbona de les Monges.

Espai Xocolata Simón Coll. Sant Sadurní d’Anoia.

Casa de les Punxes. Barcelona.

No només volem veure,
volem viure, sentir, gaudir.
No només volem entendre,
volem viure experiències memorables.

www.gruptransversal.com

Món Natura Delta de l’Ebre.

Per això anem més enllà
investigant noves formes i noves tecnologies
per generar vivències inoblidables.

Centre d’interpretació del Carrer del Balç. Manresa.

Centre de Marca Pikolin. Saragossa.
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Gaia. Kutxaespacio. Donosti.

Centre d’interpretació Heydar Aliyev. Azerbaidjan.

Espai Montseny. Viladrau.
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«Els meus pares sempre

deien: A casa pot faltar
de tot, menys el somriure
i el bon menjar»
26
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l'entrevista

MIRIAM
SANTAMARIA
BRICHS
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Nova presidenta de Pimec Jove Catalunya
Central, actualment treballa com a directora
de comunicació corporativa freelance per a
Mútuacat i Puigdellívol. Geògrafa, meteoròloga
i periodista, fa previsions del temps a Twitter,
Facebook i el seu canal de Telegram
@meteolook. El 2018, el Clúster de l’Energia
Eficient de Catalunya li va concedir el premi com
a millor comunicadora a Catalunya, i eI 2010
havia obtingut el premi Antena d’Or com a
millor comunicadora a Espanya. Ha treballat
al Grup Godó, TV3 i TVE, i del 2005 al 2011 va
dirigir el departament de Meteorologia dels
informatius de La Sexta. Del 2011 fins a principis
del 2018 va fer de meteoròloga a Betevé, on el
2017 va dirigir el programa Verd Primera.

Q

uin és el teu
posicionament
ideològic?
-En el context
actual, tinc la
necessitat de
posicionar-me
pels presos i exiliats, per no normalitzar el que està passant. Simplement sota
uns principis clars de llibertat i d’unitat,
per fer front a un context polític totalment advers. Acompanyaré tant com

pugui l’associació de familiars de presos
i exiliats, col·laboro en la presentació
d’actes... No em fa por posicionar-me
en aquest sentit i ho seguiré fent fins
que calgui. El que vam fer l’1-O no ha
de quedar en va. Hem demostrat sobradament que el poble català va ser prou
fort per reivindicar que volíem dir-hi
la nostra, en llibertat i democràcia. Els
sis anys que vaig estar a Madrid parlava
de política amb total normalitat. Penso
que aquest hauria de ser el context
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del futur: poder parlar en llibertat. No
es pot empresonar ni enviar a l’exili les
persones que no pensen com tu.
Meteoròloga
-Quants camins hi ha per arribar a
ser meteoròloga?
-Dos. A través de la Física o de la Geografia. A Catalunya estem dividits entre
aquestes dues especialitats. Tomàs Molina o Mònica López provenen del món
de la Física, d’altres com Francesc Mauri,
Toni Nadal –amb qui érem molt amics–,
Dani Ramírez o jo, som geògrafs.
-Com vas entrar a treballar al Grup
Godó?
-Estava fent la beca a Televisió de Catalunya Multimèdia, quan el company
Lluís Obiols, que hi treballava –després
vam tornar a coincidir a Madrid, ja
que estava a Telecinco– em va apuntar
a unes proves a Rac1, per presentar el
temps. Vaig fer el càsting sobre una previsió i explicació del temps, amb d’altres
companys que ja feia anys que s’hi dedicaven. Tan sols en tenia 22, però em van
agafar, de manera que vaig començar a
Rac1 i City TV, simultàniament.
-Vas treballar també a TV3?
-Va ser pura anècdota, puntual i sense
fer de meteoròloga. Mentre estudiava, estava els caps de setmana a Rac1,
cobrava molt poquet i m’havia de guanyar més bé la vida, així que quan vaig
saber que a TV3 buscaven persones
per ensenyar les instal·lacions vaig anar
a parlar amb el departament de Recursos Humans i la cap de seguida em
va dir que comencés a treballar. Josep
Cuní, que feia Els Matins a TV3, em va
demanar d’ajudar-lo en la coordinació
dels convidats al seu programa.
Madrid
-Com va ser l’experiència a TVE, a
Madrid?
-Espectacular. No coneixia ningú.
Quan estava a Rac1 em van trucar de la
Direcció de TVE a Madrid, per oferirme feina. Pensava que era a Sant Cugat,
però em van dir, Madrid! Vaig agafar
la maleta i amb 24 anys vaig anar cap
a la capital estatal. Vaig trucar al Lluís
Obiols, i em va dir que no hi havia cap
català que estigués sol a Madrid, així
que la comunitat catalana em va acollir
des del primer dia fins que vaig poder
llogar un pis al carrer Magdalena i després vaig passar al carrer Alcalá. Només arribar, un any després que marxés
28
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dels informatius l’actual reina Letícia,
vaig tenir una entrada d’emergència al
plató, que recordaré sempre, pels efectes de l’huracà Katrina, que l’explicava
Rosa M. Molló des de Nova York. El
cap dels informatius de TVE va improvisar un especial, en uns moments en
què ens seguien 24 milions de persones
pel Canal Internacional. Una experiència inoblidable amb una acollida magnífica. Hi vaig estar un any.
-Qui i què et porten a la nova experiència de La Sexta?
-Vaig saber que començava una televisió nova i me’n vaig informar. Antonio
García Ferreras i l’equip de Mediapro estaven fent els fitxatges de la nova cadena
i volien donar un aire diferent a la meteorologia. Pep Rubies, de Mediapro, es va
posar en contacte amb mi. I vam arribar
a un acord. Les tres primeres cares dels
informatius de La Sexta vam ser: Helena
Resano, als informatius; Antonio Esteva,
als esports, i jo amb la meteo. A La Sexta,
a banda de presentar la informació del
temps, vaig crear el departament de Meteorologia. Tot des de l’inici, dissenyant
fins i tot les icones noves amb el cap de
grafisme, Jose Sancho. La Sexta Meteo va
ser l’experiència professional més al·lucinant de la vida, durant sis anys.
-En què et diferenciaves a l’hora de
presentar el temps?
-En una entrevista a la ràdio, Alfred
Rodríguez Picó, que va ser el meu gran
mestre, em va dir que havia creat un
nou llenguatge per explicar el temps,
d’una manera entenedora i més distesa.
No sé si és cert, crec que no he inventat
res, però la meva voluntat sempre ha
estat explicar planerament. En lloc de
mostrar un mapa d’isòbares, ensenyava una imatge on s’obrien paraigües.
He fet xerrades pedagògiques a escoles
i actualment cada matí explico el temps
a Twitter, Facebook i Telegram, a través
de l’etiqueta #meteolook.
-Vas sentir alguna cosa especial en ser
la primera dona a dirigir un departament de meteorologia d’una televisió
estatal?
-Un honor molt gran i una responsabilitat immensa. Només tenia 25 anys i
va ser tot un repte. Estic molt agraïda
a Antonio García Ferreras, director de
La Sexta, que des del primer moment
va confiar en mi per dirigir el departament. Cada any ens reuníem amb
la ministra de Sanitat per preparar les

campanyes de salut a l’estiu. En un món
d’homes, les coses no són gaire fàcils.
En reunions conjuntes de vegades em
preguntaven qui em preparava els mapes del temps... I per exemple, en fer
una conferència a Madrid em van posar «senyor Santamaria». Era un món
masculí que comença a canviar.
-Per què hi ha errors greus en la previsió meteorològica?
-Ara n’hi ha més pocs que abans i
sempre s’ha de tenir en compte que la
meteorologia no és una ciència exacta, sinó que és viva. El planeta canvia
constantment. Ens surten mapes cada
sis hores, que cal revisar. Pot bufar el
vent, augmentar la temperatura, ruixats
inesperats... Tot i que hi ha més eines i
es falla menys que abans, sempre comportarà un risc. El nostre país és extraordinàriament ric i apassionant, des del
Pirineu axial, contundent, amb muntanyes molt altes; baixa muntanya, plana,
costa amb vents marítims, rius, mar...
Controlar tots aquests elements costa.
A part dels elements físics, s’ha de tenir
un gran coneixement del territori, per
saber per exemple com és que a les sis
de la tarda, fent una orxata al Passeig de
Manresa, bufa vent. Doncs, perquè puja
la marinada pel Llobregat i el Cardener.
-Què va ser i com va anar la Setmana
Europea de la Mobilitat a Madrid?
-S’organitza cada any i dins hi ha el
mític dia sense cotxes. Quan treballava
a La Sexta, el Ministeri ens va demanar
als diferents caps de meteorologia l’opinió sobre aquesta Setmana. Vaig dir
que ningú no feia cas d’aquest dia sense
cotxes i que calia formació per fer-ne
un bon ús. Vaig ser molt crítica, però

alhora vaig donar arguments. L’endemà
em van trucar des del Ministeri amb
l’encàrrec de coordinar-la. Recordo
que es van fer cursos de formació: van
participar-hi fabricants de pneumàtics
que van explicar que les revisions eren
importants per contaminar menys, representants dels cotxes elèctrics..., per
tal de donar un gir a l’esdeveniment.
-Com va néixer i com es desenvolupa
el Climate Project?
-Al Gore, vicepresident dels EUA, va
crear un grup de recerca mundial per
treballar sobre els efectes del canvi climàtic, per compartir informacions com
les que ens arriben del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic
(IPCC). Gore va intentar que s’unissin
diversos professionals i em van selecci-

de Catalunya, com a millor comunicadora de l’any en temes mediambientals, de sostenibilitat, territori i canvi
climàtic. Són els objectius pels quals
he treballat al llarg de la meva vida.
Que des de Catalunya se’m reconegui
la feina em fa immensament feliç.
Betevé
-Com va ser la teva experiència a Betevé?
-Vaig marxar de Madrid sense feina i
Lluís Obiols em va dir que necessitaven
gent per cobrir una baixa de maternitat
al nou mitjà local de l’Ajuntament de
Barcelona. Vaig fer el pas d’una televisió
estatal a una de local. Durant sis anys hi
vaig viure una experiència enriquidora.
La meva feina no variava gens estigués
on estigués. Betevé em va donar la pos-

«Rodríguez Picó em va dir que havia creat un nou
llenguatge per explicar el temps d’una manera entenedora i distesa. No dic que inventés res, però la meva
voluntat sempre ha estat explicar planerament»
onar per participar en el grup de treball
d’Espanya sobre el Climate Project. Són
grups de difusió de materials, informes
i discussions. Es reben les darreres informacions de Nacions Unides i es fan
trobades mundials. L’objectiu és el compromís de difondre el que es treballa
dins del grup. Així es fan xerrades a les
escoles, i tota la difusió possible per anar
prenent consciència del canvi climàtic.
Premis
-Què va significar per a tu la concessió de l’Antena d’Or?
-L’Antena d’Or és com l’Oscar del
periodista i el reconeixement com a
millor comunicadora de l’any a Espanya va ser espectacular. Una alegria
immensa, un gran honor i era la dona
més feliç del món. Però arran del premi vaig decidir que volia tornar a Catalunya. Garcia Ferreras em va abraçar
molt fort –s’emociona– i em va dir:
«Sé que no et puc convèncer perquè et
quedis i sé com desitges tornar a casa i
a Catalunya, però La Sexta sempre serà
casa teva». També Álvaro Rivas, sotsdirector d’informatius, em va abraçar i
em va dir: «Ho sabia, algun dia la nostra Miriam havia de tornar a casa».
-Com valores el premi a la millor comunicadora de Catalunya d’aquest 2018?
-Molt bé, estic molt feliç i agraïda.
L’atorga el Clúster de l’Energia Eficient

sibilitat d’explicar el temps des de casa,
en l’àmbit local, de regió metropolitana
i de Catalunya. Aquesta televisió té un
gran departament del temps, que va crear Alfred Rodríguez Picó, on va formar
una veritable escola de meteorologia.
-Què pretenia el programa Verd Primera?
-Difondre la vida saludable i la consciència sobre el medi ambient. Era diari i durava una hora. Constava d’una
entrevista amb experts, una recepta
saludable, hi havia una professora de
correcció postural que ens ensenyava
bones pràctiques per a gent de totes les
edats... També oferíem rutes per anar
amb bicicleta, caminar... L’espectador
hi podia trobar consells de salut, medi
ambient i canvi climàtic, i difusió de la
consciència per la sostenibilitat.
-Abandones el projecte per la crisi
econòmica d’aquesta televisió?
-No –riu–. Portava quinze anys en el
món de la televisió i vaig pensar que
necessitava una aturada en els mitjans.
Vaig considerar que era el moment
d’obrir-me camí en d’altres camps,
com per exemple ajudar empreses dins
del món de la comunicació corporativa.
-Quina va ser la teva feina al Consell
Comarcal del Bages?
-Hi vaig estar uns mesos a requeriment

del conseller de Turisme, Joan Vinyes.
Assessorava en la promoció del Rebost
del Bages. Fins aleshores, havia escrit
sobre territori i els productes de temporada que vaig promocionar des de Betevé, i la gastronomia des del punt de vista del temps. Al CCB pretenia ajudar a
potenciar productes i restauradors. Des
d’aleshores hi tinc molt bona relació i
ara acabo d’escriure el pròleg de Tastem
el Bages, un gran llibre d’Ignasi Sala i
la Gemma Solà, del Mas de la Sala.
-Quina és la teva feina a Pimec Jove
de la Catalunya Central?
-Era membre de la Junta des del 2015
i ara m’acaben de nomenar presidenta.
Col·laboro de forma altruista amb un
molt bon equip per potenciar els autònoms, la petita i la mitjana empresa
de joves empresaris de la Catalunya
Central. Organitzem trobades amb
empresaris on expliquem les nostres
experiències, intentem assessorar, dirigir-los cap a cursos que els puguin
ser útils... Som una petita part de la
gran patronal Pimec Catalunya.
Directora de comunicació
d’empreses
-Quina és la teva tasca comunicativa
a Mútuacat?
-Soc directora de comunicació corporativa i institucional des del 2015. És
una mútua de salut de previsió social
i sense ànim de lucre. No es busquen
els beneficis econòmics, no som una
mercantil, treballem per a les persones.
Per això Mútuacat és solidària. I alhora,
catalanista, compromesa amb el país,
amb la cultura i amb la llengua.
-És una feina semblant a la de la Fusteria Puigdellívol?
-Sí, també en soc directora de comunicació. Es tracta d’una empresa que
va néixer el 1736. Dirigida actualment
per Fermí Garriga Puigdellívol, m’encarrego d’ajudar a potenciar els seus
projectes, alguns d’internacionals.
Puigdellívol es dedica a la museografia, amb grans exposicions, a fer maquetes i prototipus de fusta a escala
real, i obres com la fusteria de la Sagrada Família o la Casa Vicens.
-Què remarcaries dels teus articles en
premsa?
-La passió pel territori, pel país i per
la gent que treballa la terra. Intento
escriure sobre el que sento i visc, que
és un amor infinit per la terra i el que
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l’afecta. He escrit per a les revistes
de viatges Descobrir, Zazpika, que
pertany al diari Gara, del País Basc, i
Traveler. Totes m’interessen des d’un
punt de vista geogràfic.
-D’on ve el teu interès per la gastronomia?
-De la passió per Catalunya que és
rica en territori, amb una climatologia i
meteorologia espectaculars que fan que
els nostres productes siguin especials.
Darrerament, la nostra societat s’ha vist
influenciada per les mercaderies de fora,
que no tenen temporada i s’anava perdent consciència pels mercats del nostre
voltant, d’on cal recuperar els nostres
productes de temporada. És a causa del
temps que ha fet, que les carxofes tenen

el cor més obert o més tancat; o les mandarines, que si són verdes, és senyal que
no ha fet fred, perquè si en fa, es tornen
taronges. Aquest coneixement popular
que s’havia perdut penso que és interessant de recuperar. Tot plegat relaciona
territori, meteorologia i gastronomia.
M’agrada molt un bon producte, cuinar a casa i el bon menjar. Per exemple,
amb un bon tall de formatge, un bon oli
i una copa de vi de la nostra terra soc la
dona més feliç del món. Els meus pares
sempre deien: «A casa pot faltar de tot,
menys el somriure i el bon menjar».
-Fas un màster de debò a la UOC?
-(Riu molt) Ja t’asseguro que és real.
Em recordo de tots els passos que estic
fent i de tots els treballs que estic en-

tregant. Jo mateixa faig broma quan ho
explico: «No sé si ho hauria de dir, però
estic fent un màster». Em va molt bé
per refrescar i tornar a estudiar. El faig
a la UOC, on line, ja que tinc l’agenda
molt ajustada i l’he de fer a distància.
Es tracta d’un màster de Comunicació
Corporativa, Protocol i Esdeveniments.
A part de directora de comunicació de
dues empreses, em dedico a la gestió
d’esdeveniments diversos: des de debats a inauguracions, a ponències... a
petita o a gran escala. Quins protocols
cal tenir en compte, passes a seguir, relacions amb els mitjans de comunicació, xarxes, autoritats... Tot plegat és la
gestió corporativa que ara està prenent
molta importància, seguint els americans, que sempre ho han portat bé.

el perfil

M

iriam Santamaria i Brichs va néixer a
Manresa el 15 de setembre de 1980. El seu
pare, Josep, és d’Artés i treballa de fuster.
La mare, Marina, és manresana i treballa a
la Seguretat Social. Té una germana, Joana,
administrativa i estilista de moda. Va començar a anar a escola a L’Espurna, de la plaça de Catalunya, després al Puigberenguer, d’on va passar a l’institut Guillem Catà. Estudiava
a la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona mentre treballava a la Camiseria Soler per pagar-se la
carrera. És llicenciada en Geografia des del 2003 i es va especialitzar en política territorial, ordenació del territori i meteorologia. Ha treballat per diversos mitjans de comunicació.
Primer al Grup Godó: Rac1, Rac 105 i City TV –actualment
8TV–, on era responsable de la informació meteorològica
dels caps de setmana, del 2003 al 2006. La temporada 20042005 va ser redactora i presentadora dels Serveis Audiovisuals de Meteorologia (SAM), de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i Relacions públiques-coordinació al
programa Els matins de TV3. Amb 24 anys, la van trucar de
TVE perquè anés a fer de dona del temps a Madrid, com a
redactora i meteoròloga al Canal 24 Horas i al Canal Internacional, per a les emissions d’Europa i Amèrica. Amb 25
anys, quan va néixer La Sexta, va passar a dirigir el departament de Meteorologia dels nous informatius, on va presentar
les dues edicions, de migdia i de nit. Allà s’hi va estar sis
anys, fins al 2011. Amb 25 anys es va convertir, doncs, en
la primera dona a la història d’Espanya a dirigir el departament de Meteorologia d’una televisió estatal.  
El 2008, el Ministeri de Medi Ambient li va demanar que
coordinés la Setmana Europea de la Mobilitat a Madrid. El
2009 la van seleccionar per formar part del Climate Project,
el projecte del vicepresident dels EUA, Al Gore, contra el
canvi climàtic. EI 2010 li van concedir el premi que «mai
m’hagués esperat a la vida» l’Antena d’Or, al millor comunicador de l’any a l’estat, atorgat per la Federació d’Asso30
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ciacions de Ràdio i Televisió. Va ser la primera
vegada a la història que
li concedien a una dona,
jove i geògrafa. Només
tenia 29 anys. Aleshores, va decidir que era
el moment de tornar a
casa. Els últims sis anys,
fins al 2017, ha estat a
Betevé, la televisió de
Barcelona, com a geògrafa meteoròloga i
l’any passat com a directora del programa
Verd Primera. També
ha col·laborat puntualment amb La Xarxa
i Catalunya Ràdio. Ha escrit alguns articles a Descobrir,
sobre geografia i gastronomia, una branca amb molta relació amb el territori. Assessora en comunicació el Consell
Comarcal del Bages durant el 2013-2014. Darrerament, es
va anar preparant per deixar els mitjans i dedicar-se a l’empresa, i enguany ha decidit fer el salt: la seva experiència
en comunicació i mitjans l’ha portat a ajudar apersones i
empreses a través de la comunicació corporativa. Des del
2015 és directora de comunicació freelance de l’empresa
manresana Mútuacat i des del 2018, també de Puigdellívol.
Aquest any, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya li
ha concedit el premi com a millor comunicadora de l’any
a Catalunya. Actualment cursa un màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments a la UOC. Ha
presentat debats i nombrosos esdeveniments empresarials
i acadèmics. Membre de la junta de Pimec Jove de la Catalunya Central, el dia 29 de novembre en va ser escollida
presidenta. Les seves passions són la política, la història i la
gastronomia. És una gran amant dels esports a l’aire lliure.

Filla de
Sebastià
Colomina
TORRONS
Carrer Nou, 6
Telf. 93 872 25 23
Passeig Pere III, 10
Telf. 93 872 06 00

MANRESA

Alfons XII, 18 - 08241 MANRESA
Telèfon 93 872 89 69
www.restaurantlacuina.com
lacuina@restaurantlacuina.com
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El millor sushi
al millor lloc!
C/ Sobrerroca
(El Pou de la Gallina)
Manresa
facebook.com/2d_sushi
Tel. 93 676 74 11

REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA
Per només 44 euros enviarem la revista
cada mes a qualsevol lloc del món

Nom i cognoms
Adreça
Població
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
un import de 4 euros per exemplar, que pagarà:

CP			Tel.
a			

de 2019 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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Desembre 2018

patrimoni ciutadà

El pont Llarg
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- PIÑERO, Jordi (2010), La Séquia de Manresa. Estudi històric i
documentació del patrimoni associat a un canal d’origen medieval, estudi inèdit per a l’Ajuntament de Manresa, Manresa.

T

ot i el nom de pont, aquesta obra
d’enginyeria és un aqüeducte que serveix per fer arribar aigua a una part
important del regadiu de la Séquia al
nord de la ciutat, a la zona del Poal.
Està enganxat al camí de Joncadella i
als accessos de la ronda de Manresa i de l’eix Transversal,
en una zona agrària. Molts manresans el coneixen perquè
des de fa uns anys s’hi organitza un pessebre vivent.

pocs centímetres per damunt dels arcs. La part sobrealçada
és feta amb un tipus de pedra diferent, de color beix. A la
part superior es conserven els blocs de pedra del caixer, actualment encimentats per la cara interior. La notable estretor
de l’aqüeducte fa que sigui una construcció força fràgil, amb
tendència a inclinar-se cap a llevant. Per això, en el tram final
ha estat reforçada amb diversos contraforts. Adossat a la part
inicial hi ha un abeurador de forma semicircular que s’ha
conservat de manera testimonial al nivell del paviment.

És un aqüeducte de 230 m de longitud que salva el desnivell
provocat per la riera del Poal. Consta de 33 arcs –alguns dels
quals tapiats– i és força estret –entre 60 i 70 cm. El traçat és
força irregular, amb dos girs d’angles oberts cap a ponent.
Els arcs són de mig punt, fets amb una sola filada de dovelles amples i curtes. L’aparell constructiu, amb carreus més o
menys devastats d’un color rogenc, és força irregular i amb
nombroses reparacions. S’observa clarament un tram sobrealçat, de mig metre aproximadament, que permet pensar
que, quan es va construir, el caixer de l’aqüeducte devia estar

Cal remarcar que l’antic camí ral de Cardona passava per
aquest mateix indret. Històricament, no és gaire clara la cronologia del pont, vinculat a la partida de regadiu de Mas d’en
Pla. Sembla que és una obra del principi del segle XVIII o
potser anterior. La seva construcció va permetre l’ampliació
d’una zona de regadiu més enllà del torrent del Poal i al nord
del turó del Puigberenguer. Aquest aqüeducte forma part del
catàleg perquè és un element singular, de gran valor arquitectònic i històric, que s’ha de mantenir íntegrament, tot respectant-ne les característiques i els elements que el componen.
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fila cultural

Música amb ànima
El jurat del Premi Bages de Cultura 2018, instituït per Òmnium Bages-Moianès, va reconèixer l’àmplia trajectòria musical del compositor
sallentí en un acte al saló de sessions de l’Ajuntament de Manresa,
el dia 30 de novembre.

N

o pas pel seu retard –
força incomprensible
d’altra banda–, l’atorgament del Premi Bages de Cultura 2018 a
Carles Cases (Sallent, 1958) no ha deixat de produir una certa sorpresa. Sorpresa, en primer lloc, perquè acostar-se
a Carles Cases, objectivament, és parlar
d’un dels compositors estatals amb més
pes dins de l’anomenada música per al
cinema. Però, com diu el refrany, «mai
no és tard, si a la fi arriba», per la qual
cosa el premi serveix per posar en valor
una manera de concebre un ofici –el de
compositor de bandes sonores– que,
en els nostres dies sembla que pugui
ser-ho absolutament tot, menys el que
hauria de ser: un ofici que obeeix a una
veritable vàlua artística i musical.
Amb la conversió progressiva de tants
aspectes de les nostres vides en simples
productes d’un mercat on tot es compra i
es ven, la composició de bandes sonores
s’ha convertit en una factoria industrial
on, majoritàriament, són fetes o inventades en tallers dirigits, habitualment,
per un nom mediàtic. En haver optat
per aquesta metodologia o procediment
industrial hem oblidat un fet que, si bé
conegut, en ocasions s’oblida amb massa
facilitat. El fenomen de la música cinematogràfica de Hollywood, iniciat a la
dècada dels anys 30 del segle XX, fou, en
gran part, degut a les creacions d’exiliats
34
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Oriol Pérez
europeus. Exiliats com ara els austríacs
Max Steiner (1888-1971) i Erich Wolgang Korngold (1897-1957), ambdós
deixebles ni més ni menys que de Gustav
Mahler (1860-1911) –per entendre’ns, el
darrer gran simfonista d’Occident–, el
silesià Franz Waxman (1906-1967) o el
rus Dimitri Tiomkin (1894-1979), que
havia estudiat amb Alexander Glazunov (1865-1936), o l’hongarès Miklós
Rózsa (1907-1995), sòlidament format
al Conservatori de Leipzig, foren alguns
d’aquests noms. Amb això no volem dir,
en absolut, que fossin únicament creadors provinents del vell continent. No
podem obviar dins d’aquesta llista un
nom com el novaiorquès, tot i que d’origen jueu rus, Bernard Herrmann (19111975), format al més alt nivell.

nics. Potser sigui aquesta la raó del perquè, en ocasions, la majoria de bandes
sonores dels darrers anys sonin absolutament igual, mancades de personalitat
i, sobretot, d’ànima. I, conseqüentment,
mancades d’una autonomia respecte de
la seva finalitat cinematogràfica.

Si bé és veritat que altres noms coneguts com els de Maurice Jarre (19242009), Jerry Goldsmith (1929-2004),
John Williams (1932) o John Barry
(1933-2011) han estat creadors on la
seva obra bàsicament ha estat destinada al cinema, no és menys cert que la
seva formació i la preparació musicals
s’havien construït més enllà d’aquesta
especificitat per al cinema. Malauradament, però, amb el desenvolupament
de la indústria cinematogràfica, hem
anat veient una proliferació de compositors mancats absolutament de la formació amb aquests mestres i preparats
sobre la base d’uns patrons i clixés tèc-

Més enllà del cinema
Si bé és cert que l’obsessió taxonòmica,
tan característica de la postmodernitat
per encasellar-ho absolutament tot, ha
fet que a Carles Cases l’hàgim acabat
reconeixent tan sols com a compositor
de bandes sonores, el músic ens planteja un anar més enllà d’aquesta simple
etiqueta. Sense negar la composició
de treballs importants per a cineastes
del nostre país –Antoni Verdaguer,
Ventura Pons, Jaume Balagueró), estatals (Gonzalo Suárez, Jaime Chávarri,
Elio Quiroga– o internacionals –Laurent Carcélès, Alain de Halleux, Stuart
Gordon, Rigoberto Castañeda–, no

El sallentí Carles Cases, en el panorama
musical i cinematogràfic estatal, s’erigeix com l’excepció d’aquell compositor que malda per realitzar encara una
obra musical concebuda més enllà del
seu suport final. I és que, possiblement,
Cases, primer de tot, és un artista. És
a dir, algú que amb la seva obra té una
necessitat interior d’expressar o dir-nos
alguna cosa que no pot ser dita amb el
llenguatge parlat i/o escrit.

és menys cert que en escoltar la seva
música ens adonem fàcilment de com
estem sent convidats a escoltar alguna
cosa més que una simple banda sonora concebuda per a una funcionalitat,
narrativa o estètica, dins d’un film.
Més aviat m’atreviria a dir que som convidats a la descoberta d’un univers sonor
que vol, d’alguna manera, moure alguna
cosa misteriosa que roman en el nostre
interior. Música per a l’ànima, música,
dient-ho amb els seus mots, «amb llaga». Feu-ne, si us plau, la prova. Ara que
l’accés a la música és fàcil i assequible, escolteu, per exemple, el Trio de la banda
sonora d’Actrius, la Faustine de Le gran
batre, el Joc de Rol, Fotos o Mi nombre
es sombra, per exemple, i tindreu accés a
l’experiència a què em refereixo.
Per si això fos poc, en l’univers sonor
de Cases es conjuminen dues realitats
que fan d’aquest creador musical quelcom especial. La primera d’elles, la seva
versatilitat i la variabilitat de registres
en els diferents llenguatges musicals.
Amb una sòlida formació musical a les
espatlles, aquesta prové tant del món
de l’anomenada música clàssica com a
violoncel·lista, com del jazz com a pianista. Això, juntament amb uns estudis
d’orquestració i composició a L’Havana
realitzats amb un deixeble d’Igor Stravinsky, però també gràcies a una disposició innata a beure de diferents fonts
musicals, han fet que en el seu univers
sonor puguem localitzar des del món
postromàntic, al jazz, el minimalisme,
interessants relectures de la música
antiga –en especial en les bandes sono-

Anna Crespo

res d’Amic Amat i Ave Maria– o també
un savi ús de les noves tecnologies...
La segona d’elles és que, amb independència del llenguatge, estil o gènere
escollits, quan escoltem Cases ràpidament el distingim. I, potser sigui en
això, que Cases s’erigeixi com un creador que ha sabut, com pocs, assolir un
llenguatge personal, propi i distingible, fins i tot per a les orelles d’aquells
que no estan avesats a escoltar la seva
música. Un segell inconfusible.
Espiritualitat
Tot això ha estat assolit a través d’una
identificació de la seva pròpia vida amb
la seva obra. Hereu, en aquest aspecte,
del romanticisme, la seva música traspua un pòsit d’experiències vitals propi
d’aquell que estima la vida, amb els seus
alts i baixos, però també misteris. No és
estrany, així, que des de fa uns anys, en
aquests temps de repapieig col·lectiu, en
bona part per l’acceptació acrítica de les
esmentades lògiques supremes del mercat, Carles Cases s’hagi volgut refugiar

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

en una ermita a Borredà i, allí, lliurar-se
a la seva obra i a la contemplació. Potser
sigui per això també que els seus darrers
treballs ens convidin al cor d’una espiritualitat sincera i pròxima. No pensem,
però, en aquestes espiritualitats tan característiques del new age on es barregen religions orientals, encens, túniques
i, en ocasions, instruments musicals.
Cases, en aquest aspecte, ha retrobat i
mostrat la seva dimensió espiritual a
través de l’aprofundiment de la poesia
del bisbe de Sao Felix do Araguaia, Pere
Casaldàliga, amic personal de la seva
mare, i té a punt de publicar un extraordinari treball dedicat als espirituals
negres, on Cases ha donat una dimensió
immensa a aquests cants religiosos.
En un temps on l’artifici, l’entreteniment, l’oci i la diversió, subtilment, han
foragitat la veritable missió de la cultura, el Premi Bages d’enguany ens reconforta per distingir algú en qui la seva
obra és un veritable broll per despertar
aspectes recòndits i amagats de la nostra sensibilitat. Cultura de la de veritat.
Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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quadern obert
Josep Maria Massegú

Escarabat bum-bum
Posa-hi oli;
Escarabat bum-bum
Posa-hi oli en el llum.
Si al llum no n’hi ha
L’escalfeta l’escalfeta;
Si al llum no n’hi ha
L’escalfeta si n’hi haurà.
					
(Cançó tradicional catalana)
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propostes

CINEMA. Jordi Casas

TEATRE. Joan Morros

Animació com
no s’ha fet mai

‘La noia de
la làmpada’

Cineclub Manresa tanca l’any amb diversos títols premiats i aclamats per la crítica. Entre ells
destaca Loving Vincent, una coproducció entre
el Regne Unit i Polònia que suposa la primera
pel·lícula d’animació feta amb quadres a l’oli. El
film parteix de la visita d’un carter per lliurar
l’última carta pendent de Vincent van Gogh al
seu germà Theo, un any després de la mort del
pintor. Un cop conegui l’entorn on Van Gogh
va viure els seus últims dies, el carter tindrà
dubtes sobre el suposat suïcidi de l’artista. Els
directors Dorota Kobiela i Hugh Welchman
van donar vida als quadres de Van Gogh per
explicar aquesta història. Primer es va rodar
amb actors en un plató, i després es va recrear
aquest material fotograma a fotograma mitjançant el treball de 125 artistes que van pintar
65.000 quadres a l’oli seguint l’estil del pintor
holandès. El resultat és una experiència immersiva en l’univers postimpressionista de Van
Gogh, que va aconseguir la nominació a l’Oscar
a la millor pel·lícula d’animació. Loving Vincent
es projectarà a l’auditori de la Plana de l’Om el
diumenge 23 de desembre, a les 18.30 h.

Per tancar la programació teatral del Kursaal del 2018 es
presenta a la sala Petita La noia de la làmpada, una proposta en què Marta Aran s’estrena com a dramaturga i directora. El text està centrat en el conflicte de l’Alba, una
dona que es queda embarassada en un moment crucial
de la seva trajectòria professional. Marta Aran aborda la
qüestió de la maternitat des del punt de vista d’una persona que es veu gairebé obligada a ser-ho, pressionada pel
seu entorn familiar i laboral. El text deixa clara la problemàtica que es planteja quan aquest embaràs de risc obliga
la protagonista a agafar la baixa, i el que li havien dit que
seria la millor experiència de la seva vida es converteix
per a ella, en un trencament dels seus somnis. La proposta
provoca debat i reflexió al voltant del tema tan controvertit de la maternitat, convertida sovint en assignatura obligatòria en la societat en què vivim.

MÚSICA. Marc Vilanova

Tornen els
McGregor’s
Començant pel teatre Kursaal, per a aquest
mes us recomanem la visita que Joan Dausà
farà a la capital del Bages. El santfeliuenc presentarà el seu nou llarga durada Ara som gegants al públic manresà en formació minimalista, però que segur farà les delícies dels seus
seguidors (divendres, 14 de desembre, 21 h).
Canviant d’espai, la sala Stroika torna a programar la banda Besos de Perro, la banda tribut als clàssics de Berriozar, Marea, en la seva
visita anual a la sala (dissabte, 1 de desembre,
23 h). I per als fans del rock local més clàssic,
un dels primers grups de rock manresà, els
McGregor’s, es tornaran a ajuntar una vegada
més en un escenari, fidels a la cita nadalenca
amb la ciutat i el seu públic (dissabte, 22 de
desembre, 23.15 h).

VINS. Sergi Blanqué, sommelier de 1834
El Terrer de Santpedor

Artium picapoll
bota 2017
Un vi 100% picapoll amb molta personalitat, elegant, subtil i perfumat. La fusta no l’embafa gens ni mica. Per beure’l en un segon o tercer any, millor. Un most que comença
a fermentar en dipòsits d’acer inoxidable i acaba la fermentació en barriques de castanyer del Montseny (fusta
molt habitual antigament, però que es va anar canviant pel
roure). Sorprèn la sensació de maduresa que
li dona la barrica de castanyer amb la frescor
d’un vi novell. Es fa un battonage de les lies
durant aproximadament tres mesos, acció
que pot canviar segons l’anyada. En nas, és
molt fi i ple d’aromes tropicals. En sobresurt
el coco. Si deixem que s’expressi durant uns
minuts, van apareixent els torrats de la fusta, la vainilla i les espècies. En boca és una
combinació de gustos molt ben integrats,
fruita i fusta, arrodonits per la cremositat
que dona el treball amb els llevats. Ideal
per a acompanyar peixos, amanides... o,
senzillament, sol. En podeu gaudir ara
mateix, però la seva evolució el farà millorar en un segon o tercer any.
Preu de venda: 11 euros
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crònica social

Corrons celebra 50 anys com a pintor (1962)
J. S.

Foto: Antoni Quintana Torres

N

ascut a Manresa, l’any 1900, Enric Corrons Perramon celebrava els seus 50 anys
en la professió de pintor i escenògraf al
restaurant de l'Hotel Sant Domènec. A la
fotografia apareix al centre, acompanyat
de la seva esposa, i, prop d’ells, el seu germà Anselm. En
primer terme, el també pintor Puigcerver que havia treballat com a tal amb els germans Corrons. Es dona el cas
que aquesta és la darrera fotografia on apareix Puigcerver
abans de morir, segons va deixar escrit el fotògraf i periodista Quintana Torres. El pare d’Enric Corrons, Bonaventura, havia estat decorador i aquarel·lista, fet que va
possibilitar que ell també continués bàsicament treballant
aquestes especialitats.
El seu germà Anselm, també va ser pintor, a més de cartellista, il·lustrador, i ninotaire, que inicialment s’havia
especialitzat en el dibuix humorístic, que havia practicat
sobretot en la seva joventut a Barcelona, on havia col·laborat entre d’altres publicacions a l’Esquella de la Torratxa
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i La Campana de Gràcia. Cap al final de la Dictadura de
Primo de Rivera va decidir retornar a Manresa, per ajudar
professionalment el seu pare en les tasques quotidianes i
es va integrar immediatament en la vida cultural de la ciutat. Així va col·laborar a la Revista Il·lustrada Jorba, Ciutat,
que podríem definir com una revista noucentista d’art i
cultura, i Ara (1930-32), d’avantguarda cultural. També va
ser l’autor dels dibuixos del Llibre Verd de Manresa, escrit
per Vicenç Prat. Durant la Guerra Civil va ser professor
a l’Escola d’Arts i Oficis i un dels dissenyadors del paper
moneda que va emetre l’Ajuntament. L’any 1938 va ser reclamat a files per l’exèrcit republicà. Exiliat a França, va
passar per un camp de concentració de Santander fins que
els avals li van permetre retornar a la Manresa franquista.
En l’etapa de la Dictadura es va dedicar bàsicament a la decoració, tant de comerços com de particulars de la ciutat.
Nota: Les fletxes indicadores de Puigcerver i Enric Corrons són del fotògraf Quintana i responen a una petició
dels responsables de la Gazeta de Manresa.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Tomàs Cabot

Dos salts en el temps

dicions de L’Albí ha publicat el primer volum de la Narrativa catalana completa de
Josep Tomàs Cabot, que inclou tres novel·
les: Bona nit, senyor hoste! –un deliciós relat
ambientat en un petit monestir de l’Umbria
del segle XIV, que fa un homenatge a la senzillesa, a la bondat i a l’esperit franciscà–, L’inesperat arcàngel del matí –que
situa la trama al segle XVI, en la Suïssa agitada pels primers
batecs de la Reforma calvinista, on el fill d’un metge que dissecciona cadàvers viu una poderosa experiència iniciàtica– i
Escamot d’afusellament –que retrata el cor de sis soldats carlins, a la Navarra de 1835, que passen la nit plegats en unes
golfes mentre recorden el company a qui ells
mateixos han d’afusellar l’endemà a primera
hora per expiar una falta col·lectiva. La pertinència d’aquesta iniciativa és innegable: Tomàs
Cabot és un dels nostres escriptors importants
i la majoria d’aquestes novel·les són difícils o
impossibles de trobar avui dia.

n dels invents més sinistres i dignes de
figurar en un lloc destacat dins una història universal de la infàmia va ser la
Inquisició espanyola. Vist en perspectiva, impressiona especialment que una
massa tan gran de població aguantés i s’acomodés, des
de la fi del segle XV fins a 1834 a aquest estat de guerra
que utilitzava com a arma de destrucció els tribunals i la
delació. De fet, la imposició del Tribunal del Santo Oficio
no fou fàcil, ni còmoda la seva actuació a Catalunya, on
va ser instrument de castellanització i font de conflicte
constant amb les autoritats autòctones. Recordem també que, quan el 1820 les Corts de Cadis fan
un primer intent de suprimir la Inquisició,
a Barcelona els ciutadans, per celebrar-ho,
van assaltar la seu del Tribunal i van destruir una gran part de la documentació.
Donada la capacitat infinita de mantenir
tot allò que aguanta determinats interessos
oligàrquics a Espanya, no sorprèn l’espectacular resurrecció dels mètodes inquisitorials, en els seus aspectes més sòrdids i
criminals com a instrument de càstig i venjança contra maneres de pensar contràries
als interessos de l’estat.

E

A banda de les tres novel·les esmentades,
aquest primer volum inclou també una introducció que va signada per un servidor i que
intenta, per una banda, repassar les etapes de
l’obra narrativa de l’autor i, per l’altra, analitzar-la en el seu conjunt, mirant de demostrar
que es tracta d’una obra coherent i unitària.
Haver-me llegit, d’una tirada, totes les novel·
les de Tomàs Cabot, m’ha permès confirmar
que és un autor amb una obra literària sòlida
i que, a més, podem considerar-lo un narrador únic en el panorama literari català. Segurament no hi
ha cap altre cas, a casa nostra, on conflueixin amb tanta
autoritat els coneixements històrics, socials, científics, musicals i literaris. Format com a metge i, posteriorment, com
a filòleg, periodista i historiador, Tomàs Cabot ha posat els
seus coneixements al servei de la seva vocació veritable:
la de novel·lista. Això ha permès que hagi escrit novel·les
que només ell hauria pogut escriure –des d’una història al
voltant de Franz Shcubert fins a una altra que s’aproxima a
les teories psiquiàtriques de Franz Anton Mesmer, passant
per una trilogia que repassa la història social de Catalunya
durant el primer terç del segle XX, per posar alguns exemples– i que, per tant, hagi confeccionat una obra narrativa
insòlita que hauria de ser reconeguda arreu.

U

Girem full i aturem-nos en aquests dos
breus textos: «Però em sembla endevinar
que l’oligarquia política de Madrid, deshonra i plaga d’Espanya, continua en la seva
Erques Torres
absurda i suïcida actitud que tants mals ha
causat». «He anat seguint la marxa enutjosa de la política
espanyola. He vist que ara, com sempre, les discussions
s’han trencat sense que en sortís ni el més lleu profit. Fa
pena, fa desesperar i fa fàstic!». Oi que semblen extrets
d’algun article d’opinió o entrevista d’ara mateix? Doncs
no. Corresponen a dues de les cartes que l’any 1916 adreçà Agustí Calvet Gaziel al novel·lista Narcís Oller. Ens
n’allunyen cent anys i escaig, i ja ho veieu: amb les coses
més negatives Espanya no s’ha mogut ni un pèl!
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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
facebook.com/SLCdeManresa

Pompeu Fabra,
el pare de català modern

L’any 2018 ha estat dedicat a commemorar Pompeu Fabra amb motiu dels
150 anys del naixement del lingüista i
gramàtic català més il·lustre i els 100 de
la publicació de la Gramàtica catalana.
S’han fet més de 600 activitats commemoratives que s’han anat divulgant a
la pàgina oficial Any Fabra i el compte de
Twitter@AnyFabra.
Pompeu Fabra fou un científic brillant, que va codificar i modernitzar la
llengua i la va fer apta per als diversos
estils i funcions.
Des de ben jove Fabra veia que calia
reformar el català escrit. Als 23 anys va
escriure la primera gramàtica. Posteriorment va publicar la Gramàtica catalana
(1918) i el Diccionari General de la Llengua Catalana (1932), una obra en què
va reflectir un model de llengua a l’abast
de tothom que tenia en compte tots els
parlars dels Països Catalans. Gràcies a
aquesta gran tasca es va crear un model
de català unificat, el que ara coneixem, i
és per això que avui en dia encara anomenem Fabra com el Mestre o el seny ordenador de la llengua catalana.
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MANRESA DE CINE

D

es de fa temps, els localitzadors de cinema i de grans
produccions audiovisuals solen recórrer a Budapest
per reproduir qualsevol escenari monumental perquè,
a l’hora de rodar, s’hi posen bé –tant la capital com
la resta d’Hongria miren de trencar del tot amb l’etapa de
l’òrbita soviètica–, surt baratet i, com es diu col·loquialment,
cola fent-la passar per ciutat imperial o com a decorat de
qualsevol cinta d’època... per no parlar de qualsevol recreació
de l’etapa comunista enmig de la inconfusible arquitectura
constructivista. A més, gràcies als recursos de postproducció
actuals, és possible fer bones trampes i fer passar bou per
bèstia grossa a l’espectador. És clar que hi ha d’haver certs
elements físicament reals, si no seria tot de mentida i es descobriria la martingala. Calen edificis, carrers, portals, cotxes,
extres ben caracteritzats i vestits, etc. perquè la cosa funcioni.
D’aquesta manera, l’encara massa atrotinada Budapest, per
la pantalla llueix amb una resplendor inaudita.

Il·lustració: Laura Estrada

A Manresa està començant a passar el mateix. Som main
stream en el món audiovisual. La ciutat s’està convertint,
com Nova York, en un plató natural de produccions de tot
tipus. En els últims temps –i no és pas la primera vegada–
s’hi han rodat diversos anuncis, sempre, això sí, coincidint
amb la campanya nadalenca on la llum fa que tot llueixi
per damunt de les seves possibilitats. Més enllà dels anuncis,
però, també ha estat la localització de pel·lícules o de sèries
com Hache, produïda per la coneguda plataforma Netflix,
que està aprofitant diferents indrets del centre històric per
ambientar-hi el món de la droga a la Barcelona dels anys
60. Manresa no ho és pas, Barcelona. Però, és clar, la capital
catalana té un altre preu i requereix permisos més feixucs.
El rebombori ha estat tan gran que el rodatge fins i tot ha
obligat a ajornar actes previstos com la subhasta que l’Associació contra el Càncer fa a l’entorn del Casino. El setè art es
converteix en motiu de força major.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
IGNASYWOOD, EL NOU HOLLYWOOD

EMISSARI
2022

Amb dolor a dins del cor,
però amb serenor a la cara,
rumbejo amb el llaç groc
penjat a la solapa,
perquè vegi la gent
que hi ha qui passa pena
pels nostres dirigents
tancats en una cel·la,
i pels que nord enllà,
defensen amb audàcia
els nostres drets humans
mentre enyoren la pàtria.
Volem dir el que pensem.
Volem poder debatre
sense porres ni lleis
que ens neguen el diàleg.
No pot ser un crim d’Estat
haver posat les urnes
que havíem reclamat;
la nostra causa és justa!
¿Podem ser indiferents
al demà que ens espera?
Si callàvem la gent,
parlarien les pedres!
L’àngel i els pastors 2.0

-Bona gent del Pla de Bages,
que viviu amb gran recel,
amb gran recel,
desperteu, veniu de pressa
i aixequem el crit al cel. (bis)
Cap al migdia,
cada diumenge,
toca Pasqual,
repica el timbal:
ram-pata-plam,
ram-pata-plam!
Ha passat un any i dies
i tot va seguint igual.
No hi ha dret, ves qui ho diria,
que el franquisme ens faci mal.
-Què és aquest soroll que sento,
a aquesta hora als Lledoners,
als Lledoners?
-Som el poble que vol veure
lliures els seus presoners.(bis)
Cap al migdia,...
Que a Madrid s’hi posin fulles
si no entenen què volem,
sí, què volem.
La República ens espera.
Catalans som i serem!
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olts de vosaltres us devíeu sorprendre quan Manresa va rebre
el rodatge de la sèrie Hache de
Netflix i l’espot promocional de
Nadal d’Antena 3, ambdós filmats el novembre de 2018. És normal, el record de
la telenovel·la Rosa o de la mítica Plácido de Berlanga quedava ja molt llunyà.
Però, amb el hype generat pels dos rodatges de tardor, l’Ajuntament va veure
una oportunitat per promocionar Manresa a tot el món a través de les obres
audiovisuals i, així, atreure més turistes.
Amb una inversió desorbitada, el consistori, juntament amb la Manresa Film Comission, va reduir els terminis d’autorització de rodatges i el cost de les taxes de
filmació i ocupació dels espais públics,
i va convertir la ciutat de Manresa en el
paradís de tota productora audiovisual.
A més, facilitava l’adaptació de localitzacions segons les necessitats del guió.
Si feia falta enderrocar un edifici, cap
problema, n’hi havien molts de buits. En
poc temps, Manresa va ser considerada
el nou Hollywood, la nova meca de la
industria cinematogràfica: Ignasywood.
Quan es va crear Ignasywood, Isidre de
la Y va venir a Manresa a guanyar-se la
vida com a figurant, fent jornades maratonianes de més de dotze hores saltant d’un rodatge a un altre i sobrevivint
a base dels entrepans de pinso que les
productores donaven als extres. «Els
primers mesos d’Ignasywood van ser
brutals. Vaig participar en més de 200
rodatges fent tots els papers de l’auca,

tot i que generalment interpretava persones sense sostre i de vegades també
m’agafaven per fer de ionqui. Vaig conèixer moltes estrelles! Una vegada em vaig
partir un entrepà amb el Russell Crowe
perquè ja no li servien més menjar al càtering d’actors, però no ho hauria d’haver fet, ell era un bully i a partir d’aquell
dia em robava l’entrepà. Per a mi aquella època era un somni fet realitat».
Però el suflé va baixar ràpidament. Manresa no tenia tantes localitzacions per
nodrir tantes produccions. Les imatges
manresanes que apareixien en sèries,
pel·lícules i anuncis van passar a ser
massa recurrents... I quan les productores van abandonar la Catalunya Central,
Ignasywood es va repoblar amb youtubers. Gent massa jove que paga molt
malament. «Aquí vaig començar a passar-les putes. Encara gràcies que vaig fer
de doble de mans d’un paio que feia
unboxings de productes tecnològics, no
sé pas per quin motiu ell sempre tenia
durícies a les mans. Aleshores jo també
feia de víctima en vídeos de bromes
pranks. No m’hauria imaginat mai que
diria això... però per desgràcia també
es va acabar l’etapa dels youtubers, per
falta d’oci a la ciutat i per tenir una població massa envellida. Ara la cosa està
fotuda... Ja no m’arriba per a un lloguer,
i visc a l’ombra d’Ignasywood, darrere
de la Y. Sembla que la nova tendència
al plató vivent de Manresa és el cinema
per a adults. I tot i que he provat d’anar
a algun càsting, l’experiència no m’ha
deixat un bon gust de boca».

VA COM VA
PROMOCIÓ NADALENCA

P

odria tractar-se d’una oferta en
què, amb el reclam de dos al
preu d’un, un centre comercial
et regala un segon torró, si en
compres un, o bé t’obsequia amb una
ampolla de cava, si en compres una altra. En el cas de l’anunci de referència,
publicat a la secció de classificats del
diari Regió7, els torrons són de carn i
ossos, tenen nom de dona i et venen
a casa. Com una pizza doble al preu
d’una pizza individual: ben calentona,
ampla de diàmetre i amb molt de tomàquet. Però a diferència de la pizza
familiar, els torrons o el cava, on pots

LLUM DEGÀS

dosificar-ne el consum, aquí t’ho has
de menjar tot de cop i amb el mateix
temps. Volem creure que, com en
tota promoció, primer s’ha fet un estudi de mercat, que deu haver donat
com a resultat que la proximitat del
Nadal incrementa la libido masculina
dels heterosexuals, ja que la promoció
esmentada no preveu ració doble de
gigolós ni de transvestits. Tampoc s’hi
fa constar la data de caducitat de la
mercaderia, cosa que en les ofertes de
iogurts, castanyes i melons té el seu
perquè. Entre un àngel o dos caganers, qui no triaria l’àngel?

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS

EL CUL DEL POU · DESEMBRE 2018

43

BUGADA AL POU
EL CLAN DE LA CONSELLERA
Vivim temps convulsos en clau política,
sens dubte. No hi ha dia que no hi hagi
trifulgues entre governs i oposició, partits polítics d’aquí i d’allà o entramats
judicials que ja no saps on comencen
i, el que és pitjor, com acabaran. La
premsa no para de sucar-hi pa. I, evidentment, en funció de qui controla el
mitjà s’hi recrea, hi passa per sobre o,
directament, silencia. En la tria comença el biaix, vaja. El dia 30 de novembre
El Periódico publicava una extensa informació sobre les suposades adjudicacions de serveis a persones de l’entorn
quan l’actual consellera de Cultura,
Laura Borràs, dirigia la Institució de les
Lletres Catalanes. L’anècdota curiosa és
que ho il·lustrava amb la presentació
del cicle Tocats de Lletra a l’Espai Òmnium de Manresa, amb Antoni Daura,
Anna Crespo, Joan Elies Adell i... Jordi
Estrada, responsable de les pàgines de
cultura de la nostra revista i autor del
tema d’aquest mes. La tria de la foto
també s’ha fet pel broc gros, i qui dia
passa, any empeny.

CONVIDATS ESPECIALS

Parlant de les màximes autoritats del
govern i de les institucions del país,
em fixo en una fotografia captada a
Las Vegas, on la Pili –i la resta de germans Garcia– ja estan acostumats a
rebre visites especials d’allò que en
diríem VIPS. La imatge me la fa arribar un client sorprès que va captar el
president del Parlament, Roger Torrent, fent un got acompanyat de l’al-
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QUINTÍ TORRA CORDONS

caldable d’ERC, Marc Aloy, el dia que
va venir a la ciutat a donar-li suport en
la cursa cap a les eleccions municipals
del maig. De fet, els republicans de la
ciutat han estat els primers a encetar
la precampanya, probablement perquè Aloy debuta com a cap de llista. I
el cas és que, a Manresa ja hi ha penjats
diversos cartells amb les cares del candidat i del mateix Torrent, segona màxima autoritat de Catalunya, exalcalde
de Sarrià de Ter i company de partit.

matinal al col·legi. Entre els integrants
de la promoció hi ha el promotor cultural Joan Morros i el president de
l’associació editora d’aquesta revista,
Jaume Puig. A veure si els trobeu!

CIUTADANS FUNERARIS

FA CINQUANTA ANYS
De trobades d’excompanys i companyes de classe a Manresa se’n fan una
bona pila. Algunes més nombroses
que altres i, és clar, com més anys
passen, menys possibilitat hi sol haver
de mantenir el contacte amb aquells
amb qui es va compartir pupitre. La
foto que m’ha fet arribar un dels alumnes testimonia la voluntat de retrobar-se d’un grup que, ara fa 50 anys,
va acabar quart de batxillerat al nou
col·legi La Salle Manresa, que s’acabava d’inaugurar al carrer de la Pau. De
fet, en total, la promoció aplegava una
vuitantena de joves que contemplaven plegats com al món hi passaven
esdeveniments tan rellevants com la
Revolta de Maig a París o la Primavera de Praga. La majoria havien nascut
entre 1953 i 1954 i, justament aquest
2018, fan 65 anys. El fet va servir d’excusa perquè organitzessin una trobada per recordar el que, per a molts,
va ser el darrer curs escolar o, en tot
cas, el final d’una etapa important de
la vida. Així, una quarantena dels integrants d’aquella promoció van participar el dissabte 10 de novembre en
una cita que va incloure una recepció

Les dependències municipals, de vegades, amaguen sorpreses. Algunes,
fins i tot obliguen a aturar-se i mirar
les coses dues vegades. Com m’indica
una subscriptora, i me’n fa arribar una
fotografia feta amb el mòbil, si aneu a
la Unitat de Gestió de Serveis Funeraris,
a l’última planta de l’edifici de l’Ajuntament, en entrar trobareu aquesta estampa amb les cares d’Albert Rivera i
Inés Arrimadas. El cas és que al costat
de l’oficina on es gestionen els temes
de morts i cementiris hi ha el despatx
del grup municipal de Ciutadans que
considera –si mirem els mitjans, de fet,
és així– que el partit està en campanya
permanent i, per tant, té penjades com
a credencials a la Casa Gran les cares
dels tòtems de la formació.

A PROVA DE FATXES
De fet, la batalla de proclames, símbols i banderes està propiciant una
escalada de bretolades, pintades i
batudes nocturnes. Aquest mes de
novembre, arreu del país i també a
la nostra ciutat, s’han repetit els atacs
feixistes. I la cosa, com que sol quedar
del tot impune, sembla que no aflui-

xa. A Manresa, l’atac de la ultradreta
va quedar reflectit amb pintades a les
façanes de les seus de les entitats sobiranistes com Òmnium, al carrer de Sobrerroca, o a l’Ateneu la Séquia. Com a
mostra resistència i de no defalliment,
els CDR de la ciutat han penjat ben
alta i visible la pancarta que veieu a la
fotografia, a la xemeneia de l’antiga fàbrica del Salt.

DES DEL DIVAN
AMARCORD

DOCTOR LACETÀ

P

arlàvem el darrer mes d’Amarcord i la seva semblança manresana i repassant la història manresana en blanc i negre, i la seva
transició al color, em venien a la memòria les diverses sales de cinema de
la ciutat, vull dir les que he conegut, és
clar. No és el cas d’enumerar-les totes,
però si que cal esmentar que fent una
recerca al web dels nostres cinemes, en
l’homenatge als 120 anys de cinema a
Manresa –juny de 2016– hi trobo a faltar
el Goya, el cinema dels no tan rics de
la meva infantesa i el més barat; de fet
hi ha una explicació referent al cinema
Modern que, diu, es trasllada al carrer
de Sant Andreu el 1907, sense posar-hi
el nom. Per oblit o perquè durant una
època no feia fi anar-hi? I que tenia
fama de tenir petits habitants?
S’expliquen anècdotes d’aquesta sala.
Que, amb els llums apagats, des de el
primer pis es feien sorolls guturals similars a l’acció de vomitar, sorolls que anaven in crescendo mentre es llençava el
contingut d’una paperina plena de cigrons o mongetes cuites cap a la platea.
Els de baix a la platea identificaven el
producte caigut amb contingut gàstric i
el sidral posterior, amb diàleg encès i viu
entre els de dalt i els de baix, recordava
l’esperit de germanor toponímica que
hi ha entre Vilassar de Dalt i de Mar.
In illo tempore es deia que la majoria

de sales de cinema, o almenys les més
grans, tenien un mateix propietari, a la
vegada també propietari de la distribució de les bombones de gas butà, i altres negocis, ep! legals. De la capacitat
de fer negoci del cap de la nissaga n’és
un exemple el que em van explicar.
Posem-nos en situació, segona meitat
de la dècada dels 80 del darrer segle,
epidèmia de persones amb dependència a la heroïna i una certa inseguretat als carrers a causa que els heroïnòmans necessitaven diners cada dia
per mantenir el consum i evitar l’absti-

nència. Lloc, passeig de Pere III, davant
del Kursaal, les vuit del vespre d’un dia
d’hivern manresà. Una persona heroinodependent intimida i amenaça el
patriarca demanant-li diners. El patriarca respon com cal dins la seva concepció de la vida, regatejant la quantitat de diners i esgrimint que no es pot
presentar a casa i dir-li a la dona que
no porta un ral, o més o menys... I se’n
va sortir amb una rebaixa. El maneig de
les relacions, de la subsistència i de la
submissió acceptada inconscientment
en el dia a dia.
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QUI NO CONEIX...
MERCÈ LÓPEZ, APRENDRE DES DE L’ALEGRIA

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

S

egur que la teniu vista! És clar que ara porta una tofa
blanca que potser us despista, si encara us pesa el
to castany de la seva joventut! Filla del Teodoro i la
Maria Carme –ell segoviano, ella de Santa Coloma
de Queralt–, la Mercè López Mestres va educar-se al carrer,
entre cinc germans. S’estaven als pisos de l’Avecrem, mentre la mare feia gecs i mànigues per estalviar-los la dieta
d’aquell caldo que –deien– seguien per poder pagar tots
els llogaters aquells nous habitatges a Valldaura. En acabat,
el pare va morir que la Mercè tenia només set anys i anava
cada dia a les Dominiques sense entendre els designis del
Senyor. Poca broma: per sortir-se’n es van haver d’espavilar
tots, i molt. I a contracor la Mercè va començar a vendre
bombetes i piles a Ràdio Rosell, al carrer de Jaume I. «Jo
volia estudiar, ja volia ser mestra...», però la recepta materna
no admet esquerdes: als catorze anys calia anar a treballar.
I mentre emprèn –de vespres i disgustada– els estudis de
Comerç, entra al Mijac de Crist Rei i de seguida fa coneixences: amb elles migrarà al cau de Sant Francesc Xavier, a la
Seu, just quan l’escoltisme entomava la coeducació. Quina
descoberta! És aleshores que redreça el trajecte, fa estudis
de Puericultura i, a continuació, el BUP nocturn al Peguera.
Tot amanit amb aires de revolta mentre el seu compromís
es multiplica, amb activitats infantils dins del moviment veïnal o participant dels primers anys de Rialles. I entre una
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cosa i una altra... l’Espill. Hi arriba el 1981, com a mestra de
llar d’infants. La cooperativa tot just té un any i la Mercè
hi arrela amb força i decideix capbussar-se en els estudis
de Magisteri. La fidelitat es compta per dècades: prop de
quaranta anys de servei educatiu, inexplicables sense els
trenta compartits amb l’Agustí Mallofré, d’ençà que es van
conèixer després d’un estiu a Nicaragua, en un comitè internacional de solidaritat. L’Aida i la Bet en seran sempre el
millor fruit. Què més es pot demanar? La Mercè arriba a la
seixantena sense pensar jubilar-se però, sobretot, contenta de veure continuïtat al projecte de l’Espill, des d’aquell
principi actiu que va ser la il·lusió. «Des dels temps de Rialles que valoro molt l’humor, imprescindible per fer coses,
de costat a la responsabilitat». L’alegria d’aprendre, seria el
lema. I la vocació per columna vertebral: una escola feta
–literalment– amb els pares i la canalla. «Volíem fer un canvi per la millora educativa, amb la incorporació l’any 82 de
la Roser Flotats, la Joana Guàrdia... i tanta altra gent que s’hi
ha compromès, que s’hi ha quedat per fer un equip sòlid!».
Una cooperativa sense ànim de lucre, amb voluntat de servei públic i transparència total en la gestió. Com un mirall:
l’Espill. Que des de fa nou anys en sigui la directora sembla
pura contingència: el que compta és l’equip, aquest polsim
d’utopia i el treball de les formigues. No és pas un truc sinó
una recepta: ser-hi. I ser-hi sempre.
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C A M PA N YA N A D A L I R E I S 2 0 1 8 - 2 0 1 9
C A M PA N YA N A D A L I R E I S 2 0 1 8 - 2 0 1 9

PISTA DE GEL - Fins al 13 de gener
DELLÚCIA
GEL - Fins
de de
gener
FIRA DEPISTA
SANTA
- 13,al1513i 16
desembre
FIRA DE
LLÚCIA
- 13, 15
i 16
de22,
desembre
ILLA DE VIANANTS
ALSANTA
CARRER
GUIMERÀ
- 16,
17,
23 i 24 de desembre
ILLA DEREIAL
VIANANTS
AL CARRER
GUIMERÀ
16,desembre
17, 22, 23i de
i 24l’1
dealdesembre
CARTER
A LA PLAÇA
MAJOR
- 29 i 30 -de
4 de gener
CARTER REIAL A LA PLAÇA
MAJORDE
- 29
i 30- de
desembre
CAVALCADA
REIS
5 de
gener i de l’1 al 4 de gener
CAVALCADA DE REIS - 5 de gener
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