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UNITAT DE SALUT I 
ESPORT
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millora del rendiment 
esportiu i la pràctica 
saludable de l’esport. 
Prevenció i tractament 
de lesions.
Equip multidisciplinari 
de fisioterapeutes, 
podòlegs, psicòleg 
i nutricionista.
Exploració biomecànica 
conjunta d’un podòleg i 
un fisioterapeuta.

UNITAT DE CIRURGIA 
PODOLÒGICA
Cirurgia de 
mínimament invasiva 
del peu. Tractament 
quirúrgic d’ungles 
encarnades, dits en 
martell, galindons, 
metatarsàlgies, esperó 
de calcani o neuroma 
de Morton.
Equip multidisciplinari 
de podòlegs i 
anestesista.
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PSICOPEDAGÒGIC

CLÍNICA UNIVERSITÀRIA 
Especialistes que treballen en equip per a la teva salut
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editorial

ls fets viscuts arran de l’1 d’octu-
bre no són normals. No ho són. 
Encara que la quotidianitat i el 
món intercomunicat i sobrein-
format on vivim ho vulgui cen-
trifugar tot. Encara que, des de 
Madrid, ens facin creure que vi-

vim en una democràcia plena i un estat de dret. Enca-
ra que posant-nos un llaç a la solapa vulguem expiar la 
culpa com aquell qui apadrina un infant del tercer món 
per Nadal. Encara que pensem que amb les eleccions del 
21 de desembre farem un reset i tot tornarà al moment 
zero... No, el comptador no es podrà posar a zero per-
què retornar al teòric instant inicial, primer, impol·lut, 
verge, el d’abans de l’anomenat procés independentista, 
no és possible. Perquè llavors, en el fons, ja res no ho 
era, de normal. Les últimes setmanes, les evidències més 
clares de la manca d’encaix de Catalunya en una Espanya 
imperialista han aflorat del tot. S’ha assecat el mar de re-
lacions territorials a l’estat i ara, des del voral, es contem-
pla un fons ple de pegats, costures i repunts que estan a 
punt d’esquinçar-se, d’empelts, de cadenes i de xarxes de 
poder i domini continu de l’statu quo d’origen secular. 
Un panorama tan revelador com descoratjador. És obvi 
que hem reculat en drets nacionals, però també en drets 
civils i individuals. Els que més ho aprecien, per sinistra 
analogia amb el franquisme, són els que ara identifiquen, 
sense cap miopia, la transició com una operació de blan-

queig del feixisme i les oligarquies heretades de l’aniqui-
lació d’una República emergent per levantamiento mili-
tar tant al conjunt de l’estat, com a casa nostra. 

Per contra, els més joves creuen que la presó per raons 
ideològiques o l’exili semblen episodis d’una sèrie de Net-
flix que veuen en televisors de 42 polzades, a les tauletes 
o als mòbils. I, malauradament. no és cap ficció. És una 
realitat molt greu, se sigui o no partidari que Catalunya 
esdevingui un estat propi. Que tot plegat és una anomalia 
intolerable ho demostra la limitació d’un dels drets més 
essencials de la societat moderna: la llibertat d’expressió. 
I, de retruc, la de premsa i la ideològica. Per a alguns, en 
democràcia es podia parlar de tot... fins que, ves per on, 
es va qüestionar la sacrosanta unitat d’Espanya. Contem-
plem, amb llàstima, mitjans de comunicació clàssics in-
tervinguts i que actuen al dictat –premsa, ràdio i tele– i 
denúncies a dojo per als que s’expressen a través dels ca-
nals emergents vehiculats a les xarxes. Posar límits a les 
idees i silenciar els altaveus informatius és, alhora, posar 
una mordassa a l’humor, la sàtira, la denúncia i la protesta. 
L’art, sempre compromès per sacsejar l’ànima del poble, 
també se’n ressent perquè no pot ser lliure ja que la crea-
tivitat està mutilada i els missatges, censurats. Malgrat tot, 
toca resistir des de la trinxera. I, amb valentia, contestar 
com el nen petit que sempre vol tenir l’última paraula. En 
aquest cas, una paraula certa que no poden dir les pàgines 
de notícies, sinó ninots ben llenguts.

Ninots ben llenguts

E
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fa 25 anys

Taula rodona sobre els 30 
anys d’Unesco Manresa, 
al Casino
El dia 5 de desembre es va fer un debat dins del cicle Temes 
del Pou, a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino, so-
bre el tema Unesco Manresa, trenta anys de solidaritat, amb 
la presència de Pere Culell, metge cooperant; Quim Co-
llado i Albert Martí, fundadors de l’Associació Amics de 
la Unesco de Manresa; Rosa de Paz, tècnica de Cooperació 
i Solidaritat, i Josep Maria Vila, actual president de l’Asso-
ciació Amics de la Unesco de Manresa. En el mateix acte 
es va presentar el número de desembre de la revista, amb 
un ampli reportatge sobre els trenta anys d’iniciatives soli-
dàries d’Unesco Manresa. 

Josep M. Mata rep el premi 
Carmina Virgili
El dia 15 de desembre, al Sopar de Nadal de la Delegació 
de Catalunya de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, es va 
lliurar el Premi Carmina Virgili 2017 a Josep Maria Mata 
i Perelló, col·laborador mensual de la nostra revista, amb 

El tema central de la revista, elaborat per Ramon Fontde-
vila, analitzava els resultats de la reforma de l’Assistència 
Primària a la ciutat. Quedaven pendents els CAP del barri 
vell i el de la carretera de Santpedor, i la gestió privada 
continuava apedaçant la manca de recursos del sector pú-
blic. Però un dels reportatges destacats era el que signa-
va Àngels Fusté, sobre la caserna de la Guàrdia Civil (a la 
portada hi constava per error La Guerra Civil ens obre les 
portes, en una d’aquelles pífies que s’esmunyen en els mit-
jans de comunicació). El reportatge incloïa una entrevista 
al nou tinent coronel de la 412 comandància, Jaume Sam-
só, que posteriorment dirigiria el Servei Català de Trànsit, 
i que explicava a la revista el creixement de l’equipament, 
que llavors coordinava més d’un miler d’efectius. Samsó hi 
expressava la voluntat de la comandància de tenir bones 
relacions amb els veïns, però les associacions lamentaven 
l’hermetisme del cos.

El dia 16 de gener moria a Vic mossèn Josep Junyent i Ra-
fart, vinculat durant trenta anys a Manresa. El dia abans, 
Josep Prat havia assumit la presidència de la Jove Cam-
bra. Continuant amb el capítol de nomenaments, el dia 20, 
Benjamí Garcia era nomenat nou president del Bàsquet 
Manresa. I el dia 25, Ramon Llobet deixava el càrrec de 
vicepresident de la Cambra de Comerç i Indústria.

La Guàrdia Civil ens obria les portes

Moria mossèn Junyent

la secció Indrets, per la seva extensa i exemplar trajectòria 
professional, de la qual el jurat destaca, entre moltes altres 
coses, la seva impagable tasca de divulgació de la geologia 
i de la mineralogia. L’enhorabona al bon amic Josep Maria.
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Barris espanyols
Les eleccions del 21 de desembre han 
confirmat una realitat esdevinguda crò-
nica i, fins a cert punt, arrelada, malgrat 
el pas dels anys. En determinats barris 
de la ciutat les formacions polítiques 
no explícitament catalanistes guanyen 
clarament. Volia pensar que, en trac-
tar-se aquesta vegada d’un sufragi ex-
cepcional aquesta tendència canviaria. 
No ha estat pas del tot així. Els partits 
sobiranistes han guanyat molt de pes 
en aquests indrets respecte de convo-
catòries precedents, però encara no 
s’ha capgirat la tendència. Això mateix 
passa en àrees metropolitanes, algunes 
comarques adjacents i a la Vall d’Aran. 
Tots aquests espais tenen en comú una 
presència significativa de persones pro-
vinents de la vella immigració peninsu-
lar, que continuen vivint en un univers 
molt particular, impermeables a la cata-
lanitat, que segueixen preferentment els 
grans mitjans de comunicació de masses 
madrilenys i clarament incòmodes amb 
el moviment independentista d’avui.

Barris com la Balconada, la Font dels 
Capellans o el Xup presenten un per-
centatge de vots favorables als partits no 
independentistes del 60,55%, 52,91% i 
63,14%, respectivament. En tots ells, per 
altra banda, hi guanya Ciudadanos –
amb un 33,61%, 28,83% i 32,01%–, una 

formació política clarament dretana, 
neoliberal i anticatalanista que ha esde-
vingut la nova marca de l’espanyolisme 
versió 2.0. És curiós, perquè mirant el 
seu programa electoral –https://www.
ciudadanos-cs.org/propuestas-para-ca-
talunya– es pot veure clarament que es 
troba força allunyat de l’ideari dels par-
tits d’esquerres, que habitualment eren 
abans majoritaris, pel caràcter obrer i 
popular d’aquests barris. Dubto que un 
programa que defensa la privatització 
de la sanitat, l’endarreriment de l’edat de 
jubilació, una baixada de les pensions, 
l’atac a la immersió lingüística i el mo-
del educatiu, una retallada de la inversió 
pública en general, especialment de les 
infraestructures, etc. els sigui atractiu. 
La proposta sobiranista ha estat sempre 
molt curosa de no interferir en el sen-
timent nacional o cultural de cadascú, 
sinó més aviat a construir una república 
catalana més democràtica, on tothom 
pugui gaudir de millor qualitat de vida. 
Caldrà tenir-ho present de cara a futu-
res convocatòries electorals. Cadascú ha 
d’escollir el seu futur lliurement. Però 
el sobiranisme s’hi ha d’adreçar sense 
paternalismes ni discursos condescen-
dents. És indispensable evitar que hi 
quallin les proclames espanyolistes de 
tipus etnicista i el mantra de la fractura 
social que hi han abocat partits com el 
PP o Ciudadanos i, en menor mesura, 
un PSC desconegut. 

Antoni Daura i Jorba (fragment 
de l’article publicat a www.elpou.cat)

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Al Telenotícies Vespre de TV3, la crònica diu que Inés Arrimadas ha omplert a 
l’acte a Manresa i s’ha quedat gent a fora. Aclariré que ha fet el ple en una sala 
amb capacitat per a 200 persones. Que difícil és informar de la campanya fent 
veure que tothom arrasa arreu on va. 

Trista noticia. Gràcies a la seva empenta i tossuderia Manresa va viure inte-
ressants projectes culturals. Un home d’associacions, trobarem a faltar la seva 
energia social, DEP. 

13 de desembre. Carles Claret @carlesclaret, cap de redacció d’El Pou

18 de desembre. Joan Barbé @Joan_Barbe arran del traspàs de Joan Antoni Pusó 

La milionària campanya de Ciutadans va comportar muntatges descarats que, pot-
ser massa cops, van enganyar la premsa vinguda de Barcelona. A l’acte de la Sala 
Petita del Kursaal: accés restringit amb prioritat als mitjans, públic comprat i regals 
de bufandes taronges a dojo. Al pati, pantalles llogades a preu d’or i un grup enviat 
a la Plana a cantar nadales per no molestar. 

Pel volts de Nadal, sempre ens deixa algun manresà o manresana d’aquells d’abans. 
Els amants de la sarsuela, una de les últimes dèries de Pusó, el recorden amb estima. 

https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya
https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya
https://www.ciudadanos-cs.org/propuestas-para-catalunya
https://twitter.com/hashtag/TNVespre?src=hash
https://twitter.com/tv3cat
https://twitter.com/InesArrimadas
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
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Retraten la Manresa 
dels setanta en còmic
1 de desembre. Presentats per l’escriptor Genís Sinca, Jo-
sep Renalias i Galdric Sala parlen a la llibreria Parcir del 
seu còmic, Història de Manresa explicada als menors de 30 
anys o més.

El musical ‘Dolça illa’ 
omple el Conservatori
2 de desembre. El teatre Conservatori acull l’estrena del 
musical Dolça illa, de la jove Mel·lina Illa, en un acte per 
recaptar fons per al Servei d’Acompanyament en el Dol, 
inclòs en el 90è aniversari de l’institut Lluís de Peguera.

El premi Amat-Piniella 
ja té finalistes
4 de desembre. El jurat fa públic que les quatre obres fi-
nalistes per al divuitè premi Joaquim Amat-Piniella són 
Allò que va passar a Cardós, de Ramon Solsona (Ed. Proa); 
Argelagues, de Gemma Ruiz (Ed. Proa); L’últim passatge de 
Walter Benjamin, d’Enric Umbert (Ed.62), i La sorra ver-
mella, de J. N. Santaeulàlia (Ed. Proa).

La fira de Santa Llúcia creix
13 de desembre. Amb milers de ciris encesos al claustre 
de la Seu, una vintena de parades s’apleguen a l’entrada de 
la basílica per la fira de Santa Llúcia, que es desplaça a la 
plaça Major durant el cap de setmana posterior.

Marxa de Torxes pels presos
15 de desembre. Mig miler de persones participen en la 
Marxa de Torxes convocada pels Centres de Defensa de 
la República, que transcorre des de Crist Rei a la Plana de 
l’Om, per reclamar l’alliberament dels presos polítics.

Tornen els pessebres 
al Casino i el Pont Llarg
16 de desembre. A l’Espai7 del Casino s’inaugura el 19è pes-
sebre monumental, amb un record especial per a Josep Maria 
Cots, mort l’agost passat. El dia 26 obre portes el pessebre vi-
vent del Pont Llarg, al camí de Joncadella, amb nous quadres 
com el del temple jueu o l’escena dels recaptadors d’impostos.

Moren Joan Antoni Pusó 
i Carme Badia
18 de desembre. Joan Antoni Pusó, expresident del Gi-
màstic Manresa i impulsor de la comissió de la Divina Pas-
tora, mor als 82 anys. El dia 27, mor als 59 anys la metgessa 
Carme Badia, vinculada a Comerç Just, militant històrica 
del Moviment Comunista de Catalunya, expresidenta de 
l’Associació de Dones del Bages i una de les primeres te-
rapeutes de la medicina floral del Dr. Bach a Catalunya.

La independència 
arrasa a Manresa
21 de desembre. En les eleccions al Parlament de Catalu-
nya forçades per l’article 155, amb una participació rècord 
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de 42.064 electors manresans (80,49% del cens), la candi-
datura de Junts per Catalunya s’imposa amb 13.888 vots 
(33,13%), seguida d’ERC, amb 10.034 (23,93%), que sumats 
als 2.256 aconseguits per la CUP (5,38%) arriben gairebé als 
dos terços dels vots emesos. D’altra banda, Ciutadans n’obté 
7.543 (17,99%), el PSC 4.178 (9,97%), Catalunya en Comú 
2.022 (4,82%, el PP 1.466 (3,50%), el Partit Animalista 263 
(0,63%) i Recortes Cero-Grupo Verde 62 (0,15%).

Josep Maria Planes, 
homenatjat a la Rabassada
23 de desembre. El Mirador de la font Groga, a la carre-
tera de la Rabassada, acull l’homenatge al periodista man-
resà Josep Maria Planes, en el lloc on va ser assassinat el 
1936 pel seu compromís amb el país i la professió. L’acte 
és organitzat per Memorial Democràtic i la Comissió Any 
Josep Maria Planes. 

U
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..

...I una de calenta

Autoescoles en perill
La falta d’examinadors per a les proves del carnet de conduir 
fa temps que és un problema arreu de l’estat, amb una Direc-
ció General de Trànsit incapaç de solucionar la situació ni 
de complir promeses com la de crear 500 places noves abans 
del 2017. Tot plegat els va portar a la vaga, que d’una forma 
intermitent s’ha dut a terme des del passat més de juny fins 
la definitiva desconvocatòria aquest passat mes de desem-
bre. Com a resultat d’aquestes irresponsabilitats s’ha produït 
el tancament de més de 150 autoescoles el darrer mig any a 
tot l’estat. Curiosament, i malgrat estar en precari, la quin-
zena de centres de formació viària de Manresa, de moment, 
s’han escapat del tancament, tot i que algunes han hagut de 
reduir personal. Actualment, la cua per obtenir el carnet és 
de sis mesos, de tal manera que molts alumnes abandonen 
la formació pràctica per a més endavant i les matriculacions 
baixen constantment. Els que es presenten s’han d’omplir 
de paciència, ja que, pel que fa a les pistes manresanes, les 
autoescoles només poden presentar dos alumnes per pro-
fessor. La situació és tan excepcional, que tothom dona per 
fet que la normalitat tardarà temps a restablir-se.

Tirallongues
A punt de celebrar 25 anys –el dia de la Llum del 1993–, 
els Tirallongues acaben de ser guardonats amb el premi 
Ara Castells, pel seu espectacular creixement durant l’any 
2017, ja que en poc més de tres mesos, van descarregar 
sis vegades el 4 de 8. A més, van ser capaços de carregar i 
descarregar el 3 de 8 per primera vegada, el passat 5 de no-
vembre a la plaça de Crist Rei. També van viure el que ells 
mateixos van qualificar de diada històrica de la colla, en 
aconseguir descarregar l’anomenada clàssica de 8, és a dir: 
4 de 8, 3 de 8 i torre de 7. Els premis atorgats pel diari Ara 
es van lliurar a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, de Bar-
celona. Segons el rànquing Estrella també van rebre pre-
mis els Castellers de Vilafranca, com a millor agrupació; 
els Moixiganguers d’Igualada, per ser la colla més segura; 
els Castellers de Berga, per ser la colla més innovadora; i 
els Marrecs de Salt, com a colla més popular. Els dirigents 
més coneguts dels Tirallongues són Jordi Clotet, que des 
del gener de 2017 va prendre el relleu de Ferran Montene-
gro com a president de la colla castellera, i Gisela Racero, 
que es manté com a cap de colla.

Cantada de Nadales 
pels presos
24 de desembre. La plaça Major continua acollint concen-
tracions per reclamar l’alliberament dels presos polítics, 
com ara la multitudinària del dilluns 4 de desembre. La 
vigília de Nadal, mig miler de persones s’hi apleguen per 
cantar nadales en suport dels dirigents empresonats, se-
guint la crida de l’ANC i Òmnium.

El Campi qui Jugui 
s’ambienta en el ‘far West’
27 de desembre. La 32a edició del Saló de la Infància i 
la Joventut obre portes fins al 4 de gener al complex Vell 
Congost, que en aquesta edició té el far West americà com 
a eix temàtic que relliga moltes de les activitats que s›hi 
ofereixen.

L’INE reconeix 
els 75.000 habitants
29 de desembre. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) 
fa públiques les dades oficials de població resultants de la 
revisió del padró municipal l'1 de gener del 2017 i xifra la 
població de Manresa en 75.152 habitants. 

Arriba el príncep Assuan
30 de desembre. L’emissari reial arriba a la plaça Major per 
rebre les cartes dels infants adreçades als Reis d’Orient fins 
al 4 de gener, amb un conjunt d’activitats paral·leles.

Foto: Jordi Alavedra
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vides separades

Estimar l’idioma
os dies abans que s’acabés el 2017, Fun-
deu –la Fundación para el español urgen-
te, un nom ben bèstia, tot sigui dit– va 
donar a conèixer que aporofobia havia 
estat escollida com a «paraula de l’any» 

i el ressò que va tenir la seva decisió va ser ampli i imme-
diat. Era el cinquè any que la fundació, creada per vetllar 
pel bon ús de l’espanyol als mitjans de comunicació, feia 
pública aquella elecció. En els quatre anys anteriors les 
paraules escollides havien estat escrache, selfi, refugiado i 
populismo. Després d’aquestes cinc edicions la paraula de 
l’any s’ha fet un lloc en l’imaginari popular i la seva pro-
clamació comença a agafar aquella sensació de familiaritat 
que acompanya des de fa molt més temps els Nobel que 
concedeix l’Acadèmia sueca o el personatge de l’any que 
proclama la revista Time. S’ha de reconèixer que els pro-
motors d’aquest invent l’han ben trobat, però també s’ha 
de tenir en compte que la seva iniciativa va néixer en un 
terreny prèviament adobat. Des que l’acadèmic Fernando 
Lázaro Carreter va popularitzar l’interès pel correcte ús de 
l’idioma en les seves columnes a la premsa –recollides des-
prés en un parell de llibres– la publicació d’obres de caire 
divulgatiu al voltant del llenguatge no ha parat de créixer. 
Vet aquí una mostra ben evident: la revista del Círculo de 
Lectores, adreçada com tots sabem a un tipus de lector 
més proper a la literatura popular que a l’àmbit dels lle-
traferits, en el seu últim número ofereix cinc llibres de di-
vulgació –amena– al voltant del castellà, tres gramàtiques 
i dos diccionaris. No crec que facin falta més exemples.

Un es pregunta per què no s’ha fet una feina semblant en 
el català per tal d’escampar l’interès i l’estima pel nostre 
idioma. Per què no es prenen iniciatives a fi que la gent 
valori aquest nostre gran patrimoni que és la llengua igual 
com ho valoren molts castellanoparlants que mai no s’ho 
havien plantejat. I si cal copiar alguna idea com la de pro-
clamar la paraula de l’any, es fa. La clau rau a fer sentir a 
la gent que la parla la fan ells i és d›ells i no pas de cap 
consorci ni de cap institut. El pitjor favor que es pot fer al 
català és que algú nascut a Sant Feliu de Guíxols hagi de 
patir per aprovar el nivell B per fer d’escombriaire. El pitjor 
i el més ridícul.

Reivindicant Planes
l dissabte 23 de desembre, un centenar de 
persones va homenatjar a Collserola el 
periodista manresà Josep Maria Planes, 
assassinat per uns incontrolats de la FAI, 
el 1936, prop del mirador de la font Groga, 

on s’ha instal·lat un monòlit de l’escultor manresà Ramon 
Jounou, també present a l’esdeveniment. Segurament, en 
l’acte més emotiu i important en record del periodista, la 
comissió creada a iniciativa de la Fundació Independència 
i Progrés dona pràcticament per tancats els actes d’home-
natge, tot i que alguns pensem que caldria continuar amb 
la seva reivindicació sobretot en l’àmbit barceloní, on con-
tinua essent pràcticament un desconegut. Cal superar el re-
coneixement local i ampliar-lo a nivell nacional, particular-
ment a l'alumnat universitari especialitzat en comunicació i 
periodisme. L’acte el va organitzar el Memorial Democràtic 
de Barcelona i la Comissió Any Josep Maria Planes, i el va 
conduir el periodista manresà Xavier Serrano, que a més, va 
llegir una tria dels articles més significatius de l’homenatjat. 

El també periodista manresà Jordi Finestres, autor de la mi-
llor biografia sobre Planes, va comparar el moment d’intole-
rància que li va tocar viure durant la República i als inicis de 
la Guerra Civil, en què fou assassinat per fer bé la seva feina 
com a periodista i dir les veritats que alguns no volen escol-
tar, amb la intolerància actual dels hereus del franquisme, 
que tenen empresonats líders polítics catalans i d’altres 
s’han hagut d’exiliar. També en aquest sentit de reivindicar 
la llibertat d’expressió va intervenir el regidor de Medi Am-
bient de l’Ajuntament de Sant Cugat, Joan Puigdomènech. 
L’igualadí Joan Maria Morros, vicedegà del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, va recomanar la relectura dels arti-
cles de Planes per la seva vigència, argument a què també es 
va apuntar l’alcalde manresà, Valentí Junyent. Va tancar els 
parlaments el director del Memorial Democràtic, el també 
periodista Plàcid Garcia-Planas, que va recordar-nos que 
el principal somni de Planes era construir una Catalunya 
lliure, moderna i oberta. Les ofrenes florals i el cant dels Se-
gadors per part de tots els assistents, de la mà del Col·lectiu 
Brossa, va posar el punt i final a un acte reivindicatiu sen-
zill, però alhora emotiu, amb parlaments concisos, que van 
aportar professionalitat i sentiment alhora. 

D

Jordi SardansJosep M. Oliva

E
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ciència de pot

Marta Grifell i Blanca Vallès

Termoregulació, 
ciència per a l’ascensor  

Potser us semblarà una mica estrany però quan em trobo un 
veí a l’ascensor ja no li parlo del temps. Massa típic per a mi. 
A mi m’agrada preguntar sobre la seva termoregulació. Has 
tremolat molt avui? O bé, com portes la suor aquests dies?

El nostre cos humà necessita una temperatura de 37 graus. 
Aquesta temperatura és molt difícil de conservar, perquè l’am-
bient on vivim no està a 37 graus. Si la temperatura que ens en-
volta és menor, el nostre cos perd calor, i això és perillós. Però 
si la temperatura ambient és superior, també pot ser perillós 
i el cos s’ha de refredar. Tots els animals de sang calenta hem 
desenvolupat uns mecanismes importantíssims per mantenir 
la temperatura constant. És la termoregulació. En moments de 
calor, per refrescar el cos, suem i s’amplien els vasos sanguinis 
per ser més pròxims a la pell, així perdem calor. Aquest és el 
motiu pel qual ens posem vermells quan fem exercici físic i 
estem acalorats. Quan fa fred, no podem arriscar-nos a perdre 
cap grau del nostre cos. Per mantenir o crear calor quan tenim 
fred hi ha altres mecanismes. Un dels primers que es posa en 
marxa és l’estrenyiment dels vasos sanguinis propers a la pell, 
per mantenir la calor al màxim. Per això empal·lidim i tenim 
les extremitats més fredes. A l’hivern jo sempre tinc les mans, 
els peus i el nas freds! És horrorós! També tenim més la pell 
de gallina. El pèl s’aixeca per ampliar la capa d’aire que està en 
contacte amb la pell i així reduir la pèrdua de calor. La tremolor 
també és un mecanisme per evitar el fred. Normalment quan 
utilitzem els nostres músculs és amb un objectiu de desplaça-
ment, caminar; agafar un got; saltar... però quan tremolem els 
nostres músculs només es mouen per generar calor. Finalment 
hi ha mecanismes dels quals nosaltres no som conscients. Per 
exemple el greix bru, un greix que és troba més abundant en 
nadons que en adults i l’única finalitat és transformar-se en 
calor. Clinc-clonc. Bon dia Sr. Feliu. El quart, oi? Com van les 
mans fredes, avui, Sr. Feliu?
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instant

Laura Serrat

instantànies

Viatgin a la Manresa de fa cent anys. En concret, a l’any 1917, quan s’inaugurava un nou 
quiosc, de petites dimensions, a la plaça de Fius i Palà i començava a vendre diferents 
diaris de paper de l’època. Es tracta del quiosc de l’Arpa, dissenyat per l’arquitecte man-
resà Josep Firmat Serramalera. La construcció encara es manté en peu, tot i que l’olor 
de la tinta i el paper s’ha esfumat del seu interior. El perfum dels diaris de paper ha anat 
desapareixent de la ciutat a mesura que els quioscos han tancat, durant aquests últims 
anys. Alguns d’ells són el quiosc de la plaça de Valldaura, el quiosc Cirera, el quiosc de la 
pujada del Castell, més conegut com del Ceguet i més que es podrien seguir anomenant. 
Tot i així, l’aroma del paper es manté molt viva en el lector fidel que cada dia va a buscar 
al diari i s’embruta els dits de tinta negra, llegint una petita finestra del món.

«Llegir el diari continua sent un ritual per a molts lectors, però també hi ha moltes 
persones que han perdut l’hàbit i ja no venen mai al quiosc», sosté la treballadora del 
quiosc de Sant Domènec, situat a la Muralla de Sant Francesc, Alfonsi Ramos. Explica 
que fa uns anys muntar un quiosc era una bona idea, però ara el marge de benefici 
s’ha reduït. La mestressa del quiosc Carles, establert a la plaça de Catalunya, Teresa 
Pons, afirma que les vendes han baixat fins a un 80%, respecte de quinze anys enrere. 
«Poder trobar informació i notícies a la xarxa, de forma gratuïta, és la causa principal 
d’aquesta davallada», explica Pons. A més, especifica que els compradors de diaris no 
baixen dels quaranta anys. No obstant això, Salvador Redó, redactor i responsable del 
departament de Fotografia del diari Regió7, considera que el problema principal no 
és la reducció de vendes del diari en paper, sinó la falta de temps destinat a la lectura. 
«Sense comprensió lectora i capacitat de reflexió, les persones passem a ser objectes 
despullats de cara al discurs oficial, és a dir, el poder», assegura Redó. 

A mesura que passava el temps, el quiosc de l’Arpa s’anava fent més petit per encabir els 
cúmuls d’informació que arribaven. Fins que va arribar el dia que les portes de fusta, que 
feien d’aparador de diaris, van tancar. La imatge d’aquell quiosc petit, cobert de premsa di-
ària, contrasta amb l’actual imatge d’un quiosc amb màquina de tabac, joguines, caramels, 
cromos, pel·lícules i diaris, sobretot, piles de diaris que s’han de retornar. «El nostre quiosc 
va començar fa 36 anys venent exclusivament diaris. No hi havia joguines, col·leccions o 
tabac», explica Teresa Pons. El quiosquer del quiosc d’Ampans, situat a la plaça de Sant Do-
mènec, Josep Antoni Batista, considera que com més productes venguis en un quiosc més 
vida hi ha. «Ara els quiosquers venem caramels i cromos, però també tenim més diaris que 
no se’ls emporta ningú i s’han de retornar», explica Batista. De fet, Teresa Pons comenta 
que com menys es ven més feina hi ha, perquè s’han de fer paquets per les devolucions. 

Els diaris que sobren es retornen i es reciclen per fer nous diaris i així successivament. 
En canvi, si algú els agafa, després de llegir-se’ls, potser els utilitza com un drap vell 
per no embrutar el terra d’una casa. Actualment, en un sol dia, els diaris en paper 
acostumen a perdre el seu valor. Però quin és el seu futur? Alguns quiosquers sostenen 
que els diaris en paper desapareixeran, mentre que d’altres asseguren que sempre hi 
haurà gent que preferirà llegir tinta impresa. Per al periodista Salvador Redó, la premsa 
impresa continuarà, sempre i quan sigui capaç de donar una informació més reflexiva 
i completa que les notícies que els ciutadans ja han escoltat a la ràdio o a la televisió. 
«Sempre hi haurà lectors que vulguin reflexionar i entendre el món on viuen. La prem-
sa ha d’oferir una informació de qualitat, potser setmanal, que faci sentir als lectors 
que val la pena comprar-la», considera Redó. El futur de la premsa impresa encara s’ha 
d’escriure i millor que siguem els ciutadans els que agafem la ploma d’aquesta història.  

El perfum del paper

Francesc González
tupaker
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tema del mes

Davant la situació excepcional que viu el nostre país, diversos dibuixants, il·lustra-
dors i professionals de la comunicació debaten sobre el paper de l’humor gràfic 

en la defensa dels drets i les llibertats personals i col·lectives. 

i existeix un 
ofici especial-
ment sensible 
a les circums-
tàncies socials i 
polítiques d’un 
país, aquest 

és el dels il·lustradors que fan humor 
gràfic en els mitjans de comunicació. 
D’aquí que, davant la situació excepci-
onal que viu Catalunya, els professio-
nals de la comunicació gràfica clavin 
el llapis a la nafra de la situació políti-
ca actual. Un d’aquests il·lustradors o 
dibuixant d’historietes, com prefereix 
que l’anomenin, és Manel Fontdevila, 
excol·laborador d’El Pou de la gallina 
i ninotaire de Regió7 durant 25 anys. 
Després de dibuixar per a les revistes 
El Jueves i més recentment per Orgullo 
y satisfacción, Fontdevila ha continuat 
col·laborant en la premsa diària, pri-
merament a Público, i actualment, en 
els diaris eldiario.es i Ara.  

Fontdevila reconeix que «al comen-
çament, jo era provocador pel gust de 
provocar». A dia d’avui el seu humor 
continua sent incisiu, punyent, tos-
sudament irreverent. Per a ell, l’humor 
ha de fer riure i ha de fer pensar. Fa 

un humor desacralitzador, que pretén 
desdramatitzar la realitat, partint de 
la base que «ningú és més que ningú; 
és a dir, per a mi tant és el rei com 
un mecànic». La prova d’això són les 
dues querelles interposades el 2007 i 
el 2014 per dues portades de la revis-
ta El Jueves, satíriques amb la monar-
quia. Arran de l’intent de censura per 
part l’empresa editora RBA d’aquesta 
segona portada, al·lusiva a l’abdicació 
del rei Joan Carles, Fontdevila i divuit 

dibuixants més decideixen abandonar 
la publicació i funden la revista digi-
tal Orgullo y satisfacción, que aquest 
desembre ha publicat el seu darrer nú-
mero per falta de prou subscriptors. 

Com en els incidents esmentats, els ca-
sos de conflicte acostumen a ser aliens 
als mitjans, entre altres raons perquè 
«si col·labores en diaris de la teva cor-

da difícilment et censuren res». Les 
úniques ocasions en què Fontdevila va 
ser desautoritzat per la pròpia redacció 
va ser estant com a ninotaire al diari 
Público. En un cas, perquè podia vul-
nerar els interessos dels anunciants, «ja 
que vaig voler criticar un Barça-Ma-
drid de futbol, havent-hi l’empresa que 
retransmet els partits per televisió com 
a sòcia del diari»; en un altre, «perquè 
el protagonista era un periodista, cosa 
que no s’escau de fer, es veu». I a la re-
vista Puta Mili, on «carregava contra 
els que feien la mili, quan justament 
els soldats n’eren els lectors».   

Recorda quan va ser encausat, junta-
ment amb periodistes del Pou i Re-
gió7, a conseqüència d’un reportatge 
sobre la vinculació de la sala de festes 
Pont Aeri amb l’extrema dreta. Estant 
a Regió7 també va patir una amenaça 
de querella a causa d’un acudit sobre 
un cas de transfuguisme d’un polític 
local. En certa ocasió, un altre acudit 
seu sobre la llei Sinde i els drets d’au-
tor va provocar una gran polseguera 
a la xarxa. 

Un ofici compromès
«Dibuixar és prendre partit en un sen-

Jordi Estrada

L’humor gràfic també defensa 
els drets i les llibertats

S
Galdric Sala:
«Es pot ser irreverent 
amb els temes, però 
cal ser respectuós 
amb les persones»
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tit ampli», afirma Fontdevila. I afegeix 
que «tots els lectors saben de quin peu 
calcen els humoristes gràfics». Galdric 
Sala, ninotaire de Regió7 i del Diari de 
Girona, és del mateix parer: «Des del 
moment que dones una determinada 
visió de la situació, et posiciones». Per a 
Sala, coautor amb Josep Renalies d’una 
Història de Manresa explicada als me-
nors de 30 anys, publicada aquest Nadal, 
en tot acudit «hi ha opinió i missatge». 
Tant Fontdevila com Sala consideren 
que disposen de carta blanca, amb el 
benentès que, com diu Sala, «es pot ser 
irreverent amb els temes, però cal ser 
respectuós amb les persones».

Acudit de Manel Fontdevila (eldiario.es, 10 de novembre)

Es podria pensar que només els hu-
moristes gràfics prenen partit. Entre 
els il·lustradors i els dissenyadors grà-
fics, també hi trobem qui participa de 
l’opinió pública des d’un mural de pa-
ret, un cartell o per mitjà d’un post-it 
a la xarxa. Aquest és el cas dels ger-
mans Gubianas. Tant el Jaume com el 
Valentí comparteixen l’ofici d’il·lustrar 
llibres de text, contes i revistes, tant 
d’editorials catalanes com forànies. 
Tots dos dibuixants han posat la seva 
feina al servei del dret a decidir i de la 
denúncia de la repressió de l’estat. I ho 
han fet, bàsicament, per mitjà d’unes 
petites vinyetes il·lustrades que, des 

de primers d’octubre, circulen per les 
xarxes socials, com a missatges d’ànim 
i esperança: «Els nostres missatges 
són positius, clars i compartibles per 
tothom qui creu en la llibertat». El 
Valentí explica que s’hi va posar arran 
dels fets de l’1 d’octubre i de l’empre-
sonament dels Jordis: «Com podia 
posar-me a dibuixar mons imaginaris 
com si no passés res, com si no hi ha-
guessin persones de casa nostra que 
eren a la presó per defensar unes idees 
que també eren les meves?». D’aques-
tes vinyetes o posts el Valentí en diu 
pamflets de batalla: «Qualsevol que els 
vegi sabrà què penso. Això no vol dir 
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que jo pretengui dir què ha de pensar 
l’altra gent». També han participat en 
la creació de murals i cartells reivindi-
catius, com a dissenyadors. 

Recentment, a Navàs, els germans Gu-
bianas i altres artistes han pintat un 
mural en què cadascú recreava una 
lletra de la paraula llibertat. La seva 
contribució a la lluita per la llibertat 
ve de lluny. Ja fa anys que dissenyen 
cartells per a entitats i col·lectius que 
defensen la llengua, la cultura i el país. 
El Valentí recorda, entre altres murals, 
el que va pintar l’any 2011, en el trans-
curs del sopar de la Nit del Bages per 
la Independència, que es fa anualment 
a Sant Benet: «Vaig dibuixar tot d’ani-
mals que avancen cap a un estel. Hi ha-
via una llebre i un elefant. Un animal 
ràpid i un de lent. Volia significar que 
l’important és l’objectiu i que no per 
córrer més hi arribaràs abans. A més, 
el que cal és arribar-hi tots alhora».      

Humor en temps de crisi
En el moment actual seria impensable 
trobar un ninotaire que, si més no en la 
premsa catalana, defugís la situació po-
lítica del país. Sala, que treu punta tant 
de l’actualitat general com local, consi-
dera que «ara mateix resultaria estrany 
fer humor intemporal, a part que no 
parlar de política seria desaprofitar el 
gran tema, ja que Rajoy i Trump són un 
regal per als humoristes». El periodista 
cultural Quim Noguero observa que, 
«tal com estan les coses, no mullar-se 
ja és mullar-se». D’altra banda, com as-
senyala Gonçal Mazcuñan, exdirector 
del diari Regió7, «des del moment que 
l’acuditaire editorialitza ja es mulla». 

En efecte, l’acudit i l’editorial com-
parteixen pàgina i l’acudit diari, com 
remarca Noguero, «respon sovint a la 
línia editorial de cada mitjà». Tant és 
així que alguns acuditaires treballen a 

la mateixa redacció o bé és el cap de 
Redacció qui, segons explica Noguero, 
«proporciona al dibuixant el context 
de partida per a l’acudit» Per context 
de partida s’entén el marc mental que 
conformen el tema del dia i les infor-
macions i les opinions que comparti-
ran pàgina amb l’acudit. Aquest és el 
cas de Toni Batllori, de La Vanguardia. 
Segons Mazcuñan, però, el més habi-
tual és que el dibuixant passi l’acudit al 
responsable de la secció d’opinió i que 
el director el vegi una vegada el diari ja 
està muntat. Així ho fan Fontdevila i 

Sala, que esperen a fer i enviar l’acudit 
al final del dia, perquè un acudit fet al 
matí al vespre ja pot ser vell. Fontde-
vila remarca que, «tal com està tot, el 
que és difícil ara no és crear un acudit, 
sinó descartar-ne molts», i suggereix 
l’interès que podria representar, en 
les edicions de premsa digitals, poder 
incorporar acudits nous a mesura que 
s’actualitza la informació.

Per a Mazcuñan, així com l’editorial ex-
pressa la visió de la direcció del mitjà, 
l’acudit expressa l’opinió del dibuixant. 

Jaume Gubianas:
«Els nostres missatges 
són positius, clars 
i compartibles per 
tothom que creu en 
la llibertat»

Jaume Gubianas, il·lustrador mensual de les pàgines d'humor d'El Pou de la gallina. 
(Foto Francesc Rubí)
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En relació amb el columnisme d’opinió, 
l’exdirector de Regió7 opina que aquest 
disposa de més recursos, «pot escriure 
entre línies, mentre que l’acudit és més 
directe i immediat». Noguero compara 
la immediatesa de la imatge amb «el 
gran abast de les pintures dels temples 
medievals» i matisa que, tanmateix, 
un acudit pot ser extraordinàriament 
subtil: «permet dir coses entrant per 
la porta del darrere de les expectatives 
del lector, de manera que la combina-
ció pot ser mortal, en tant que l’acudit 
gràfic és certament més directe, però 

alhora, pot resultar menys explícit o 
unívoc que l’opinió escrita».

No descobrirem res de nou si afirmem 
que hi ha més gent que llegeix l’acudit 
que no pas l’editorial i que, com diu 
Fontdevila, «l’avantatge de l’humoris-
ta, en relació amb el periodista, és que 
pot dir el que pensa». I el que pensa 
molt sovint «és allò que no diu o no 
acaba de dir l’editorial», si bé reconeix 
que «a força de dir el que no diu l’edito-
rial, t’exposes a anar al carrer». Confes-
sa que «honestament escric i dibuixo el 

que vull», conscient que «si hi ha algun 
problema, te l’has de menjar tu solet, 
perquè la nostra professió és de franc-
tiradors i tothom campa com pot». Per 
a ell «l’humor és sorpresa i alhora és 
un mecanisme de defensa, a través del 
qual procuro donar visions divergents 
de les coses, sense voler ser didàctic». 
En la seva condició d’acuditaire d’un 
mitjà estatal com eldiario.es, comen-
ta que cal tenir sempre en compte la 
diferència de contextos informatius: 
«A Madrid associen independència 
amb nacionalisme o ser partidari del 

Post de Jaume Gubianas (Novembre 2017)
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dret a decidir a ser independentista» i 
subratlla que «existeix un determinat 
progressisme madrileny que se situa 
per sobre d’aquest debat, perquè consi-
deren que estan per damunt i al marge 
de les banderes, que estan al km 0 del 
nacionalisme». També recorda que, 
en certa ocasió, Quim Noguero va dir 
d’ell que, en els seus acudits publicats a 
la premsa de Madrid, es mirava la vida 
estatal des de la perifèria. «En aquests 
moments», remarca Fontdevila, «la 

perifèria és Madrid i el seu govern».

Els límits de l’humor
Tots els entrevistats coincideixen a 
afirmar que es pot fer humor de tot, 
«sempre que estiguis disposat a assu-
mir el risc», afegeix Fontdevila. Ma-
zcuñan posa com a exemple el pro-
grama de TV3, Polònia, i subratlla que 
tot és opinable, sobretot quan es tracta 
de personatges públics: «Tota actuació 
pública és criticable, mentre imperi el 
bon gust, que no vol dir no fer-los apa-
rèixer com a caganers, sinó burxar en 
qüestions que formen part de la inti-
mitat de la persona». Amb tot, cal tenir 
en compte que la recepció del lector 
sempre és subjectiva i això fa que de 
vegades l’acuditaire no pugui evitar 
ofendre o ferir susceptibilitats. Dels 

temps en què Mazcuñan i Fontdevi-
la van coincidir a Regió7, l’exdirector 
recorda la queixa formulada per part 
del monestir de Montserrat arran de 
la publicació d’un acudit que relacio-
nava la comunitat benedictina amb el 
Cavall Bernat, com a metàfora sexual. 

En aplicació del sentit comú, Noguero 
assenyala com a límits «que el referent 
de partida sigui una dada real, que 
l’acudit no reafirmi un prejudici o un 
estereotip i no posar el dit a l’ull o a la 
nafra del dèbil anònim». I ho explica 
així: «Et pots fotre amb la família re-
ial pel sol fet de ser-ho i viure aquest 
privilegi, però no tindria cap sentit 
posar-se amb una família real anòni-
ma, ja que pateix prou maldecaps. Si es 
pega a qui algú paga bé, que aguanti el 

Gonçal Mazcuñan:
«Des del moment 
que l’acuditaire 
editorialitza ja es 
mulla»

Quim Noguero (Foto Eva Campos)Gonçal Mazcuñan (Foto Jordi Alavedra)
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Qui té por de l’humor?
Per què la imatge de l’acudit humorístic val més que mil paraules 
d’opinió alienes? Doncs perquè les idees que genera aquest dispositiu 
gràfic les hi acabem posant nosaltres, els lectors, en lloc de venir-nos 
imposades per l’argumentació aliena. El bon acudit no és mai una 
idea tancada, una tesi explícita, sinó l’organització del sil·logisme, una 
mena de molla en tensió que hem de fer saltar a partir del nostre propi 
bagatge. La tesi la hi posa el context, l’antítesi arriba amb l’acudit, i la 
síntesi resultant té gràcia i valor perquè la hi posa qui riu. Per això 
l’humor gràfic és perillós. Costa moure del seu terreny el contrincant 
dialèctic, però qui riu ja ha abaixat la guàrdia. Qui accepta una es-
querda –una possibilitat de caricatura– en la muralla de les pròpies 
conviccions, té números per començar a fer-se preguntes. I en aquest 
terreny del no dit, però fet pensar, la crítica hi té un ampli territori de 
caça: aquesta crítica que tant tem qui té mala peça al teler invisible de 
l’statu quo. El ninotaire, doncs, és el nen que diu que el rei va despullat. 
Amb naturalitat, com qui no fa res, com qui s’ho mira de fora, amb la 
mirada verge que identifica com a marciana, estranya i imposada la 
posa del poder, per «normal» –per habitual– que pretengui ser. Mala 
llet? No: salut, simple higiene mental.

Aleshores, es pot fer humor de tot? No té sentit recolzar l’acudit en el 
prejudici, en el clixé, en la tesi explícita, en la dada falsa. Es pot dir de 
mi que com més alt, més ruc, perquè sóc mig alt. Em farà gràcia o no, 
però parteix d’un fet, i –per si algú ho pensa– posa socialment en dub-
te que ser alt tingui cap mèrit. Ara bé, no té cap gràcia fer l’acudit sobre 
allò que la societat, per prejudici, ja considera d’entrada un demèrit, 
sobre aquelles coses de què ja s’ha rigut massa vegades qui té la paella 
pel mànec. No té sentit fer cap acudit sobre el fet de ser baix o patir 
gigantisme, com tampoc té cap sentit fer l’acudit sobre que és alt algú 
que no ho és. No té sentit riure’s de la debilitat. El problema és que a 
la premsa en trobem sovint d’acudits com aquests, que responen a «la 
voz de su amo» i s’afegeixen a la riallada general.  

Que la realitat fa evident que ja no es pot dir tot? Cada cop més sovint. 
En els àmbits civilitzats, per com s’ha judicialitzat la política. En els 
menys, perquè et poden tallar el coll. Aleshores, potser cal tornar a fer 
com en ple franquisme i posar el llistó per baix. És a dir, en èpoques 
normals l’humor prova que es pot dir tot, que no hi ha ningú sagrat, 
que res no queda al marge de la crítica. Ara potser cal tornar a subrat-
llar, simplement, que ja no es pot dir tot. Com aquella portada, en 
plena campanya contra les caricatures de Mahoma, que sortia amb un 
simple cartellet: «Nos hemos cagado». N’hi ha prou. Fa el fet. El silen-
ci té aquell mateix efecte de molla que fa saltar el lector. Si un acudit 
sobre Carrero Blanco et pot dur al jutjat i a la presó, s’entén que un es 
quedi en blanc. O fins i tot directament, blanc. Acollonit. Tampoc no 
cal ser la bomba cada dia. Però això sí: en aquests casos, l’humor blanc 
és un Carreró sense sortida. Que se sàpiga.

Joaquim Noguero, periodista cultural

xàfec, perquè li entra en el sou. I això 
val també per als polítics».

Malgrat que la llibertat d’expressió, en 
l’àmbit de l’humor gràfic, gaudeix en-
cara d’una relativa, encara que fràgil, 
bona salut, Sala detecta «una tendèn-
cia de certs autors a autocensurar-se» 
i observa una certa involució, pel que 
fa a alguns dels grans mitjans, i cita 
el cas del dibuixant Eneko las Heras, 
acomiadat fulminantment del diari 
20 Minutos. Com a il·lustrador infan-
til, Valentí Gubianas reivindica poder 
parlar de tot amb els nens: «Quan vaig 
a un enterrament i no hi veig nens, no 
ho entenc. Per què els hem d’amagar 
temes com la mort i la càrrega policial 
de l’1 d’octubre? Parlar del que està pas-
sant als nens no és adoctrinar-los, sinó 
ajudar-los a entendre allò que ja veuen 
per ells mateixos». «Potser no, que no 
es pot fer humor de tot», s’atura a re-
flexionar Mazcuñan. «De tot, sí, menys 
de la religió musulmana», apunta.

Temps canviants
En altres èpoques fer humor sobre 
l’islamisme no implicava jugar-s’hi la 
pell, com passa ara. Els temps canvien 
i canviar no és sempre sinònim d’anar 
millor. Hem vist com fins i tot estar 
per la llibertat d’expressió pot signifi-
car ser axcusat d’incitació a l’odi. De 
fet, l’humor i la rialla històricament 
sempre han resultat subversius i esti-
mulants. A Catalunya disposem d’una 
tradició molt creativa de revistes i di-
buixants, que han constituït una veri-
table escola per als il·lustradors i hu-
moristes gràfics del present. Pel que fa 
a publicacions, tot i la distància en el 
temps, encara és ben present l’humo-
risme d’El Be Negre, i més recentment, 
l’humor d’El Papus, Por Favor, Víbora, 
El Jueves..., amb temptatives malaura-
dament de curta durada com La pipa 
d’en Roc o Orgullo y satisfacción, entre 
altres. Quant als dibuixants, Noguero 
remarca la influència de Cesc i Perich 
en les generació dels que ara ronden 
la cinquantena. De Cesc en destaca 
«l’expressiva tendresa del traç senzill» 
i del Perich, «la gràcia esmolada i tam-
bé despulladíssima». Sense deixar de 
banda altres referents com Hermano 
Lobo, Charlie Hebdo, Hara-Kiri i, en-
tre els dibuixants, Chumi-Chúmez, i 
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Acudit de Galdric Sala (Regió 7, octubre 2017)

Post de Valentí Gubianas (20 octubre 2017)
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Ferreres: «En aquests moments difí-
cils també m’està agradant molt l’ani-
mus iocandi de Ferreres a El Periódico, 
perquè ha pres molt més partit que el 
mitjà on treballa i no sempre rema en 
la mateixa direcció».   

En l’aspecte formal els canvis són no-
toris i significatius. Tecnològicament 
han aparegut nous formats i internet 
ha facilitat, d’una banda, la comuni-
cació dels il·lustradors i els acuditaires 
amb els mitjans per als quals treballen, 
i de l’altra, permet una difusió infini-
tament més àmplia i immediata, fet 
que en les circumstàncies actuals s’ha 
convertit en un bon cavall de Troia per 
a la denúncia i la resistència activa. 

Estèticament, la millora de la tècnica 
gràfica ha comportat, segons remarca 
Mazcuñan, «un resultat final i un aca-
bat més agradables».

En un altre sentit, Noguero constata 
que «darrerament s’ha pensat massa 
sovint que, com que es podia dir tot, 
no calia prendre’s l’humor tan seriosa-
ment com es mereix» i Sala apunta que 
«com més llibertat hi ha més es tendeix 
a l’acudit fàcil». Tant Fontdevila com 
Sala reivindiquen l’humor subtil, intel-
ligent, ocurrent, en què d’alguna mane-
ra el lector també ha de participar. «Si 
l’acudit és bo», sosté Noguero, «escan-
dalitza menys, perquè l’autor no diu ell 
sol l’animalada que deixa anar: també 

en fa partícip el lector». I recorda que, 
en ple franquisme i just després, «l’hu-
mor tenia ofici i mala llet: moltes ganes 
de dir coses, d’agafar la realitat pel coll 
i fins i tot pels ous; i molts recursos, 
adquirits i afilats pel fet d’haver hagut 
de parlar entre línies. Per estrany que 
sembli la subtilitat és més subversiva 
que la pinzellada de traç gruixut, en la 
mateixa mesura que agafa per sorpresa 

Valentí Gubianas:
«Podia posar-me 
a dibuixar mons 
imaginaris com si no 
passés res?»

Galdric Sala (Foto Francesc Rubí) Valentí Gubianas (Foto Jordi Alavedra)
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molta gent que no pensa el mateix i li 
esclata al cap amb la guàrdia abaixada».

Mazcuñan constata un retorn al pa-
per combatiu dels dibuixants durant 
la primera Transició: «És evident que 
l’acuditaire sempre ha mantingut l’es-
perit crític enfront del poder i la in-

justícia, però en moments com l’actual 
tot adquireix una dimensió de lluita 
política». Valentí Gubianas troba que 
«els il·lustradors, com a col·lectiu, ens 
hauríem de mullar amb més contun-
dència, i si no ho fem és per por de 
perdre la feina». Sembla que en algun 
moment al si de l’APIC –Associació 

Professional d’il·lustradors de Catalu-
nya– s’havia intentat de crear una pla-
taforma en defensa del col·lectiu, però 
ara com ara, com diu Fontdevila, «ca-
dascú campa com pot» i afegeix que 
«si ara pogués, agafaria una excedèn-
cia davant l’excés, no ja d’informació, 
sinó d’opinió».

Manel Fontdevila (Foto Jordi Alavedra)
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indrets

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

s localitza a l’extrem oriental del po-
ble, per sobre del riu Anoia. Com 
que és un lloc molt enlairat sobre 
el riu, constitueix un privilegiat 
mirador i sovint se’l coneix com a 
Balcó de Capellades o Miranda de 
Capellades. A una alçada d’uns 60 

metres sobre el riu, aproximadament, aquesta cinglera 
és sobre un indret geològicament molt important, sobre 
uns materials molt recents, de l’Holocè, que correspon a 
l’època geològica actual (tot i que els darrers anys se l’hi ha 
separat un període anomenat Antropocè, que correspon 
segons molts autors als darrers 200 anys). Tot i així, les 
roques que formen la cinglera del Capelló son de l’Holocè 
Inferior i se’ls pot atribuir una edat màxima d’uns 100.000 
anys, aproximadament. Es tracta, doncs, del lloc més jove 
dels que hem tractat en aquesta sèrie.

Aquests materials recents s’han estat originant com a con-
seqüència d’unes fonts i circulacions d’aigües, enriquides de 
bicarbonat càlcic, en circular entre materials carbonatats 
triàsics propers (d’uns 200 milions d’anys). Així, en arribar a 
la superfície, aquestes aigües subterrànies han desprès l’an-
hídrid carbònic i han dipositat el carbonat de calci, el qual 
ha donat lloc al travertí, una roca esponjosa que ha cres-
cut entre els vegetals que hi havia entorn de les nombroses 

fonts. Aquests materials han crescut sobre un substrat geo-
lògic més antic, sobre les llicorelles de l’Ordovicià, d’uns 480 
milions d’anys d’antiguitat, pel tram curt. Tot això en una 
zona d’una gran complexitat estructural, ja que aquestes 
roques més antigues encavalquen les carbonatades. Precisa-
ment, el riu Anoia aprofita aquest encavalcament per passar 
per l’anomenat estret de Capellades, a llevant del qual hi ha 
aquestes roques antigues i a ponent, els travertins enlairats 
sobre aquestes, que aquí encavalquen els materials triàsics, 
una mica més al nord. Sota de la miranda hi ha l’important 
Abric Romaní, un dels més importants jaciments arqueolò-
gics, del qual parlarem en una altra ocasió. 

Nom del paratge: la cinglera del Capelló. Situació: a l’extrem 
oriental de Capellades, proper a Vallbona d’Anoia i a la Pobla de 
Claramunt. S’hi accedeix per la Ronda de Capelló. Situació geolò-
gica: situat sobre l’extrem septentrional de la Serralada Prelito-
ral Catalana en un lloc molt proper a la Depressió Geològica de 
l’Ebre, que es troba uns 5 km més cap al Nord. En aquest indret hi 
ha una extraordinària complexitat tectònica, ja que els materials 
de l’Ordovicià encavalquen als del Triàsic. Importància geològica: 
sobre aquesta estructura complexa s’han dipositat unes roques 
carbonatades, per sobre de les llicorelles de l’Ordovicià. Materials 
geològics: els materials que es troben sota de la cinglera són 
d’edat molt recent, concretament de l’Holocè. Edat de forma-
ció: aquestes roques pertanyen a l’Holocè Inferior, amb una edat 
màxima d’uns 100.000 anys. Són lleugerament més joves que les 
que apareixen per indrets propers com a Carme, l’Espluga o a la 
Torre de Claramunt, relacionades amb un mateix complex hídric. 
Curiositats: sota de la cinglera hi ha l’Abric Romaní, un dels jaci-
ments més importants de Catalunya. 

La cinglera del Capelló 

E
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Regulació socioecològica

urant el llarg període de temps que 
va de l’aparició dels humans, fa dos 
milions d’anys, fins fa uns 10.000 
anys, hem estat nòmades i hem vis-
cut dispersos sobre una gran exten-
sió territorial, però amb una den-
sitat de població molt baixa. I per 

això l’impacte sobre el medi ambient immediat va ser molt 
baix, local i es recuperava amb molta facilitat. Hi havia 
una regulació sobre els ecosistemes, els fèiem malbé, els 
explotàvem, però els donàvem temps per a recuperar-se. 

Després, primer amb l’agricultura i la ramaderia i després 
amb la revolució industrial, els humans vam començar a 
impactar fortament sobre els ecosistemes, i, en alguns ca-
sos, a fer-los desaparèixer. L’impacte també era local, encara 
que en alguns casos començava a ser irreversible. Aquestes 
dues revolucions van contribuir al creixement exponencial 
de la població humana i a un increment alt en l’explotació 
de recursos i en el transport d’aquests entre les diferents 
parts del planeta. Això va establir per primer cop una inte-
racció global entre tots els ecosistemes de la Terra amb l’in-
convenient que no hi havia cap regulació com la que fèiem 
involuntàriament quan érem nòmades i aleshores s’esdevé 
una destrucció imparable de la biosfera. L’ecologisme, amb 

D les seves lluites, reclama com a  imprescindible aquesta re-
gulació: menys explotació de recursos, menys contamina-
ció, menys ocupació dels pocs sistemes naturals que ens 
queden i, si es vol mirar des d’un altre prisma, menys con-
sumisme i menys capitalisme desacomplexat.

Però el cert és que es fa difícil actuar i invertir la situació 
present, veient la indolència moral de la majoria de gent i la 
prepotència dels capitals amb el beneplàcit dels governs oli-
gàrquics i els polítics ultracapitalistes que imperen en aquest 
moment en els països autoanomenats desenvolupats. Els in-
teressa gent indolent per fer el que més els convingui. No 
volen veure que l’origen dels problemes socials: econòmics, 
culturals, de gènere... són els problemes ecològics perquè hi 
sortirien perdent i deixarien de ser voluptuosament rics.

Si ens encaréssim als problemes socials, solucionaríem els 
problemes ambientals i permetríem una regulació sobre 
la biosfera. L’estratègia és fer-la des de la proximitat, mi-
nimitzant el consum de recursos i el transport globalitzat 
d’aquests i, sobretot, potenciant les relacions socials del 
dia a dia, parlant amb els veïns del costat. Ja se sap, quan 
bufen vents de canvi, alguns aixequen murs, les oligarqui-
es, i altres construeixen molins, la gent. I són els molins els 
que ens proporcionen la farina, el pa, per viure.

El Llobregat a prop del camp de les Hortes.
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Andrea Izquierdo

d'aquí i d'allà

m dic Fernando Velasco Morales, 
tinc 81 anys i actualment estic ju-
bilat. Provinc de Larraix, al Mar-
roc, tot i que, quan jo vaig néixer, 
allò encara era un protectorat 
espanyol. He treballat com a pintor 
durant gran part de la meva vida, 

aquesta humil professió és la que m›ha fet arribar fins a 
Manresa i m›ha fet experimentar la sensació de viatjar per 
tot Espanya. A més, vaig treballar durant molts anys a la 
Pirelli i vaig ser un dels fundadors de l’Associació de Veïns 
de la Font dels Capellans.
 
Les meves arrels van començar a forjar-se a Larraix a 
causa del desplaçament del meu pare a l’antic protecto-
rat espanyol, ja que ell era funcionari de l’estat i va ser 
enviat a treballar allà. Un cop vaig ser ja major d’edat, 
vaig decidir que el meu futur es trobava a la península. 
El 1958, amb 23 anys, vaig decidir anar a viure a Madrid. 
Allà, però, solament vaig estar-hi un parell de dies, ja que 
no vaig trobar l’ambient gaire agradable per al meu gust. 
Donat això, vaig decidir modificar el rumb de la meva 
aventura i dirigir-me a Barcelona. Però Barcelona va ser 
un caos per a mi, es tractava d’una ciutat no gaire ben 
comunicada, on cada dia havia d’agafar diferents trens 
i tramvies per arribar a la feina, cosa que no em sortia 
rendible. Per aquest motiu, aprofitant un conegut de la 
família, vaig desplaçar-me a la que seria l’última parada 
del meu viatge, Manresa.
 
Manresa ha sigut un escenari clau en la meva vida, un 
cop vaig arribar-hi no n'he volgut marxar mai. Desgraci-
adament, ara el meu cos no em permet sortir al carrer, el 
que és una llàstima. Com a molt em puc desplaçar al bar 
que hi ha justament al costat de casa meva, i això m’en-
tristeix. Es cert, però, que mai no oblidaré els encants 
d’aquesta ciutat que ha vist a la meva família créixer i re-
produir-se, riure i plorar. Van ser preciosos els temps en 
els quals cada diumenge la meva família i jo ens perdíem 
pels carrers del centre.
 
L’única diferència que he sigut capaç de trobar entre 
Manresa i Larraix és que allà vivia d’una manera més 
tranquil·la. Casa meva es trobava justament davant del 
mar i, en el meu temps lliure, visitava els boscos de la 

La ciutat que ha vist créixer els Velasco

Fernando Velasco Morales. 
Marroc

E

«Manresa ha aconseguit convertir-se en 
la meva llar i estic molt agraït per això»

zona i a més anava a pescar amb els amics. La pesca al 
Marroc és la millor de totes les que he experimentat, tot 
i haver pescat pels voltants de Manresa en moltes oca-
sions. És cert però, que Manresa ha aconseguit conver-
tir-se en la meva llar i estic molt agraït per això.
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l'entrevista

Alícia
Puertas
Espín
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Actriu professional de teatre, s’inicia en el 
camp amateur amb la Innocentada i amb 
la companyia de teatre Arlequí. Llicenciada 
en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre 
de Barcelona, del qual ara és professora, 
va formar part de la companyia Mite-les. 
Establerta a Barcelona des del 2007, treballa 
primer amb Jordi Casanovas i posteriorment 
amb la nova dramatúrgia catalana 
contemporània. Ha fet moltes classes de 
teatre. Aquests dies actua a la sala Beckett, 
de Barcelona, amb l’obra Tortugues: la 
desacceleració de les partícules.

uan t’interes-
ses vocacional-
ment pel teatre?
-Vaig comen-
çar a fer teatre 
amateur amb la 
meva tieta Do-

lors Puertas, arrelada a la Innocentada 
de Manresa, d’Agustí Soler Mas. De-
buto amb sis anys en la Innocentada 
I jo, què?, l’any 1980, a la sala Loiola. 
Després, la tieta em va portar de bolos 
amb la companyia de teatre Arlequí. 
El cuquet em ve també del tiet Joan 
Costa, parella de la Dolors, que és mú-
sic i molt aficionat al cinema. Recor-
do que a casa seva hi havia pòsters i 

vídeo VHS on vaig veure les primeres 
pel·lícules. Entre elles, Lo que el vien-
to se llevó, protagonitzada per Scarlett 
O’Hara, que em va fer decidir a ser ac-
triu, tot i que la mare em deia que tenia 
molts pardals al cap i el pare volia que 
fes enginyeria com ell. Aquesta pel·lí-
cula l’he vista almenys vint vegades.

Formació
-Com va ser la formació a l’Institut 
del Teatre?
-Els primers anys fèiem de tot, tenint 
en compte que un actor és cos i veu. 
Havíem de treballar dos instruments: el 
vocal i el corporal. L’Escola d’Interpre-
tació ens donava el ventall més ampli de 

Q
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possibilitats per tal de descobrir les ha-
bilitats pròpies del nostre potencial. He 
fet des de cursos d’acrobàcia i violència 
escènica, amb Osvaldo Bermúdez, per 
aprendre a no fer mal als companys i 
saber caure bé. Si em donen una pallis-
sa real, cada dia durant les set funcions 
setmanals, com he d’aguantar? S’ha 
de treballar de manera que aprengui a 
caure bé, que m’ajudin a girar-me, que 
quan m’agafin els cabells s’esperin que hi 
posi la mà a sobre perquè només sembli 
que fan força... És un treball d’energia 
i de control físic. Claqué amb Guillem 
Alonso; Comèdia de l’Art amb Ferruc-
cio Solieri, que tota la vida ha represen-
tat Arlequino... Vam tenir la sort que va 
estar un any a Barcelona i vam gaudir 
dels seus consells. A més d’aquest tre-
ball de màscara, que forma part de la 
història del teatre, s’estudien els clàssics 
i els més contemporanis. A l’Institut del 
Teatre ens van donar una formació clàs-
sica, però també evolutiva.

-I d’altres cursets, oi?
-I tant! Ens van donar una formació 
àmplia de diverses matèries, sense que 
després n’haguéssim de ser especialis-
tes, més aviat eren complements. Des 
de les classes de cant, amb M. Dolors 
Aldea, que ens feia treball de veu, a la 
pantomima d’Andreij Leparski, que ens 
va ensenyar el mim clàssic; dansa amb 
Toni Mira, Toni Gómez, Álvaro de la 
Peña, Laura Bataller, fins i tot a l’esco-
la manresana de l’Olga Soler. Tot ple-
gat va en la direcció de mantenir-nos 
en forma: hem d’estar àgils, tenir una 
bona condició física, amb un cos flexi-
ble, dúctil i que es pugui modular, una 
bona veu... Cal fer cursos de formació 
per reciclar-se constantment. La vida 
flueix i els personatges ens movem. 
També fem cursos d’interpretació, 
davant la càmera amb Esteve Rovira 
o específicament d’entrenament acto-
ral amb el pedagog i dramaturg italià 
Marco Calvani o Alejandro Catalán, 
de l’Escola d’Interpretació Argentina.

-Com els valores, aquests cursos de 
teatre?
-Com que m’agrada molt estar activa 
i fer coses diferents, em van anar molt 
bé per inscriure’m a la Borsa de Treball 
de l’Institut del Teatre de professora, i 
des de l’any passat, poder-ne exercir. 
M’agraden molt els petits reptes, per 
això, estic a les Escodines treballant 
amb nois i noies que per qüestions 

econòmiques o familiars no tenen accés 
a la cultura, i no poden anar a l’Esco-
la Esclat o al Conservatori de Música. 
Com a actriu m’agrada treballar amb 
diferents personatges, tenir nous com-
panys i conèixer els gèneres teatrals. 
Aquesta riquesa m’omple molt perquè 
m’he d’adaptar, en entrar en un espai 
nou, que m’obliga a fer l’esforç d’obrir-
me. És una feina que m’agrada molt i 
com a persona la necessito. Estic cò-
moda i integrada a l'institut Guillem 
Catà, però també necessito representar 
al teatre, a la nit. Fins i tot, penso que fer 
cinema seria una altra manera de tre-
ballar la interpretació i com a actriu de-
sitjo que es doni aviat. Dependrà de les 
possibilitats laborals, però tinc clar que 
vaig fent el meu caminet. És interessant 
anar complint petits reptes i alhora es-
perar que en vagin sortint d’altres.

Mite-les
-Què va significar Mite-les per a la 
teva carrera?
-Va ser la meva primera companyia 
de teatre, formada per tres bagenques: 
Tàtels (Maria Àngels) Pérez, de Sallent; 
Maria Alba Esquius de Súria, i jo. Vam 
convertir la companyia en una SL que 
va tenir una trajectòria de deu anys, du-
rant els quals vam fer cinc espectacles, 
tot i que entremig anàvem alternant 
altres produccions teatrals. El primer 
espectacle va ser Amb doble inten-
ció, amb textos de l’autora de Sabadell 
Anna Fité, l’any 1997. Quan el grup es 
va desvincular vaig tirar endavant tot 
mantenint el nom de sòcia fundadora, 
com a empresària autònoma. Totes tres 
vam fer Dones, una adaptació del llibre 
d’Isabel Clara Simó, dirigida per Jordi 
Llop. El segon, Amor, prozac i dubtes, 
adaptació del llibre de Lucía Etxebar-
ría, dirigida per Lluís Hansen. Després 
Fins que l’amor ens separi, creació col-
lectiva a partir d’uns textos d’Esteve 
Soler, sota la direcció de la manresana 
Sílvia Sanfeliu. I Crispetes, amb textos 
de Jaume Esquius, que havia treballat a 
Regió7 i es va morir jove. Però, en l’àm-
bit professional, la meva primera obra 
va ser Tocades per Molière, de Frederic 
Roda, el 1996, a la Fundació La Caixa 
de Granollers.

-Vas actuar a Tàrrega?
-Tots els espectacles de la compa-
nyia Mite-les estan estrenats a la Fira 
de Tàrrega. D’ençà del Crispetes, al 
2006, no hi he tornat a anar. Un cop 

establerta a Barcelona, ja hi estrenem 
directament, sense passar per la Fira. 
En guardo molt bons records. Per a mi 
l’estiu no s’acabava fins que no havíem 
estrenat al setembre a Tàrrega. Era una 
cita obligada. Només hi he tornat com 
a espectadora. Fa anys que no hi vaig, 
però tinc entès que la Fira cada vega-
da més s’ha consolidat com de teatre 
al carrer, i jo sóc més de text i de sala.

-Com i quan inicies la teva activitat 
pedagògica teatral?
-Ben aviat, quan estudiava a l’Institut 
del Teatre. Concretament als 20 anys, 
quan Josep M. Solé i Bonet, dels Car-
lins, em va proposar fer un curset in-
tensiu d’estiu durant el mes de juliol. 
L’experiència va anar molt bé i va passar 
a ser anual. Vam començar deu perso-
nes, que ens reuníem els dissabtes al 
matí als Carlins, fins que vam arribar a 
la xifra de cent alumnes. Durant els vuit 
anys que hi vam ser, vam aconseguir fi-
delitzar tres tallers. Dijous i divendres 
tarda, i dissabtes al matí. Com que els 
tallers van créixer tant no podia abas-
tar-ho tot. Es va ampliar el professorat: 
jo feia interpretació, Sílvia Blàvia, cor, 
una altra noia feia cant i Ada Andrés, 
cursets. Paral·lelament, feia classes ex-
traescolars de teatre a l’escola Flama.

2007
-Com és que el 2007 fixes la residèn-
cia a Barcelona?
-El 2007 és una data clau. Deixo la 
casa de Manresa, la Flama i els Car-
lins, per establir-me a Barcelona de 
manera estable, tot i que encara vaig 
una mica amunt i avall perquè hi tinc 
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la família i mantinc algunes classes al 
Guillem Catà. M’agrada Barcelona i les 
seves ofertes cultural i laboral. Comen-
ço a treballar molt amb la companyia 
Flyhard, dirigida per Jordi Casanovas: 
Mercedes-Benz segons els ocells, Aques-
ta tampoc serà la fi del món, La ruïna, 
Lena Woycezk, La revolució i Els últims 
dies de Clark K. Amb ell també vaig in-
tervenir en Auca del Born, en la inau-
guració el setembre del 2013 del Born 
Centre Cultural, espectacle que recrea-
va el bombardeig del 1714 i actuàvem a 
l’interior de les runes. Després he treba-
llat amb la nova dramatúrgia catalana 
contemporània: Carles Mallol (Només 

un anunci i Ciutat), Cristina Clemente 
(Volem anar al Tibidabo, Nit de ràdio 
dos punt zero i La nostra Champions 
particular), que també es van veure a la 
sala petita del Kursaal. I Clàudia Cedó, 
amb la qual ara estem a la sala Beckett 
fent l’espectacle Tortugues. La desacce-
leració de les partícules, amb qui vam 
guanyar el premi Butaca al millor text. 
Han estat anys d’una gran intensitat te-
atral, amb dues temporades seguides a 
la Villarroel. Entremig vam estar al fes-
tival Temporada Alta de Girona. Visc a 
Barcelona i la descobreixo d’una altra 
manera fins a gaudir-ne molt. Ha estat 
una època una mica estressant, però 
que m’aporta molta riquesa.  

-Què em pots dir de l’obra Xarnegos, 
a l’Almeria Teatre i més recentment a 
l’0ff Romea?
-És una obra d’actualitat i gran vigèn-
cia, sobre sentir-se català, indepen-
dentment de la procedència de les per-
sones. L’obra s’inspira en el llibre Els 
altres catalans, de Paco Candel, i es va 
estrenar l’octubre del 2015 a Bellvitge. 
Interpreto a una independentista de la 
CUP. Recordo que el públic s’emocio-
nava amb l’espectacle perquè parlava 
sobre la realitat de les persones. La tesi 
era molt clara: La meva terra és la gent 
que jo m’estimo.

Docència
-Què prefereixes, actuar o la docèn-
cia?
-Actuar m’agrada molt, però la docèn-
cia també. Sobretot vull treballar les 
virtuts pedagògiques del teatre quan 

estan aplicades amb l’objectiu de for-
mar persones. No només per muntar 
una obra de teatre ni per formar actors, 
sinó que m’agrada treballar en les aules 
d’acollida, amb alumnes a qui els costa 
molt integrar-se als instituts per una 
qüestió idiomàtica, però també per te-
mes de relacions. El teatre és contacte, 
mirar-te als ulls i sobretot crear empa-
tia, que funciona moltíssim. 

-Per què t’agrada continuar fent clas-
ses al Guillem Catà?
-Perquè és un institut molt heterogeni, 
amb una quota d’immigració molt ele-
vada, però a la vegada hi treballa un col-

lectiu de gent agrupada en una AMPA 
i una direcció que cuiden molt el cen-
tre. Per això, professores com la Rosa 
Ortega s’hi senten molt identificades i 
poden fer projectes com Nadal al Catà, 
conjuntament amb Ramon Fontdevila. 
Creiem molt en aquests projectes inclu-
sius que realment serveixen per ajudar 
molt les persones. A un nen i un adoles-
cent se’ls ha de formar a nivell de conei-
xements, currículum i matèries, però 
també en d’altres qüestions. De vegades 
als instituts amb classes molt massifica-
des, els professors no arriben al contac-
te directe i més humà amb els alumnes. 
Activitats com la teatral fomenten molt 
aquest contacte. És impossible fer tea-
tre sense mirar el company, tocar-lo o 
olorar-lo, sense demanar-li què li passa. 

-Fas de docent a d’altres llocs?
-No treballo a primària, però sí amb 
tota classe d’adolescents. Al Guillem 
Catà he fet amistat amb Rosa Orte-
ga, que està iniciant un projecte al 
barri de les Escodines per muntar un 
Casal de les Arts Escèniques. Des de 
fa poc hi faig classe per a tot el col-
lectiu, on em trobo amb edats molt 
barrejades, amb nanos de cinc anys 
o adolescents de setze. D’alguna ma-
nera recupero el fet de treballar amb 
nens petits i de primària. M’agrada i 
em reconec molt en la funció social 
que té el teatre, en la formació inte-
gral de la persona, per tal que trenqui 
bloquejos, els tregui inhibicions, o 
treballi el respecte, la companyonia o 
l’empatia, i ajudar-los a expressar-se a 
nivell oral i corporal.

-Relacionar-te amb adolescents és un 
repte complicat?
-Quan treballes amb adolescents 
t’adones que no pots quedar-te anco-
rat. Com t’hi relaciones si no parles 
el seu idioma? Cal fer un esforç per 
adaptar-se. No només són el futur, 
sinó que ja són el present de la socie-
tat. Quan començo un taller de teatre, 
penso com els puc motivar, incentivar 
i activar. Com a mestra i pedagoga, la 
meva obligació és «enamorar-los» i 
il·lusionar-los pel projecte d’aquestes 
classes. Si trio una música per tre-
ballar un exercici, penso que està bé 
que coneguin determinats composi-
tors. Em vesteixo amb roba còmoda 
per connectar i poder-me relacionar 
més fàcilment amb els adolescents, a 
diferència de si vaig al teatre a la nit. 
Quan parlo, estic atenta a les paraules 
que utilitzo, com el contacte físic o el 
visual, d’acord amb una metodologia 
determinada. És una qüestió semblant 
a quan vaig a fer un assaig de teatre.

Esgrima
-T’has reciclat en els estudis teatrals?
-Sóc una persona molt curiosa, inqui-
eta, favorable al reciclatge per aprendre 
constantment.Amb el temps, vaig voler 
fer la meva pròpia formació com a pe-
dagoga teatral. Per això vaig estudiar un 
postgrau en pedagogia teatral a l’Insti-
tut del Teatre del centre de Vic. Com 
que la carrera d’actor exigeix sempre un 
reciclatge he procurat fer cursos d’in-
terpretació, veu, també faig esgrima...

-Quina importància té l’esgrima en 
l’activitat teatral?
-Em va molt bé com a esport que 
m’ajuda a mantenir la forma física. 
M’hi vaig iniciar a l’Institut del Teatre, 
on ja era una assignatura que exercien 
Ricard Pous i Rubén Jordan, i m’agra-
dava molt. Ara fa més d’un any que 
vaig a l’Escola d’Esgrima Hongaresa 
de Barcelona, per aprendre l’esgrima 
esportiva, molt diferent de la que t’en-
senyen a l’Institut, que és la teatral. 
M’ajuda a mantenir un nivell de con-
centració molt elevat. Sortir a actuar 
és semblant a la metodologia dels sa-
murais. Hi ha un llibre de teatre que 
relaciona la tècnica de samurais dels 
lluitadors japonesos amb els actors 
quan sortim a escena. L’esgrima t’obli-
ga a centrar-te en un lloc i moments 
concrets, tot fent meditació activa. Va 
molt bé com a tècnica per mantenir 

«Em reconec molt en la funció social que té el tea-
tre, en la formació integral de la persona»
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el perfil

lícia Puertas 
Espín neix a 
Manresa el 
23 d’octubre 
del 1974. 

El seu pare, Joan, va néixer a 
Plasencia, però de ben petit 
la seva família ja el va dur a la 
capital de Bages, on va treba-
llar d’enginyer tècnic a Casals 
Cardona i Fabus, entre d’altres 
empreses. La seva mare, Jose-
fa, és de Baza, i després de tre-
ballar en una empresa tèxtil es 
va dedicar a fer de mestressa 
de casa. És la tercera de quatre 
germans. Als quatre anys la 

porten a la guarderia Daina de la plaça de Catalunya, després 
fa primària a les Dominiques i BUP i COU a l’institut Lluís 
de Peguera. Allà coneix Cristina Rovira, que li permet con-
tactar amb El Petit Espantall, de Maria Jesús Izard, la seva 
primera presa de contacte amb la sala dels Carlins. Encara 
adolescent fa les proves al Centre de Terrassa de l’Institut del 
Teatre de Barcelona, on es llicencia en Art Dramàtic. Es con-
tinua formant com a actriu i munta la companyia de teatre 
Mite-les, que dura del 1997 fins el 2007, any en què decideix 
viure a Barcelona. Abans però, participa en diversos espec-
tacles professionals com Bodas de sangre, estrenat al Teatre 
Grec dins del festival del 2001, que va continuar fent tempo-
rada al Romea. Participa en un espectacle de màscara per a 
la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional el 2003, L’as mata el 
rei, així com també en Poemes en clau de dansa, que dirigeix 
Enric Llort amb l’Esbart Manresà. 

Es va formant també com a pedagoga. Mentre participa en 

la concentració i els reflexos. L’esport 
sempre m’ha agradat: córrer, gimna-
sos: amb classes de zumba (aeròbic) i 
pilates, però prefereixo l’esgrima.

-Perdeu la concentració dalt de l’es-
cenari?
-Hi ha coses que ens la poden fer per-
dre, fins i tot el públic. Un bon actor 
ha d’escoltar el públic d’alguna manera. 
No t’ha de modificar la funció, però sí 
que cal mantenir l’escolta, perquè so-
vint et dona un indicatiu de com estàs 
en la funció. Alguns dies riuen i d’altres 
no, per tant, cal estar alerta, de la ma-
teixa manera que si esternuden més del 
compte. Cal trobar l’equilibri entre fer 
la funció treballada amb l’equip direc-
tiu, però també mantenir un feedback 
constant amb els espectadors, sense 
que et condicioni. Cal saber-lo escoltar 

per poder rebre la seva escalfor. És tot 
un art, que les actrius i els actors no-
tem. Entenc que és l’adrenalina del te-
atre i la gran diferència amb el cinema.

-Tots els directors de teatre estan 
d’acord a escoltar el públic?
-No, alguns no ho volen. Hi ha di-
rectors que no volen que escoltem el 
públic perquè estem més pendent d’ell 
que no pas del company d’escena. Per 
tant, cal trobar l’equilibri entre fer bé la 
feina amb els companys i respondre al 
que correspon a cada moment, però a 
la vegada, escoltar el que diu el públic. 
Sóc partidària de mantenir aquesta 
interacció constant entre uns i altres. 
Ara la gent és molt respectuosa al tea-
tre, llevat d’algú que respon al mòbil...

-T’han dit sovint que no aparentes 

l’edat que tens?
-Si, i tant! No em sento gens recone-
guda amb la filosofia de vida d’aquells 
a qui fa mandra aprendre coses noves. 
És cert que hi ha gent que sembla més 
gran de l’edat que té, mentre a mi em 
passa el contrari. Penso que indepen-
dentment del físic que cadascú té i de la 
genètica, que acompanya més o menys, 
també és una qüestió d’actitud davant la 
vida. Hi ha gent que gaudim aprenent 
i estem disposats a superar petits rep-
tes. D’altres, és cert, que els veuen com 
una llosa perquè són més conservadors. 
També n’hi ha que tenen limitacions, 
però que fan coses i són un exemple 
per a tots nosaltres. Vull ser una perso-
na activa i m’agrada molt moure’m, per 
canalitzar la meva energia. També cal 
ser conscient de les pròpies limitacions 
i saber acceptar el pas dels anys!

Mite-les i d’altres projectes, fa classes inicialment a la sala 
dels Carlins en la presidència de Josep M. Solé Bonet, que li 
va proposar fer un curset d’estiu, quan estudiava a l’Institut 
del Teatre. S’hi està del 1995 al 2001 fent cursos d’interpre-
tació i paral·lelament, del 1999 al 2007, fa classes a l’escola 
Flama a Primària com a professora de teatre, en les assig-
natures extraescolars. Fa classes a l’institut Guillem Catà del 
2001 al 2007 i al Lacetània del 2005 al 2007, entre d’altres. 
Amb l’empresa Brou d’Arts ha estat professora de teatre a 
l’IES Ramon Casas, de Palau-Solità i Plegamans, del 2009 al 
2017, i al Lacetània i el Catà del 2007 al 2011. Amb Man-
resana d’Equipaments Escènics ha fet classes a l’institut, del 
2011 al 2013, i des del 2011 al Guillem Catà. Durant dos anys 
també treballa a l’aula d’acollida dels instituts Quercus, de 
Sant Joan, i al Pius Font i Quer, on també fa de professora 
de teatre amb el CAE, del 2010 al 2013. Fa un postgrau en 
pedagogia teatral a l’Institut del Teatre del Centre de Vic. Va 
al gimnàs i estudia i practica l’esgrima a l’Escola Hongaresa 
de Barcelona. Tot i que porta deu anys vivint a Barcelona, es 
manté com a professora al Guillem Catà de Manresa. Re-
centment s’ha compromès amb Rosa Ortega, a qui ajuda en 
el muntatge del Casal d’Arts Escèniques de les Escodines per 
a nens i adolescents del barri. Des del curs passat, de gener 
a juny, fa de professora d’Interpretació a l’Institut del Teatre, 
on la prioritat és la formació d’actors i actrius. Darrerament 
ha actuat en dos curtmetratges: Yo amo, tu amas, él ama, no-
sotros no, de Terenci Corominas i Zesar Martínez. I Fotògraf, 
de Carles Muñoz. També va participar en un capítol d’El cor 
de la ciutat i en cinc de La Riera, a TV3. Va aparèixer a les 
sèries Aborígens i Zoom, de la Xarxa de Televisions Locals, i 
en la tv movie La ruïna, d’Elena Trapé. El 1999 amb Les tres 
germanes i el 2003 amb No hi ha bones paraules pels assassins 
de Lambert Botey, es va iniciar com a actriu de curtmetrat-
ges. Actualment actua a la sala Beckett, de Barcelona, amb 
l’obra Tortugues: la desacceleració de les partícules.

A
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patrimoni ciutadà

UN POU DE CULTURA Gener 2018

n un extrem de les Escodines, a l’antic 
camí de Barcelona, trobem aquest 
monestir d’origen medieval al qual 
s’han afegit edificis als segles XVII i 
XX, el darrer obra d’Alexandre Soler i 
March en estil modernista. La restau-

ració actual és de l’arquitecte Francesc Xavier Asarta. El 
monestir està format per un conjunt d’edificis construïts 
en tres etapes principals: els segles XIII i XIV, el XVII i el 
principi del XX. Els edificis d’origen medieval i completats 
en època moderna són els que hi ha al nord i a l’oest, a 
tocar del carrer Nou de santa Clara. Hi destaca l’església, 
de transició entre el romànic i el gòtic, a sobre de la qual 
es va construir el noviciat al segle XVII. També la portada 
romànica, amb tres arquivoltes. El timpà no presenta de-
coració. A banda i banda es veu l’estructura de dues grans 
obertures amb arcs apuntats, tapiades, que potser forma-
ven part d’un projecte d’ampliació del convent.

Les dependències actuals del convent estan en un edifi-
ci annex que té la planta baixa dels segles XIII-XIV i les 
altres tres del segle XVII, amb algunes intervencions del 
segle XX. Els murs exteriors de la planta baixa són de 

l’antiga leproseria del segle XIV i les arcades del forjat de 
la primera planta són modernistes. Destaca especialment 
la nau gòtica de la planta baixa per la seva singularitat, ja 
que està construïda a base d’arcs formers i torals que su-
porten un sostre de lloses de pedra. Els murs exteriors de 
les altres plantes són del segle XVII i tenen uns grans con-
traforts. A l’est, destaca l’edifici de grans dimensions d’estil 
modernista construït a partir de 1904 per renovar la ma-
joria de dependències. L’aparell del mur és de paredat de 
pedra amb elements decoratius de maó al voltant de l’es-
tructura i a les obertures. La façana principal està dividida 
en cinc cossos i tres d’ells sobresurten tant en relleu com 
en alçada. Els dos cossos més extrems estan decorats en la 
part superior amb mòduls d’arc apuntat. El cos central i els 
dos més enfonsats tenen obertures ressaltades amb maó. 
Els elements decoratius són reinterpretats dels d’origen 
medieval. El conjunt està pensat per aconseguir una pers-
pectiva llunyana. D’aquesta època també és el claustre, del 
qual només es va construir una ala i que fa d’encaix entre 
la part antiga i la nova. El conjunt està protegit pel catàleg 
de Manresa pel valor paisatgístic i arquitectònic, resultat 
d’intervencions en diferents èpoques i estils –romànic, gò-
tic, modernista– perfectament integrades. 

E

PER SABER-NE MÉS:
– BOVER, Immaculada; BARAUT, Antoni M. (1991), «L’arquitec-
tura fins al moviment modern», a M. Riu (dir.), Història de la 
ciutat de Manresa, 1900-1950, Caixa de Manresa.
– SARRET I ARBÓS, Joaquim (1924), Història religiosa de Man-
resa, volum IV de la Monumenta Historica Civitatis Minorisæ, 
Impremta i Enquadernacions de Sant Josep, Manresa.

Monestir de Santa Clara
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí
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fila cultural

Carles Claret

La Innocentada assegura 
la continuïtat amb un 

relleu generacional

n el muntatge de l’any 
passat, en la qual es 
va recuperar Barroc 
shop, un text d’Agus-
tí Soler estrenat per 

la Innocentada de l’any 1982, «es van 
bolcar molts esforços perquè tot reei-
xís. Hi havia implicats dos centenars de 
persones i es tenia clar que seria difícil 
trobar les mateixes energies per repe-
tir-ho en els anys endavant», explica 
Josep M. Grau, l’únic membre de la co-
missió actual que prové del nucli que 
va impulsar la seixantena edició. La 
continuïtat, per tant, no estava assegu-
rada tot i que la Innocentada, gestiona-
da des d’una de les seccions de l’entitat 
amb seu al carrer de Talamanca, és, per 
extensió i trajectòria un patrimoni de 
Manresa. No hi ha gaires tradicions 
pròpies nascudes en la contemporaneï-
tat que perdurin seixanta anys. 

Foc nou
Aquesta era la màxima inquietud dels 
germans Ariadna i Adrià Guitart Pu-
jol, arrelats de tota la vida a l’Esbart i a 
l’Agrupació Cultural del Bages (ACB). 

En un dinar familiar la primavera 
d’aquest any, «se’n va parlar i l’Adrià va 
comentar que seria una llàstima que la 
Innocentada es perdés i que caldria fer 
alguna cosa per donar-hi continuïtat», 
explica l’Ariadna. «Setmanes abans, pre-
cisament, havia parlat del mateix amb el 
Marc Alberti», segueix dient. Per tant, 
aquell moment «em va quedar clar que 
calia que tots dos es trobessin». Dies 
després, l’Adrià i el Marc es trobaven i 
establien tres pilars bàsics de treball. 
Segons l’Adrià, van convenir, primera-
ment, que «l’obra no es podia allargar 
innecessàriament. Havia de durar un 
màxim d’una hora i mitja. En segon 
lloc, trobàvem essencial que hi hagués 
una cohesió total entre el cos de ball i 
els actors i actrius». Finalment, i a banda 
d’aspectes relacionats estrictament amb 
la posada en escena, el Marc i l’Adrià 
volien que «l’espectacle no quedés cir-
cumscrit a un grup determinat de gent», 
havia de ser atractiu i projectar-se, per si 
sol, a tots els manresans i manresanes.  

Fruit d’aquest intercanvi inicial d’im-
pressions, havia nascut la nova comis-

El dijous 1 de febrer, s’estrena Tens un do. Un espectacle hereu de la farsa manre-
sana amb sis dècades d’història sorgida d’una comissió rejovenida de l’Agrupació 

Cultural del Bages que formen set membres, el nucli central dels quals ronda 
la trentena d’anys. L’obertura a tots els manresans, l’adaptació del muntatge als 

nous temps i la cohesió entre els intèrprets i el cos de ball han estat els tres pilars 
de treball de l’equip que posarà en escena un espectacle que dirigirà Jordi Gener.    

sió de la Innocentada. La formaven, òb-
viament, l’Adrià i el Marc i, de seguida, 
hi van sumar l’Ariadna, «a qui no van 
tardar massa a enganyar», perfecta per 
a la coordinació coreogràfica del futur 
muntatge, a qui assistiran Anna Llobet, 
Sònia Serra i Lídia Cuberas. La resta 
d’incorporacions, al marge de Josep M. 
Grau –que ha esdevingut l’enllaç amb la 
junta i vetlla pel control pressupostari– 
eren peces clau, imprescindibles per a 
la part escenogràfica i artística de l’es-
pectacle que havia de veure la llum. Van 
apostar «pel millor que van trobar a la 
casa», comenten. Dolors Baró, el refe-
rent en el vestuari de tots els cossos de 
ball dels esbarts de l’ACB, va incorpo-
rar-se a l’equip, i també Jesús Martínez, 
que s’ha acabat posant al capdavant del 
disseny i construcció de l’escenografia 
que es podrà veure al teatre Conserva-
tori. En total, sis membres.

Temàtica actual
Forjat l’equip de treball, un repte bàsic 
era escollir el punt de partida i el leitmo-
tiv del muntatge i, sobretot, qui havia 
d’escriure’n la dramatúrgia. Això impli-

E
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cava tres opcions: recuperar un text ja 
escrit –una decisió del tot contradictò-
ria amb l’aposta decidida per la renova-
ció–; optar per engegar un concurs de 
guions amb un temps rècord, o, final-
ment, crear una proposta nova i original 
per estrenar. «Vam sospesar idees que 
vinculessin, com s’havia fet moltes ve-
gades, la temàtica a l’actualitat i les mi-
sèries polítiques i socials de Manresa», 
admet l’Adrià, però, «no ens convencia 
el plantejament», rebla la seva germana. 

L’Ariadna afegeix que amb la tradicional 
trama endogàmica manresana estaven 
«encallats. Fins que, entre tots, va sortir 
la idea de fer girar la trama al voltant 
d’un càsting per a un talent show que 
s’ha d’enregistrar a Manresa on partici-
pen gent de la ciutat i de la comarca». 
El punt de partida estava fixat i, final-
ment, l’Adrià va animar-se a escriure’n 
el text. A la història, que posteriorment 
ha acabat d’encaixar amb el director, 
«com en els espectacles de La Cubana, 
hi ha molta interactuació amb el públic 
i sensació general de descontrol». El cas 
és que, al final, «tot acaba tirant enda-
vant» en l’esbojarrat plató instal·lat al 
teatre on el públic veu què passa davant 
i darrere de les càmeres i on hi ha in-
volucrades una setantena de persones.   

El setè membre de la comissió i director 
de Tens un do també va arribar a través 
del flux natural dels esdeveniments i del 
destí. «Estava parlant amb l’amic actor 
Dani Ledesma de possibles directors 
per al muntatge i va sortir el nom del 
Jordi Gener», relata l’Ariadna. «És una 
persona jove, de 32 anys, que ha fet i 
dirigit molt teatre amateur a Manresa 
i sap què representa la Innocentada. 
Amb el Dani vam convenir que era un 
candidat perfecte». L’Ariadna no va ha-
ver de pensar massa per contactar-hi 
perquè, només aixecar-se del lloc on es-
taven asseguts, va topar-hi casualment 
pel carrer. Li va fer la proposta i ell va 
entomar-la amb molta il·lusió.  

Promoció viral
Sota el segell d’InnocenTV, Tens un do 
s’ha promocionat a través de les xarxes 
socials més influents: Twitter, Facebook 
i Instagram. A part del cartell del que 
finalment serà un muntatge teatral, els 
membres de la comissió han jugat amb 
l’equívoc que, a Manresa, realment s’hi 
farà un enregistrament d’actuacions per 
aparèixer en un xou televisiu com po-
dria ser Operación Triumfo. Per inter-
net, s’hi poden trobar càstings enregis-
trats per teòrics aspirants que, segons 
els membres de la comissió, han servit 
«per anar fent bullir l’olla» de cara a l’es-
trena del primer de febrer. Durant tot el 
mes de gener, l’espectacle es començarà 
a promocionar pels mitjans habituals 
per arribar també al públic tradicional 
de la Innocentada. 

Tot i que es va contactar amb tots els 
participants dels últims muntatges per 
explicar els objectius del nou projecte, 

l’elenc de Tens un do ha quedat subs-
tancialment reduït. Entre els intèrprets 
principals hi ha Ferran Junyent, Lluís 
Barrera, Txell Vall, Iolanda Segura, 
Dani Pérez, Pere Font, Montse Mas, 
Roger Cirera, Albert Giralt, Joan Do-
mènech i Aina Font Torra, conjunta-
ment amb els setze components del 
cos de ball, deu dones i sis homes.  

Actors i actrius del muntatge 
durant una lectura del guió.

LA CITA: Tens un do
Lloc:
Teatre Conservatori

Funcions:
- Dijous, 1 de febrer, 21.00 h
- Divendres, 2 de febrer, 21.00 h
- Dissabte, 3 de febrer (doble): 
18.00 i 21.00 h
- Diumenge, 4 de febrer, 21.00 h

Preu:
Entrada general: 15 €
*Descomptes habituals del Kursaal
i establiments col·laboradors.
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quadern obert

Antolina Vilaseca
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propostes

Per encetar l’any trobem a Manresa, entre d’altres, 
dues propostes ben diferents: una de poesia visual 
i una de fotografia. La primera és l’exposició L’es-
pera eterna. Poesia visual. d’Ariadna Torres, que 
podem visitar a la Llibreria Papasseit fins al 18 de 
gener. Es tracta d’una proposta en la qual Torres 
ha canviat el llenguatge escrit amb el qual habitu-
alment crea les seves poesies pel visual, ja que feia 
temps que tenia ganes d’experimentar amb les arts 
plàstiques. Rebre el primer premi de poesia visu-
al que atorguen l’Ajuntament de Parets del Vallès 
i l’organització Niu d’Art li va permetre realitzar 
aquesta exposició que no ens podem perdre. I a 
partir del 19 de gener, al Centre Cultural el Ca-
sino, hi trobarem l’exposició de les obres del 12è 
Premi Modest Francisco de fotografia, una con-
vocatòria biennal que agrupa dues temàtiques: 
una de lliure, en la qual les fotografies poden estar 
realitzades amb qualsevol tècnica, i l’altra sota el 
nom d’El Nen, amb fotografies monocrom.

MÚSICA. Marc Vilanova

VINS. Pilar García, sommelier de Las Vegas

ART. Maria Camp

Abadal Mandó 2015

Gener de rock 
i Estopa

Poesia visual 
i fotografies

Començarem la nostra passejada mensual en-
tre les propostes musicals més interessants per 
aquest mes de gener amb una mica d’electricitat. 
Una doble ració de rock i de bandes tribut, ja que 
a la sala Stroika ens visitaran els Appetite for Illu-
sion i els Dirty Dogs, amb sengles repertoris de-
dicats a Guns’n’Roses i a AC/DC, respectivament. 
Dit això, tot fa pensar en una vetllada perfecta per 
deixar-se la gola cantant els èxits d’aquestes dues 
bandes icòniques del rock mundial (dissabte, 27 
de gener, 22 h). Canviant d’espai, al teatre Kursaal 
torna Jarabe de Palo (diumenge, 14 de gener, 18 
h). La marca artística de Pau Donés oferirà una 
posada escènica més minimalista per presentar 
50 Palos, un espectacle que combina so i imatge 
i on no faltaran els temes clàssics dels vint anys 
de trajectòria de la banda en el món de la música.

Abadal presenta un vi nou de Ia varietat Mandó. Im-
portant recuperació del patrimoni enològic i de Ia 
identitat del territori, emulant l’esplendor d’inicis del 
segle XX. Mirada enrere cap a Ia història vinícola ba-
genca, com manifesta el senyor Roqueta. Tot va co-
mençar amb els treballs d’investigació i recuperació fa 
quinze anys en unes vinyes velles. Varietat de conreu 
difícil, però ben adaptada al Bages. Dona vins 
elegants i delicats, ben diferents de Ia resta. De 
poca capa, molt aromàtics, recorden el paisatge 
de les vinyes. Criança en barriques de roure i 
àmfores per expressar totes les seves caracte-
rístiques. Ha estat molt ben puntuat per Ia 
Guia de vins de Catalunya. Tindrà grans 
adeptes, pels seus 12 graus, és fàcil d’en-
tendre i de beure, molt agradable al pa-
ladar. Per Ia frescor, textura àgil i ventall 
aromàtic marida amb peixos, bacallà o 
tonyina. Trenquem així amb Ia norma, 
vi negre amb Ia carn. Presenta aromes 
florals, fruita madura, Ia magrana, fons 
especiat, pebre rosa, regalèssia... Recor-
da l’olor del bosc a Ia tardor. Paladar 
sedós, elegant, acidesa fresca, Ilaminer, 
post gust especiat i agradable. Marcarà 
Ia identitat del Bages com Ia Picapoll.

Preu de venda: 14 euros

Una de les primeres obres de teatre del 2018 és L’electe, 
de Ramon Madaula, que va ser finalista en el Torneig 
de Dramatúrgia Catalana de Temporada Alta 2015. Es 
tracta d’una comèdia dramàtica sobre la política i la 
psiquiatria. Tot comença quan un president, interpre-
tat per Roger Coma, ha de pronunciar el seu discurs 
d’investidura i li apareix un tic que li deforma la cara 
de manera ridícula i hilarant. Només el psiquiatre, in-
terpretat per l’Abel Folk, pot resoldre aquest trastorn 
i evitar que el president faci un ridícul espantós en la 
seva primera compareixença. Aquest divertit muntat-
ge ja es va poder veure a la sala petita del Kursaal fa 
dues temporades i ara arriba al teatre Conservatori.

TEATRE. Joan Morros

‘L’electe’, 
una bona comèdia
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crònica social

l diumenge 15 de juliol de 1956 es va do-
nar nom als carrers 1aCenturia Catalana 
de la FET y de las JONS Virgen de Mont-
serrat i Héroes manresanos de Espinosa 
de los Monteros, corresponents als actu-

als Bisbe Torras i Bages i Font del Gat, vora la carretera 
de Santpedor. Feia alguns anys que aquella zona estava 
poblada, però els dos carrers encara s’anomenaven 257 i 
259, els números que tenien al plànol municipal. La pri-
mera Centuria Catalana de la FET y de las JONS Virgen 
de Montserrat havia estat creada l’agost del 1936 a Burgos, 
aleshores capital dels nacionals. Comandada pel capità 
Martín Busutil, va ser la primera companyia integrada per 
evadits del territori fidel a la República, en aquest cas ca-
talans. Estava inicialment formada per 118 efectius, dels 
quals quatre eren manresans. La 1a Centuria es va distingir 
en diverses accions a la comarca de Las Merindades (Bur-
gos), al sud de la serralada Cantàbrica. Durant els primers 
mesos de guerra, el front del nord va quedar estabilitzat en 
aquella zona, que no obstant va ser objecte d’alguns atacs 
republicans fracassats. L’octubre de 1936 la companyia 
va protagonitzar el seu baptisme de foc, va repel·lir una 
ofensiva a la zona de Montija i va conquerir el poble de 
Montecillo. Però la seva principal gesta va ser en la batalla 
d’Espinosa de los Monteros, entre el 8 de novembre i el 6 
de desembre del mateix any. En el combat final, i després 
de moltes baixes, els supervivents catalans replegats a la 

plaça militar del Caballo van disparar fins a exhaurir la 
munició, bo i donant pas a una càrrega de baioneta que 
va ser definitiva per assolir la victòria. Un dels manresans 
morts a Espinosa va ser Leonci Soler de Puig, nét del polí-
tic Leonci Soler i March. 

El bateig dels carrers es va fer amb motiu del 20è aniversari 
del Alzamiento Nacional. Va començar amb la recepció de 
les autoritats a l’Ajuntament, seguida d’una missa a la Seu 
en sufragi de les ànimes dels caiguts. A continuació, la co-
mitiva es va desplaçar a la zona. La foto mostra el cadafal 
amb les autoritats, entre les quals s’identifiquen el coman-
dant local de la Guàrdia Civil, Clemente Antuña (amb tri-
corni), el conseller provincial del Movimiento i ex-membre 
de la 1aCenturia Lluís de Queralt (pronunciant el discurs 
inaugural), l’alcalde Joan Prat Pons (al centre) i el coman-
dant militar de Manresa, José de Arjona (amb vestimenta 
militar). Al peu de la tribuna, d’esquerra a dreta, tres falan-
gistes sostenen els respectius banderins de la Divisón Azul, 
Ex-combatientes i Centuria Martín Busutil, nom amb què 
també era coneguda la companyia homenatjada.

Fe d’errades: En el darrer número publicàvem que la 
construcció del monument als caiguts va ser executada 
per l’empresa Canteras Mussarra Bosch SA de Monistrol 
de Montserrat, quan en realitat havia de dir que l’empresa 
era de Monistrol de Calders. 

Foto: Arxiu Comarcal de Manresa

E

Bateig dels carrers Bisbe Torras i Bages 
i Font del Gat (1956)
Mireia Vila
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fanal de cua

Monument a l’atzar
i bé molts novel·listes expliquen la mateixa 
història una vegada i una altra i es pot dir 
que, en realitat, escriuen sempre el mateix 
llibre, el cas de Paul Auster és paradigmà-
tic: gairebé tots els seus llibres plantegen la 

història d’un personatge que, mentre s’enfronta a la pròpia 
identitat, és sotmès a la força de l’atzar. I al llarg de les 900 
pàgines de lletra atapeïda que conformen la seva última 
novel·la, 4,3,2,1 (Ed. 62), l’atzar i la construcció de la iden-
titat tornen a ser el motor que fa avançar la història –o les 
històries. És, segurament, el seu monument definitiu a la 
força de l’atzar. No m’imagino com, després d’aquest llibre, 
podrà tornar a entomar el tema literàriament.

En Fergusson, el protagonista, viu quatre vides 
paral·leles que, a partir d’un mateix plantejament, 
varien a partir de petits canvis atzarosos –una 
mort, un accident, un incendi... Auster no plan-
teja quatre històries sobre un mateix protagonis-
ta, sinó quatre possibilitats versemblants amb un 
mateix plantejament. Els fets són diferents mal-
grat que el personatge és sempre el mateix. Per 
això, hi ha trets essencials que es mantenen en 
el protagonista dels quatre relats –la inquietud 
intel·lectual, l’amor pel cinema i pels esports, la 
voluntat de ser escriptor...– i que, en molts casos, 
intuïm que coincideixen amb el propi autor, que 
narra des d’una omnisciència desacomplexada.

Els personatges d’Auster s’enfronten, sovint, a 
grans reptes monumentals –la muralla que 
construeixen a La música de l’atzar, les guies telefòniques 
que col·lecciona un personatge de La nit de l’oracle o els àl-
bums de fotografies, fetes al mateix lloc i a la mateixa hora 
cada dia de l’any, de l’estanquer d’Smoke–, i sembla com si 
aquest cop fos el propi autor que s’hagués imposat de cons-
truir la seva obra absoluta.

Si deixem de banda que potser es recrea un xic massa en 
alguns detalls del context històric, i el fet que la majoria 
dels personatges siguin tan lectors, tan bons estudiants i 
tan intel·lectualment madurs que fan una mica de ràbia, la 
veritat és que les 900 pàgines de 4,3,2,1 passen amb fluï-
desa i un té la sensació d’estar llegint la que potser no serà 
la més popular, però sí la millor novel·la de Paul Auster.

Any 
om a punt de fer el pas d’un any a un al-
tre. És a dir a la meitat d’allò que consi-
derem les festes nadalenques. Des d’una 
perspectiva personal potser les més es-
tranyes de la meva vida en pensar d’on 

venim i cap a on anem. Per exemple, el mes passat, se 
m’acudí demanar als amics del Pou que pintessin la 
meva secció de negre deixant només un puntet blanc al 
capdamunt. Després, pensant en coses més concretes, 
lligades també amb la injustícia, el cinisme, la crueltat, 
la mentida i l’abús de poder més intolerables, i cercant 
l’expressió del dol, la ràbia i la impotència contra tant de 

mal, vaig pensar que es podria reproduir 
la seva expressió més genial plasmada 
en el gran crit de la Montserrat de Juli 
González en el terreny de la plàstica, o 
bé amb paraules el del seu germà bessó: 
el de la Colometa, cap al final de La plaça 
del Diamant.

També com a felicitació hauria estat es-
caient reproduir textos com el Salm de 
la captivitat, de Josep Carner, perquè, 
com llavors immediatament després de la 
guerra, tornem a sentir de quina manera: 
«cada dia atueix les nostres vides / qui ens 
mena amb jou per odi de la pau». Una in-
vocació que va del dol a l’esperança de la 
mateixa manera que La ciutat llunyana de 
Màrius Torres on es diu que «la terra no 

sabrà mai mentir».

I per amarar-nos d’energia i vigor davant d’allò que encara 
ens espera res millor que rellegir d’una manera atenta i 
apassionada dues de les grans Elegies de Bierville de Carles 
Riba: Súnion! T’evocaré de lluny... i Glòria de Salamina.... 
En aquesta darrera se’ns parla de la grandesa d’uns homes 
que «a la força més forta que estreny o que inunda» opo-
sen «la raó que es coneix i l’escomesa viril».

I acabaré amb una nota de Josep Pla escrita poc després 
de la mort de Franco, referint-se a Catalunya: «En un 
país tan fabulosament democràtic com és aquest, s’ha 
de defensar el que tenim, o sigui la nostra vida real i 
concreta».

                                                                                     

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

S S
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GUILLEM
PUIG JUNYENT

f i s i o t e r a p e u t a

Mòbil :  626 381 211

núm. col. 8369
manresa i vic

Una literatura pròpia, dones escriptores
Del 8 de gener al 9 de febrer, a la seu del CNL Montserrat (passeig de Pere III, 68, 
entresol), es pot visitar l’exposició «Una literatura pròpia, dones escriptores», cedida per 
l’Institut Català de les Dones.
Avui a Catalunya, i arreu del món, comptem amb un nombre molt important de dones 
que escriuen, de dones que fan literatura: novel·la, poesia, assaig, narrativa... Les obres 
d’aquestes dones són llegides per un públic molt ampli i heterogeni. Tanmateix, no 
es pot entendre la riquesa narrativa catalana actual sense tenir present l’esforç de les 
autores que ens han precedit en el temps. Els èxits d’avui són fruit, també, de la tasca de 
totes les escriptores, que a través de la seva obra, ens han transmès sentiments, opinions 
i experiències i que ens han mostrat la seva pròpia visió del món. Aquesta exposició vol 
fer visible el treball de les dones en l’àmbit de la literatura catalana, així com la incidèn-
cia de les seves aportacions a la producció cultural del nostre país.
 
VI edició del concurs LlumCat
Del 15 de febrer al 15 de març, es pot participar en el concurs virtual de llengua i cultu-
ra catalanes centrat en el coneixement de la història i la tradició de la Festa de la Llum 
de Manresa, organitzat pel CNL Montserrat.
S’hi pot concursar a través de http://cpnl.cat/llumcat. 

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages.  
Passeig de Pere III, 68    Tel. 93 872 17 07      
manresa@cpnl.cat      
www.facebook.com/SLCdeManresa

http://blogs.cpnl.cat/llumcat/
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etapa de la postveritat potser sí que deu permetre 
algunes llicències... Convertir en notícies els rumors, 
donar per mort algú que continua viu, anar pel carrer 
dient que ets multimilionari o, fins i tot, catapultar les 

expectatives de negoci sense saber massa del cert si quelcom 
funcionarà. L’horitzó de la Manresa Ignasiana del 2022 –tema 
que fascina particularment el grup municipal de la CUP– pre-
veu un seguit d’actuacions que, si bé han de permetre acabar 
d’endreçar una mica la façana Sud de la ciutat, potser preve-
uen unes sinergies amb el centre històric i la resta de la ciutat 
que alguns no acaben de veure massa clares. Tampoc no cal 
engegar-ho tot en orris i desviar directament els autobusos 
de fidels de la Cova cap a Montserrat sense solució de conti-
nuïtat. Però, és clar, si tenim en compte que el famós Iñaki ja 
va fer cap a Manresa per casualitat, valdria la pena ser realistes 
i confiar en el turisme espiritual amb les reserves pertinents, 
no fos cas que féssim un Bienvenido Mr. Marshall.

Ja ens creiem força l’amic Josep Huguet quan diu que po-
dem fer dinerons traient llustre a Sant Ignasi. I mira que hi 
posem imaginació tenint en compte el deplorable estat 
d’alguns punts del centre històric que, encara que alberguin 
passatges de la traça ignasiana, estan connectats entre sí 
per paratges semblants a les Termòpiles. El dubte és rao-
nable quan Regió7 es fa ressò de la rebaixa d’expectatives 
del Camí Ignasià de cara al 2022 tot i que el 2017 es van 
guanyar pelegrins. La dada més demolidora, però, la donava 
la Companyia de Jesús al diari afirmant que primer es pre-
tenia aconseguir 100.000 pelegrins de cara al 2022 i ara es 
conformen amb 2.000. No és per ser gaire optimistes. Una 
altra realitat detectada és que els pelegrins no registren l’ar-
ribada al Museu i que, com ha passat durant anys, marxen 
de Manresa en un tres i no res. En fi, que haurem de millorar 
la capacitat d’atracció... i molt!

L'

MASSA FLIPATS AMB EL 2022?  

Il·lustració Maria Picassó
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

LA CAVALCADA DEL PAPA I EL MAG

uan es va començar a planifi-
car el calendari del desitjat any 
2022, un dels primers esdeve-
niments que Manresa podia 

aprofitar com a aparador mundial era 
la Cavalcada dels Reis Mags d’aquell 
mateix any. El problema era que des 
del moment en què es va proclamar 
seriosament la República Catalana –
que ningú no es confongui amb la fin-
ta de l’any 2017–, els Reis Mags van ser 
eradicats de la cultura popular del país. 
Com planificar, en un país republicà, 
un acte que té com a protagonistes 
tres monarques? Bé, ni en l’Evangeli 
segons Mateu –únic relat bíblic que 
explica la visita d’uns mags/savis al 
Messies nounat– ni en cap altre font es 
menciona que els visitants fossin reis. 
Així que l’ajuntament va decidir fer un 
rentat de cara a una tradició que s’ha-
via anat ornamentant sense cap criteri. 
Res de Reis Mags, només Mags. 

Després d’intenses negociacions per 
dur el mediàtic David Copperfield a la 
ciutat, el consistori va tirar la tovallola 
en no poder reunir el mig centenar 
de verges que el mag reclamava per 
abandonar la seva modesta mansió 
de Las Vegas i venir a fer volar quatre 
coloms. Per sort o per desgràcia el se-
güent mag a la llista de candidats era 
el Mago Pop, Antonio Díaz, que tenia el 
plus de ser català i no exigia en el seu 
contracte substàncies prohibides per la 

Un any més altra vegada
permeteu-me, gent del Pou,
bona canalla com sou,
que us traspassi la nadala,
la nadala i un cap d’any,
que m’envia el meu company,
un tal Joan Vilamala. 
Que tinguem molt bona anyada 

NADAL 2017

Aquest Nadal no és 
un Nadal com els altres;
som molts que sentim pena 
per la situació
injusta que sofreixen 
els que hem triat nosaltres
perquè ens representessin 
en nom de la nació.

No, no; no oblidarem 
que no som tots a casa,
que alguns sou a l’exili 
i altres a la presó
perquè amb seny i coratge, 
sense punyal ni espasa,
heu defensat la pàtria 
i la seva raó.

I quan alcem la copa, 
en el llevant de taula,
per dir-nos bones festes, 
amb el cor abrandat
direm amb veu ben clara 
la sagrada paraula
que anhelem, en nom vostre: 
llibertat,llibetat!

CAP D’ANY 2017

Abans no acabi l’any,
amb la cara ben alta,
deixa’m dir-te, company,
que el cor de joia em salta,

que estic molt orgullós
de l’any que ara tanquem:
ja no hi valen les pors,
si fem camí a Betlem.

Som l’onada del mar;
som un poble que avança.
Un bany de dignitat,

com ho faria un far,
ens ha obert l’esperança
cap a la llibertat!

llei. Però per generar el ressò internaci-
onal que el 2022 requeria feia falta una 
presència divina... El Papa de Roma no 
havia respost a cap de les invitacions 
per venir a celebrar el 500è aniversari 
de l’arribada de Sant Ignasi a Manresa. 
Però aquesta vegada, en presentar-li la 
proposta que la seva presència serviria 
per fer feliços els més petits de la ciu-
tat –després d’anys sense cavalcades 
de reis– fent una ruta multitudinària 
amb Papamòbil i sacs de caramels per 
tirar-los a la cara dels infants, el Papa va 
acceptar just després que se li enteles-
sin les ulleres.

Desenes de cadenes de televisió van 
emetre aquell 5 de gener la perfor-
mance manresana. La ciutat estava 
plena a rebentar de fe i l’aparador era 
excepcional. Llàstima que en el mo-
ment de la veritat, quan el Papamòbil 
va parar al Pont Vell, el Papa va sortir 
del vehicle i el Mago Pop l’havia de te-
letransportar fins al terrat de la Cova, el 
màxim representant de la fe cristiana 
va desaparèixer i no va tornar a aparèi-
xer per enlloc. Aquest fet va generar un 
terrabastall sense precedents i Man-
resa va clavar el primer acte d’aquell 
2022. Per cert, uns quants manresans 
van intentar lucrar-se dient que el Papa 
s’havia convertit en una rata, en un co-
lom o fins i tot en una peça de roba in-
terior que hi havia penjada a prop del 
lloc de la desaparició. Continuarà...

Q
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VA COM VA LLUM DEGÀS

QUI PEGA MANALA CAVALCADA DEL PAPA I EL MAG

esprés de 84 dies, la bande-
ra espanyola torna a presidir 
l’ajuntament de Manresa. En-
tretant, els catalans que van 

votar en referèndum sortir d’Espanya 
van ser intimidats i colpejats; els repre-
sentants polítics, empresonats o exili-
ats; els representants civils, engarjolats; 
la llibertat d’expressió, emmordassa-
da; les mostres de suport, prohibides 
o silenciades; les institucions pròpies, 
suspeses o intervingudes; els mestres, 
perseguits; l’opinió pública, intoxicada; 

els mitjans de comunicació, controlats; 
els boicots, en augment; la presència 
policial, garantida; els Mossos, decapi-
tats; el cap dels Mossos, fent fotocòpi-
es; la monarquia, borbònica; la Consti-
tució, ultrapassada; els ultres, al poder; 
les maniobres militars, habituals; els 
fiscals, instruïts; els jutges, obedients; 
la unitat de la pàtria, sagrada; les dis-
culpes, pendents; les sortides, barrades. 
Però això sí: la bandera espanyola con-
tinua presidint la façana de l’ajunta-
ment de Manresa.       

D

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS
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una reforma laboral més dura que l’ac-
tual o qui sap si fa referència a la libe-
ralització total d’horaris comercials. Sigui 
pel motiu que sigui, és un calendari on 
no apareix cap número en vermell, un 
calendari sense festes i, en conseqüèn-
cia, un calendari on no cal anar a mirar 
quan faràs pont. Poc útil, la veritat.

PONT DEL DIABLE 
Jo no sé si, amb això del 2022, final-
ment, posarem Manresa al mapa. El 
cas és que sovint penso que: o hi ha 
massa confusió a les xarxes o, veritable-
ment, no som ningú. Una lectora em 
remet a la pàgina web de Tripadvisor, 
un referent pel que fa als viatges i la re-
cerca de llocs on menjar o dormir arreu 
del món. En l’espai dedicat a Manresa, 
al marge dels establiments aconsellats 
i valorats, es fan propostes de visita. Hi 
apareixen fotos de diverses propostes: 
la Seu, la Cova, el carrer del Balç... i el 
Pont del Diable! Aquesta última deno-
minació referint-se al Pont Vell. La lle-
genda de la construcció d’un pont en 
una sola nit fa fortuna en molts indrets 
de Catalunya i de l’estat. Ara, a Manresa, 
no! Els únics diables coneguts són els 
que apareixen als Pastorets dels Carlins 
i en el Correfoc. Faria bé l’Oficina de Tu-
risme de parlar amb els responsables 
de la pàgina i aclarir els termes en te-
mes de patrimoni.

DANYS COL·LATERALS
Servidor no qüestionarà la legitimitat 
de les eleccions del 21 de desembre 
passat i, encara menys, farà una anà-
lisi dels resultats i l’escenari polític fu-
tur. Ara bé, el fet que M. Rajoy cridés 
els catalans a les urnes en un dia feiner 
va comportar, per una banda, una par-
ticipació rècord i, per l’altra, un seguit 
de danys col·laterals relacionats amb 
la logística familiar perquè la jornada 
es va decretar no lectiva a les esco-
les. En temps propers a les festes na-
dalenques, ja se sap que les escoles i 
els instituts programen festivals i ac-
tivitats que estressen pares i mestres 
amb vestimentes i assajos però, això sí, 
fan feliç la quitxalla. M’expliquen que 
l’institut Guillem Catà, amb la previsió 
necessària davant la concentració fes-
tivalística sempre lliga la Sala Els Car-
lins d’un Nadal per a l’altre per garantir 
que tindran espai per posar en escena 
el seu particular Nadal al Catà. Però, 
aquest any, tanta previsió va ser del tot 
inútil. El 21 disposaven de sala... però no 
tenien artistes, o sigui, alumnes. Trobar 
un teatre aquella setmana, impossible! 
Malgrat tot, els organitzadors no es van 
arronsar i el dimarts 19 van muntar el 
seu teatret al gimnàs del centre amb 
molts maldecaps i corredisses i el pres-
supost incrementat. Superat l’episodi, 
l’any que ve segur tornen als Carlins.

UN PARE NADAL QUE FA POR
Continuant amb els fervors nadalencs, 
hi ha qui té veritable passió per enga-
lanar casa seva i, el que resulta encara 
més pornogràfic, guarnir jardins, fines-
tres, portals i balcons perquè tothom 
vegi –per si no fos prou evident– que 
han arribat les festes. A banda de cases 

i jardins il·luminades com cases de bar-
rets, d’uns anys ençà s’ha propagat la fi-
gura dels ninots de pare Nadal escalant 
per les façanes o bé d’altres de carn i 
ossos que alguns comerços utilitzen 
de ganxo per atraure els clients. El que 
apareix a la fotografia, tot i tenir unes 
mides considerables, no n’és, d’humà.
Va quedar instal·lat al carrer de Saclosa, 
tocant al carrer del Bruc, en l’entrada 
d’un gimnàs. Que el personatge no si-
gui gaire genuí a la nostra cultura, pas-
sa. Ara, que la figura sigui lletja i repulsi-
va ja és una calamitat. O sigui, en lloc de 
fer Nadal, el ninot fa basarda.

CALENDARI AUSTER
Un altre clàssic de finals d’any és la im-
pressió i regal de calendaris de totes les 
mides. Què us he de dir del que regalem 
al Pou i decora cartelleres i panys de pa-
ret de moltes llars i oficines de la ciutat... 
També n’hi ha que encara n’imprimei-
xen de butxaca, com és el cas d’aquest 
que vaig recollir de la botiga de fotogra-
fia Contrast, de la plaça d’en Clavé. Per 
primer cop a la història, veig un calenda-
ri on no es marquen els festius. Primer, 
digueu-me manresà caspós, vaig bus-
car-hi la Llum i la Festa Major per veu-
re si hi havia marcades les festes locals. 
Res. Però és que després vaig veure que 
no en marcava ni una, de festivitat. Pot 
ser un calendari laic i, per això, no mar-
ca cap festa religiosa (ni tan sols Nadal) 
o potser un calendari apolític que, per 
equidistància, no senyala ni el 12 d’octu-
bre, ni l’11 de setembre, ni cap altre festiu 
que pugui ser motiu de discòrdia. Tam-
bé pot ser un calendari que s’anticipi a 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS
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DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

 EL ‘LEGIONARIO’
n personatge manresà per excel-
lència i prou conegut pels que 
tenim una certa edat és el legio-
nario, persona que figura en dife-

rents episodis nacionales, més de Valle 
Inclán que de Perez Galdós, records 
en la memòria remota dels ciutadans. 
Amb orgull, mostrava a qui volgués un 
carnet, en el qual demostrava ser soci o 
adherit a una associació d’Amigos de la 
Legión o similar, i passejava per la ciutat 
satisfet per significar les virtuts ràncies 
del patriotisme imperial.

El legionario es plantava al bell mig d’un 
carrer de la ciutat i exercia un rol menor, 
el de guàrdia urbà, provocant col·lapses 
de trànsit. Això ajudava a conèixer quins 
conductors eren manresans o no. Els de 
Manresa no feien cas de les seves indi-
cacions i els de fora quedaven parats 
fins que els deixava passar. En una altra 
ocasió, en un dels recitals d’en Raimon 
al teatre Kursaal, i en plena actuació, va 
aparèixer, ben vestit i uniformat com 
un almirall de la marina espanyola i va 
anar entrant fins prop de l’escenari. En 
Raimon, amb la seva sornegueria valen-
ciana, exclamà: «No sabia que Manresa 
tingués mar» i va continuar cantant. 

L’home estava molt ficat en els seu paper 
de custodi dels valors patris i en les pri-
meres eleccions democràtiques va tenir 
la pensada d’aportar el seu gra de sorra 
en la contesa democràtica i es dedicava 

a anar arrencant i despenjant els cartells 
de les forces polítiques d’esquerres. Sort 
que ho feia en un carrer que no era ben 
recte, el carrer de Circumval·lació, i men-
tre uns penjaven; ell, uns metres més 
enrere, els despenjava. La Policia Nacio-
nal, sempre vigilant, encara que no sé a 
qui, ho va veure i el va detenir per evitar 
mals majors. Li agradava a les nits anar 
als serveis sanitaris d’urgències i dir que 
havia sofert atacs de faccions contràries 
a la seva manera de pensar. Només volia 
marxar, ben cofoi, enguixat o embenat 
per poder mostrar les conseqüències 
dels inventats atacs soferts. I els sanita-
ris, bon coneixedors dela seva malaltia, 
li seguien la dèria. I és que moltes dèries 

delirants adopten un contingut propi de 
l’entorn en què viuen. Els anys 60 i 70 
era prou freqüent de tenir Franco(s) i fills 
de Déu als manicomis.

Ho sento, el legionario no havia anat 
mai a la Legió, patia una malaltia psi-
còtica en què el contingut del seu deliri 
era producte de l’entorn social. Es mal-
tractava el seu patiment amb dosi d’al-
cohol que encara inflamaven més els 
seus pensaments malaltissos i actuava 
d’acord amb aquests pensaments. Cal 
estar prou satisfets, com a manresans, 
del grau de tolerància a una manera 
d’emmalaltir més freqüent dels que 
ens sembla.

U

TOT ESPERANT ARGUIÑANO
Les innocentades del 28 de desembre 
van força de baixa. La telefonia mòbil 
i les recerques a Google fan molt de 
mal i, la veritat, la gent tampoc no es 
torna boja per penjar llufes pel carrer. 
Tampoc no es truca als telèfons fixos 
de cal Casa Coberta o el Sutoca, per 
fer la conya pertinent, ni els mitjans 
de comunicació s’atreveixen a fer bro-

metes que després hagin d’instar-los 
a apel·lar a la postveritat. Malgrat tot, 
però, hi ha gent amb sentit de l’humor 
que encara proposa innocentades i... 
amb èxit. És el cas dels propietaris del 
restaurant Més barbacoa, del carrer de 
Francesc Moragas, que, poc abans del 
dia 28, van anunciar, a través de Face-
book, la presència al seu establiment 
de Karlos Arguiñano. Es venia que el 

conegut cuiner basc elaboraria al-
guns plats als assistents. Tot i la dis-
cutible versemblança de la convoca-
tòria, el dia dels fets, es van presentar 
a l’establiment sis persones disposa-
des a tastar les propostes del televisiu 
cuiner. Sis innocents als quals cal su-
mar-ne uns quants més que van tru-
car per telèfon a l’establiment perquè 
els guardessin lloc. 
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

VICKY GARCIA, EL VERMUT QUE ENS CIVILITZA

ormalment es diu Maria Victòria Garcia Cabrerizo, però 
tothom us en parla com la Vicky de la Vermuteria. La 
recordeu, oi? I això perquè destil·la simpatia i alhora té 
una capacitat enorme per embolicar totes les troques 

que toca. D’on li ve aquesta energia? Nascuda i crescuda al 
barri de la Sagrada Família ara fa 37 anys –amb dos germans, 
filla del Joan Miquel i la Mariví– ella mateixa us parlarà d’una 
adolescència difícil, de la Salle al Peguera, ensopegant un cop 
i un altre amb el batxillerat. Fins que l’atzar la matricula en un 
cicle formatiu de comerç, redescobreix l’aptitud per als estu-
dis i en surt decidida a menjar-se el món! Havia començat a 
treballar en un restaurant, als disset anys. Després va venir la 
venda de mòbils i, de seguida, la primera ensopegada: un bar 
que va obrir, amb el seu germà, a la carretera de Vic, el Que-
dequè. Fos pel soroll de la música, fos pel dels clients, l’aven-
tura es va clausurar al cap d’un any i mig, endogalada per un 
préstec i fent un jurament solemne: mai més un bar! No res. 
La Vicky va superar aquell tràngol en mode multitasca, com 
a comercial de tendals, comercial de mòbils i encara, però no 
menys important... fent hores en un bar els caps de setmana! 
Als 25 anys havia concentrat tots els esforços en els tendals i 
tots els deutes en una hipoteca, i és aleshores que decideix 
fer un canvi per anar a vendre precisament... hipoteques! El 
2006: hi havia millor moment? La veritat és que també se’n va 
sortir, però al cap dels anys i un parell d’agències financeres, 

percep que la feina cada dia l’angoixa més. I la Vicky no vol 
angoixes sinó reptes. Com que mai havia quedat lluny d’una 
barra –és voluntària cada estiu al Manrusiònica!– rumia d’obrir 
una vermuteria. Tots els amics li ho desaconsellen, però ella 
és tossuda, coneix experiències de Barcelona i Saragossa, i es 
capbussa a la recerca d’un local al barri Antic. El resultat s’ho 
val, al Cap del Rec, a tocar la renovada plaça de Serarols. Com 
a premi, inaugura l’establiment amb una notícia inesperada: 
està embarassada! D’això el proper juliol en farà quatre anys. 
El local rutlla, i és tan guapo i viu com la criatura, que es diu 
Aina. I la vermuteria? Santa Rita. Amb terrassa d’estiu. Amb 
micronovetats tot l’any. Amb tanta empenta que, amb en 
Dani Ledesma i la Meritxell Vall, ara també estan donant vida 
al bar dels Carlins (Barlins!), quan hi ha espectacles progra-
mats. I aleshores la Vicky us defensa el moment social que 
implica el vermut, quan la nit deixa pas als migdies del cap de 
setmana, entre les pedres centenàries del barri Antic. Però so-
bretot, us defensa la recuperació del barri per part de la ciutat, 
que per això forma part del grup impulsor de l’Antic, provant 
d’acostar-hi persones i negocis, talment ella ha fet, que ara ja 
hi viu i tot. I en la proximitat suma esforços: amb els comerci-
ants, amb l’Ajuntament i el Comissionat pel Centre Històric, i 
amb tots els altres bars que ara treballen plegats. El seu dina-
misme es fa encomanadís, com les bombolles del sifó que ja 
us acosta quan us planteja el cèlebre dilema: blanc o negre?

F
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REGALA TOT UN ANY 
D’INFORMACIÓ MANRESANA

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

CP   Tel.
     a       de 2018 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN

(signatura)

Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina. 

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

Per només 42,90 euros enviarem la revista 
cada mes a qualsevol lloc del món

TRENTA ANYS D’HISTÒRIES MANRESANES

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

Això no seria possible sense la confiança dels lectors
que ens heu fet costat des del primer dia

o us hi heu anat afegint al llarg d’aquests anys,
i especialment sense els subscriptors que ens hi heu donat suport

1987-2017

EL POU
de la gallina
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‘PAS’, ESPECTACLE INAUGURAL

Dissabte, 20 de gener de 2018
Teatre Kursaal  
19.00 h
21.00 h

Dues funcions. 
Recollida d’invitacions 
a les taquilles del Kursaal.
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