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(tots els nivells)
Alemany
(debutant)
Conversa en anglès

N

o fa gaires mesos, parlàvem de quarta revolució industrial i de com les
noves tecnologies i la connectivitat han canviat el món on vivim, qualsevol realitat de la vida quotidiana, si la comparem amb fa relativament
pocs anys, s’ha capgirat com un mitjó. En aquest número tornem a recórrer a l’anecdotari i la crònica social per farcir un retrat retrospectiu
manresà. Repassem la pràctica de la prostitució –potser l’ofici més antic
del món–, no pas per cap afany d’irrefrenable morbositat, sinó pel lligam que ha tingut, al llarg del temps, amb les realitats econòmiques, culturals i polítiques de
cada etapa històrica de la ciutat. L’existència de bordells i de cases de cites, en el passat, estava relacionat amb les anades i vingudes de forasters, l’estraperlo, la gent dita de mala vida, els crims,
la tasca policial i la vigilància tant de delinqüents com de personatges benestants amb una doble
vida. I és que a les cases de barrets, entre els llençols, sempre s’hi han revelat molts secrets. S’hi
ha mercadejat amb la informació. Una informació que, gairebé sempre, s’acaba convertint en
poder. En altres temps per tibar la manta o extorquir i, amb els ulls d’avui, per saber què es coïa
a la Manresa de fa 100 o 200 anys.

Cursos
intensius
d’idiomes
Estiu 2019
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Tens 16 anys
o més?
És l’únic que
necessites per
estudiar al Servei
d’Idiomes.

Inscripcions:
Del 23 d’abril al
23 de juny a:
www.umanresa.cat/
servei-idiomes
Places limitades

La recerca de bordells ens remet a un resseguiment de la trama urbana per identificar-hi els
establiments coneguts de tota la vida i una realitat que, amb el pas dels anys, s’ha anat tornant
més complexa. Si fa encara no cinquanta anys les professionals eren habituals i conegudes, i la
clientela més o menys fixa, amb l’arribada, primer, de modes i gustos de les grans capitals i, anys
més tard, el contacte a través del telèfon o la xarxa, ha anat diversificant el mercat i ha reduït
els bordells de referència a la mínima expressió. Avui dia la prostitució, com tantes altres coses,
també tendeix a exercir-se a la carta. Qui marca la pauta, òbviament, són els clients que poden
escollir hora, servei i, gairebé sempre, emplaçament i, per descomptat, màxima discrecionalitat.
Cosa que no hauria tingut el macroprostíbul que es va permetre suggerir l’alcalde Sanclimens a finals dels vuitanta per endreçar la pràctica de la prostitució a Manresa. Un capítol imprescindible
de l’anecdotari dels baixos fons que presentem en aquest número.
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El Pou i la FAVM van organitzar
el primer debat públic entre
alcaldables de Manresa

La revista va lliurar el mateix dia els premis
Oleguer Bisbal a Pilar Goñi, Joan Peñarroya i
Josep Sorinas ‘Manel’

La revista El Pou de la gallina i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) van convocar nou candidats a l’alcaldia de la ciutat el dia 8 de maig. Era el primer
debat públic de temàtica general a la ciutat de cara a les
eleccions municipals que s’havien de fer el dia 26 i va ser el
que va provocar més expectació.
Amb l’auditori de la Plana de l’Om ple a vessar, i dos dies
abans de l’inici de la campanya electoral, com s’ha anat
fent en les darreres quatre eleccions municipals, el debat
Nou preguntes per a nou candidats va transcórrer de manera àgil i dinàmica, i va servir per obrir el foc en els cara
a cara entre les diferents candidatures per a les municipals,
en un format en què els caps de llista es van anar interrogant entre ells en tres torns de nou preguntes. En una
última tanda, les preguntes les va formular la FAVM.
Hi van assistir els cap de llista de tots els partits: Valentí Junyent (Junts per Catalunya), Marc Aloy (ERC), Roser Alegre (Fem Manresa), Felip González (PSC), Andrés Rojo
(Ciutadans), Carmelo Plaza (Podem Manresa), Joan Co-

mas (PP), Ana Querol (Manresa En Comú) i Marc Olivé
(Primàries Manresa). Carles Claret, cap de redacció d’ El
Pou de la gallina, va ser l’encarregat de presentar i distribuir rigorosament els temps de les intervencions.

fa 25 anys

La revista analitzava
el fenomen Pryca

El reportatge central del mes de juliol de 1994, il·lustrat
amb dibuixos de Manel Fontdevila, s’analitzava un ampli
col·lectiu ciutadà, el de la gent Pryca. En un to informal i
satíric, el reportatge intentava retratar els costums d’una
gran majoria de consumidors, que dissabte rere dissabte convertien l’hipermercat en el centre neuràlgic de la
seva vida social. S’hi mirava de donar les claus d’aquestes
pautes d’actuació, que 25 anys més tard no han canviat
pas gaire.

Convergència arrasava a
les eleccions europees
El dia 12 de juny es feien les eleccions europees i a Manresa
hi participava un 51,5% del cens, una xifra similar a la de la
resta de Catalunya. CiU obtenia el 40% dels vots i es destacava un retrocés del partit socialista i un augment de vots
per a Iniciativa i ERC. El mes havia començat amb la privatització de la Clínica de Sant Josep, que passava a formar
part de la Fundació Centre Hospitalari-Unitat Coronària.
El dia 5, el CE Manresa guanyava el Tàrrega i ascendia a
Tercera Divisió de futbol. El dia 17, la policia local iniciava
una vaga de multes i el dia 21 el ple municipal obria expedient a Lluís Basiana, cap del Servei d’Urbanisme i Medi
Ambient, per investigar possibles incompatibilitats.
4
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Després del debat amb
els nou alcaldables, El
Pou de la gallina va lliurar els vint-i-quatrens
premis Oleguer Bisbal,
en l’acte central de celebració dels 32 anys de la
publicació. Els guardons
d’aquest any, modelats
per Aurora Pérez sobre
el personatge creat pel
dibuixant Manel Fontdevila, es van atorgar, per
votació populars entre
Fotos Jordi Alavedra, Marc Prat.
els lectors, a la periodista
Pilar Goñi, directora del grup Taelus, Canal Taronja i Ràdio Manresa (Premi Oleguer Bisbal 2019 a la «manresana més manresana»); a l’entrenador del
Baxi Manresa Joan Peñarroya (Premi Oleguer Bisbal 2019 al manresà d’actualitat), i a Josep Sorinas, del Frankfurt Manel (Premi Oleguer Bisbal 2019 al
manresà del Pou).
Van lliurar els premis l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la regidora de Cultura, Anna Crespo, i el president de l’associació editora de la revista, Jaume Puig.

Maria Picassó
crea la imatge
de la 22a Fira
Mediterrània

La il·lustradora manresana Maria
Picassó, col·laboradora habitual
de la nostra revista, és l’autora de
la imatge gràfica de la 22a edició
de la Fira Mediterrània Tres figures que simbolitzen els tres eixos
de la fira són la base del cartell
presentat el dia 30 de maig.
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Un recompte d’infart dona la
victòria a ERC a les municipals
per només deu vots
El frec a frec entre els republicans liderats per Marc Aloy i
la candidatura de Junts per Manresa de l’alcalde, Valentí
Junyent, va mantenir-se durant tota la nit electoral. De les deu
candidatures presentades als comicis, només la meitat van
obtenir representació.

A

dos quarts d’onze de
la nit del diumenge
26 de maig, havent
recomptat un 98,73%
dels vots, Junts per
Manresa guanyava les municipals per
9.015. La candidatura d’Esquerra Republicana en tenia 9.013 i totes dues
formacions obtenien vuit regidors. Els
republicans havien anat per davant gairebé durant tota la vetllada fins que, poc
abans d’un quart d’onze, amb el 95,66%
de l’escrutini, la formació de l’alcalde,
Valentí Junyent, es va posar per davant
per 82 sufragis de diferència.
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Marc Aloy s'adreça a la militància, congregada a l'Espai Rubiralta (Foto: Marc Prat).

tornava a col·locar per davant de Junts
per Manresa i guanyava les eleccions
per 9.118 vots a 9.107, una diferència
insòlita de tan sols 11 paperetes.
Recompte oficial definitiu
Davant d’un marge tan curt, i en una

En la sessió es van revisar els 112 vots
nuls emesos. Junts per Manresa va sumar dos sufragis més –finalment en va
registrar 9.109–, però els republicans
també van afegir-ne un, fet que els va
situar oficialment en un registre final
de 9.119. Paral·lelament, el PSC també
va afegir dos sufragis més als de diumenge i va tancar el recompte amb
4.743 vots a Manresa. La resta de formacions van mantenir els mateixos resultats que s’havien fet públics al final
de la nit electoral.
Poc ball de regidors
La distribució de cadires dins del Ple
es va mantenir estable des de gairebé
l’inici de l’escrutini de diumenge al
vespre. A les deu, la distribució de regidors va quedar ancorada en la fotografia final: vuit regidors per a Esquerra Republicana i Junts per Manresa,
quatre per als socialistes, tres per a
Fem Manresa i dos per a Ciutadans. La
resta de formacions no van tenir opcions d’entrar a formar part del Consistori en cap moment.

Carles Claret

Més emoció semblava impossible.
Però, per arribar al 100% de l’escrutini, faltaven per introduir els resultats
d’una mesa del barri de Valldaura. Els
vots d’una mesa que, al final, va resultar sent decisiva. Els guarismes es
dibuixaven a la base de dades del web
municipal tres o quatre minuts després. Les posicions tornaven a canviar.
Al final de la nit electoral, Esquerra es

i la de Valentí Junyent es va escurçar
a 10 vots.

visió que els exconvergents van voler
singularitzar d’empat tècnic, el dimecres, 29 de maig, la Junta Electoral de
Zona va fer el recompte oficial i vàlid
a tots els efectes. En la sessió efectuada als jutjats, la diferència entre la
candidatura encapçala per Marc Aloy

Els regidors electes a la seu de Junts per Manresa. (Foto: Marc Prat).

Regidors electes a la seu del Psc. (Foto: PSC).

Entre els partits més votats, analitzant
la trama urbana, els republicans van
obtenir més vots a vuit barris (Cal
Gravat, Sagrada Família, Escodines,
Carretera de Santpedor, Cots, Guix
i Pujada Roja, Barri Antic i Valldaura, on va acabar el recompte), mentre
que Junts per Manresa va guanyar a
sis (Plaça de Catalunya, Mion-Puigberenguer, Passeig i Rodalies, Poble Nou
i les zones dels Comtals-Suanya-La
Guia-Santa Caterina-l’Oller).
Més participació
Segons els resultats oficials –passada la revisió a la Junta Electoral

Roser Alegre a la seu de Fem Manresa. (Foto: Fem Manresa).
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l'opinió del lector

Patrimoni ocult
de Zona– a Manresa es van emetre
32.406 vots a candidatures, 107 vots
nuls i 252 en blanc. La participació es
va xifrar en un 61,61%, vuit punts i
mig per sobre de la de fa quatre anys.
Percentualment, ERC va ser la formació que més va capitalitzar l’augment
de mobilització a les urnes.Va passar
de la canalització del 23% del vot del
2015 al 28%.

En la darrera reunió de la Comissió
Municipal del Patrimoni de Manresa
es va plantejar el problema que alguns
edificis catalogats com a patrimoni es
troben ocults. El fet és que no es poden
veure correctament perquè hi ha una
espessa cortina de vegetació que impedeix veure l’edifici en qüestió. El que va
començar com un innocent i ben intencionat fet decoratiu i amable per posar
verd a l’espai circumdant s’ha convertit
en un problema perquè impedeix gaudir de la visió de l’edifici. Aquells petits
arbrets han crescut i ja tapen la façana
o bona part de l’edifici d’interès patrimonial. Segurament que quan es van
plantar no es va fer amb una visió de les
conseqüències futures. Segurament que
la seva plantada no va ser una decisió
feta amb la participació de persones expertes, perquè quan cal actuar sobre el
patrimoni cal fer-ho amb la concurrència de diversos especialistes per trobar
entre tots la millor actuació. La qüestió
és que a Manresa hi ha edificis que pateixen aquest problema.

Per la seva part, tot i l’augment de vots
a Junts per Catalunya (de 8.065 el 2015
com a Convergència i Unió a 9.109), la
pèrdua d’escassament un punt percentual i el manteniment de representants
al Ple, el recompte, ajustadíssim, va
deixar la llista encapçalada per Valentí
Junyent en segona posició final.
El PSC torna a ser tercera força
L’alcaldable socialista Felip González
va voler remarcar que els manresans
havien premiat una oposició responsable i de recerca de consensos concedint-los una quarta regidora, Mariana
Romero, que se sumarà als tres que
ja tenien. Una lectura no compatible amb l’aprofitament –en forma de
quatre punts percentuals de sufragis i
amb victòria als seus feus dels barris
de Sant Pau, la Balconada, la Font dels
Capellans i el Xup– del vent de cua
que arrossegava el PSC de les eleccions
espanyoles i la divisió del vot constitucionalista a la ciutat, concentrat únicament en els resultats finals entre el
partit que lidera el president espanyol
Pedro Sánchez i Ciutadans, que van
repetir resultats en nombre de representants, dos.

toris tenint en compte el panorama
de la formació a nivell nacional i el
valor sentimental afegit de les formacions amb presos polítics.

La CUP aguanta
La coalició Fem Manresa, que englobava la CUP, Esquerra Unida i Som
Alternativa (EUiA) va augmentar
en més de dos centenars els suports,
però la pujada de la participació i la
pujada dels socialistes van fer impossible que obtinguessin una quarta cadira al ple que hauria ocupat el
representant d’EUiA, Ricard Ribera. Després de tancar l’escrutini, i
constatant que un de cada deu vots
emesos a la ciutat van ser per a la formació, la cap de llista, Roser Alegre,
valorava els resultats com a satisfac-

L’ex-Iniciativa, un altre cop, fora
Sens dubte, la candidatura de Manresa en Comú liderada per Ana C.
Querol va ser víctima, d’una banda,
de la divisió del vot entre l’esquerra i
la fuga de la militància d’EUiA i Som
Alternativa a la coalició encapçalada per la CUP i, d’altra banda, de la
vertebració d’una llista amb la marca
Podemos a la qual es van escolar 583
vots. Els resultats col·locaven la candidatura per sota del miler de votants
(988) i un 3,05% dels suports, dos
punts percentuals per sota del tall que
permet obtenir representació a l’Ajun-
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tament. Malgrat obtenir 70 vots més
que la marca Iniciativa el 2015, percentualment, i per l’atomització del
vot, el percentatge és més baix, ja que,
fa quatre anys, el candidat Lluís Cano
va obtenir el 3,32% dels sufragis.
Per sota del 3%
D’entre les candidatures relegades a no
arribar ni al 3% dels sufragis es va situar, de més a menys suport, el Partit
Popular –que continuarà fora de consistori per segon mandat consecutiu–,
la llista de Primàries Catalunya –que
va sumar 200 vots més que l’antiga
coalició de Més Manresa, Solidaritat
i Reagrupament–, Podemos i Vox. El
partit d’extrema dreta, però, sense fer
pràcticament campanya, va sumar 429
vots a la ciutat.

Entre altres podem citar la modernista casa Padró (davant de Crist Rei), la
modernista casa Torras (a la plaça Independència), la principal joia del nostre
patrimoni industrial, que és la Fàbrica
dels Panyos, el Pont Nou, etc. Si volem
que la gent pugui gaudir del nostre patrimoni convé que el tinguem en condicions i una d’elles, la principal, és que
es pugui veure. I aquest és el problema

que caldria afrontar. El que és evident
és que els edificis patrimonials han de
merèixer un respecte i un tracte adequat al seu valor. Per tant, no els podem
deixar amagats darrere una pantalla arbòria. L’edifici patrimonial és quelcom
singular i únic, no el podem reproduir
ni portar-lo a un altre lloc, es troba on
es troba des de la seva fundació. La
vegetació s’hi ha posat posteriorment,
sense tenir en compte que feia un mal
servei al patrimoni. D’arbres en podem
plantar molts i posar-los en molts llocs,
però mai no haurien de prevaldre sobre
un edifici d’interès patrimonial. Caldria
que el nostre Ajuntament estudiés bé
aquest problema i hi donés la millor solució en bé del nostre patrimoni.
Jaume Serra i Carné

La passarel·la del
parc del Cardener
L’Anella Verda de Manresa permet conservar l’entorn natural i rural que envolta l’àrea urbana de la ciutat. És una mostra de sensibilitat que, al mateix temps,
fa que tothom en pugui gaudir. S’està
procurant que totes les zones protegides
estiguin connectades entre elles a través
de camins que funcionen com a corredors. Dins la ciutat tenim unes zones
verdes que participen de l’Anella Verda,
com per exemple, entre d’altres, el parc
de l’Agulla, amb el seu punt de contacte
amb la Séquia, o el parc del Cardener.

Quedem-nos, però, amb aquest darrer
parc, que travessa tota la ciutat des d’un
tros abans del Pont Nou, fins més enllà
de les fàbriques de Sant Pau. Convé assenyalar que el tram entre els ponts Nou
i Congost està mancat d’un element arquitectònic: una passarel·la. Aquest és
un pensament compartit per molta gent
i, de fet, l’Associació de Veïns de Valldaura ja ho ha reivindicat més d’un cop.
El riu no ha de ser una barrera per a la
ciutat. De fet, de mica en mica, va deixant de ser-ho, però en el parc del Cardener encara ho és. És cert que podem
creuar el riu a peu utilitzant els dos ponts
esmentats. Què vol dir això? Doncs
que per canviar de riba hem de sortir
del parc i anar cap a l’asfalt per acabar
tornant al parc per l’altre costat. Estem
desaprofitant el potencial d’aquesta zona
verda. No és tan sols una reivindicació
de barri. És, o hauria de ser, una reivindicació de tota una ciutat sencera que
enllaça el seu centre urbà amb l’Anella
Verda passant pels barris. En el cas de
Valldaura, la passarel·la connectaria el
centre de Manresa amb el Congost, i
des d’aquí cap a la riera de Rajadell o altres indrets de l’anella. Una proposta en
aquest sentit: una passarel·la a l’alçada de
la Fàbrica del Panyos –per cert, un altre
tema de reivindicació–, faria possible
admirar millor aquest edifici del primer
terç del segle XIX. També hi ha el Pont
Nou del XIV. I la natura connectada
amb la història de Manresa.
Francesc Gasol

caçats a la xarxa
3 de maig. Nasi Muncunill, director del CAE @nasimuncus
Nyaps. Aviat tindrem piscines olímpiques al Torrent dels Predicadors de
Manresa. @ajmanresa @ComissionatCH
Encara hi ha carrers de la ciutat sense asfaltar. I en un torrent ja queda clar que hi
ha de baixar aigua, però el problema són els bassals pel mal estat del paviment. En
aquest cas, amb ciment no n’hi ha prou.
24 de maig. M. Àngels. @LaRubiralta
Així de bé feu les coses a Manresa. Felicito el fantàstic Ajuntament de Manresa. Gràcies a les obres que han fet, NO puc accedir a aquest pas de vianants
amb un cotxet de nens!!!
Piulada final a un reguitzell de fotos-denúncia d’obres d’ampliació de voreres a la plaça de
Catalunya. Un dels deures pendents del nou govern municipal és explicar per què es fan
intervencions a l’espai urbà i, mentre es fan, supervisar-les fil per randa.
EL POU · JUNY 2019
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ERC guanya clarament
les generals a Manresa

Vi_suals porta l’art
als aparadors

Mor l’advocat Josep de Puig

El Clam ofereix 35 films

Tres dècades de teatre
als instituts

S’engeguen les visites
guiades a comerços
amb història

28 d’abril. Amb una participació del 75,75%, ERC obté
una clara victòria en les eleccions generals, amb 12.198
vots (30,78%). JxCAT n’obté 7.391 (18,65%); el PSC, 7.362
(18,58%); En Comú Podem, 4.349 (10,97%); Ciutadans,
3.180 (8,02%); Fem República, 1.614 (4,07%); PP, 1.483
(3,74%) i Vox, 1.176 (3,05%).

3 de maig. L’auditori de la Plana de l’Om acull la inauguració de la 16a edició del Festival Internacional Solidari
de Catalunya, que projecta a Manresa, Navarcles i Sallent
12 curts, 6 llargs i 17 films a Pantalla oberta. El dia 7, Sergi López rep el Premi Honorífic en el mateix escenari i el
festival es clou a Navarcles amb la gala de lliurament de
guardons, que premia el film portuguès Carga.

18 de maig. L’advocat Josep de Puig mor de manera sobtada, als 63 anys. Fundador del Tribunal Arbitral del Bages i membre del Senat de Jove Cambra Internacional,
havia format part del Consell dels Col·legis d’Advocats
de Catalunya.

15 de maig. La nova edició de Vi_suals, el cicle que uneix
creació artística i cultura del vi, s’inaugura amb un circuit
d’art per sis locals tancats del Centre Històric, on exposen
una dotzena d’artistes, fins al 14 de juliol.

16 de maig. Amb l’estrena al teatre Conservatori del documental 30 anys. Mostra de Teatre als instituts de Manresa,
es commemoren tres dècades de la mostra impulsada per
les actrius Alícia Puertas i Ada Andrés. El dia 25, el mateix
espai acull una marató teatral amb alumnes dels instituts.

18 de maig. Promogudes pel Comissionat pel Centre Històric, comencen les rutes guiades per l’historiador Francesc Comas per conèixer una vintena de comerços emblemàtics del centre de la ciutat.

Dotze regidors s’acomiaden
de l’Ajuntament

ExpoBages incorpora
tecnologies 4.0

5 de maig. La pianista Clara Peya aplega 400 persones a la
nau principal de l’Anònima, en la inauguració de la setmana d’actes del Festival Artístic del Barri Antic (FABA) per
mostrar el potencial creatiu de l’espai.

16 de maig. En el darrer ple municipal, s’acomiaden del
consistori els regidors que no repetiran: Miquel Davins
(Unió); Ton Sierra (DM); Jordi Masdeu (CUP); Mireia Estefanell, Àngels Santolària i Jaume Torras (ERC), i Jaume
Arnau, Àuria Caus, Neus Comellas, Mercè Rosich, Jordi
Serracanta i Josep M. Sala (CDC).

19 de maig. Un divendres plujós dona pas a un cap de setmana amb bona afluència de públic en una edició de la fira
que omple diversos espais del centre de la ciutat, marcada
per novetats om l’aposta per les noves tecnologies 4.0 o
una mostra gastronòmica al pati del Kursaal.

‘Del gris al groc’
arriba al Conservatori

Poesia i teatre protagonitzen
el Dia contra la LGTBIfòbia

12 de maig. El teatre Conservatori acull la representació
de l’espectacle musical i literari Del gris al groc, d’Òpera
Jove de Girona, amb la intervenció de Lloll Bertran, Montserrat Carulla, Celdoni Fonoll, Jordi Pesarrodona, Núria
Picas i Artistes de la República.

17 de maig. El saló de sessions de l’Ajuntament acull la celebració del Dia Internacional contra la LGTTBIfòbia, en un
acte institucional amb la poesia recitada de Sebastià Portell i
el teatre del grup XixaTeatre, que denuncia les discriminacions i agressions per homofòbia, bifòbia i transfòbia.

Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret
Redacció: Sílvia Berengueras, Jordi
Estrada, Josep M. Oliva, Marc Prat, Ferran
Sardans, Laura Serrat.
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d’El Pou de la gallina

Aloy guanya les municipals
i Puigdemont les europees

19 de maig. Els historiadors Joaquim Aloy i Josep Alert,
i el director del Museu Comarcal, Francesc Vilà, condueixen una ruta per parlar del patrimoni religiós destruït
durant la guerra i visitar el magatzem del Museu Comarcal a la plaça de la Reforma, que conté restes d’edificis
enderrocats.

Clam

Refugiats

Joan Barbé, sense saber a qui entrevistava, va parlar a l’auditori de la Plana de l’Om amb Joan Planas, autor d’un documental sobre dos germans amb paràlisi cerebral que havien fet el camí de Sant Jaume. Ara no li fa cap gràcia. I els
organitzadors del Clam s’han fet els despistats. Un festival
que fins ara ha estat progressista, a favor del refugiats, que
ha reivindicat la figura de Casaldàliga, com pot permetre la
participació d’un vividor, que no fa tant va fer el seu numeret
al programa FAQS de TV3, en el seu paper de catanyol, i que
ha publicat vídeos en favor de la Manada? Institucions, organitzadors i societat haurien de reflexionar sobre per què permeten que un individu frivolitzi amb els camps de concentració nazis i compari els ciutadans que se senten espanyols a
Catalunya com a presoners jueus. Quan l’Ajuntament atorga
18.000 euros de subvenció al festival, que dirigeix precisament un tècnic de Cultura de l’ajuntament manresà, l’alcalde
ha de donar explicacions i Serafí Vallecillos hauria d’haver
reconegut almenys que errar és d’humans.

La Fundació Germà Tomàs Canet funciona des del 1989 i
està consolidada en ciutats com Barcelona, Lleida i Manresa. Tot i que inicialment donava suport a persones afectades per malalties mentals o amb discapacitat intel·lectual, per a la integració social i laboral, ara també gestiona
programes i recursos al servei de persones vulnerables. A
la capital del Bages, porta a terme el programa Mosaic, que
dona atenció integral a individus amb problemes de salut
mental, i el programa Dutxes i bugaderia socials; on persones sense recursos accedeixen a roba neta en condicions
dignes. La Unitat Dependent, ofereix residència i suport
en la integració sociolaboral de presos en tercer grau penitenciari. També disposen d’un programa de Protecció
Internacional per a famílies que sol·liciten refugi. Des
del 2008, ha organitzat concerts benèfics a favor d’entitats
d’acció social, com Acnur, Open Arms o Càritas. Des de
finals del 2017, la Fundació ha acollit a la Llar unes dues-centes persones de quinze nacionalitats.
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Seu d’ERC (Foto: Marc Prat)

26 de maig. Amb uns resultats molt ajustats, la candidatura d’ERC, encapçalada per Marc Aloy, guanya les eleccions municipals amb 9.119 vots (8 regidors), seguida de
JxManresa amb 9.109 (8 regidors), PSC amb 4.743 (4 regidors), Fem Manresa amb 3.269 (3 regidors) i Ciutadans
amb 2.282 i 2 regidors (més informació a la pàg. 6). Pel que
fa a les eleccions al Parlament Europeu, la llista de Puigdemont s’imposa clarament, amb 13.592 vots (42,18%),
seguida de la d’ERC amb 7.681 (23,84%), PSC amb 4.945
(15,35%), Ciutadans amb 1.854 (5,75%), Unides Podem
amb 1.567 (4,86%) i PP amb 1.166 (3,62%).

Una ruta ressegueix
el patrimoni perdut

Una de freda...

El FABA omple l’Anònima
de creativitat

favets...

...i tremendos

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Carles Claret

Fotos per fer

Mercats i curiositats

A què juguem?

e de ser honrat i dir que parlo d’una
exposició que no he vist, però en tinc
prou amb les ressenyes que he llegit i les
poques fotos que s’han publicat, per ferho amb entusiasme. La mostra es titula
Gent del segle XX i és un recull de 187 imatges del fotògraf
August Sander fetes entre la dècada de 1910 i mitjans de
la de 1950. Es pot veure a Barcelona, a la Virreina, fins al
23 d’aquest mes de juny i no me la vull perdre. La selecció que s’hi exposa forma part d’un arxiu ingent de retrats
que el fotògraf alemany va fer als seus compatriotes intentant llegar a la posteritat el rostre de la gent de la seva
època. Homes i dones de tota mena i de totes les edats:
gent adinerada, camperols, estudiants, capellans, notaris,
boxejadors, artistes de circ, oficials nazis i víctimes de les
seva persecució... Un repertori immens de persones dels
ambients més diversos, retratades amb la intenció gairebé
obsessiva d’aconseguir un catàleg total.

rancesc Comas és un especialista a explicar anècdotes, a qui agrada la didàctica de la història sobre el terreny. En les
seves visites guiades a comerços emblemàtics, a la plaça Major fa una interessant dissertació sobre el naixement del mercat local al segle X, on les pageses col·locaven les parades fins a les dotze
del migdia. En una cantonada s’estableixen els especiers i,
a mesura que la ciutat creix, s’hi fa mercat a la plaça dels
Planters. Al costat, al Carme, hi havia les Mandongueres
des del 1900. A la plana de l’Om, un mercat fins als anys
60, de gallinaires, fruita i formatgeria. A la plaça Gispert,
el mercat lliure de la llenya, l’únic que no pagava drets per
la parada. Quan la gent relaciona les places entre si, els
ciutadans substitueixen els carrers artesanals per botigues,
sobretot els que anaven cap a les portes de les ciutats, des
de Sobrerroca, molt senyorial al segle XVIII, on vivia la
burgesia ciutadana i els homes de lleis. Hi entrava la gent
que procedia de Vic i Berga, provinents de Sant Andreu, el
Remei, Sant Joan d’en Coll i el Guix. A la plaça dels Drets
es pagava per entrar mercaderies a la ciutat. Mercats i botigues donen importància comercial, sobretot des que els
reis medievals concediren dues fires a Manresa: l’Ascensió
a la primavera i Sant Andreu a la tardor.

n l’editorial del numero anterior del Pou
titulàvem:Manresa, primer. Un paral·lelisme hiperbòlic de l’America, first de
Trump com a exhortació pedagògica a les
candidatures a les eleccions municipals.
Instant-les a tenir una idea de la ciutat prou flexible i permeable per col·locar-la al mapa d’una vegada per totes. Els
resultats electorals –pactes a banda– ja han fet aflorar una
evidència: malgrat la il·lusió i el legítim dret a concórrer a
les municipals, la campanya, mediocre i buida d’enginy, va
estar tan farcida de flipades repetitives i personalismes absurds que la meitat de formacions han quedat fora del Consistori. Eren necessàries tantes opcions per arribar on hem
arribat? Perquè del que es tractava era de bastir projectes
entusiastes. Costava tant asseure’s i confluir conjuntament
per intentar fer programes que milloressin el que tenim.

H

Si ens situem a l’època d’August Sander i pensem en com
era la tècnica fotogràfica d’aquell moment i en la precarietat dels mitjans en tots els altres camps comparant-los
amb els actuals, valorarem encara més el seu treball. Però
més enllà del mèrit fotogràfic el que més admiro d’ell
és la perícia per arribar a tanta gent i convèncer-la per
posar per als seus retrats. L’admiro i l’envejo. Fins i tot
sense plantejar-me l’accés a d’altres mons allunyats del
meu, tan sols anant pel carrer, veig homes i dones de tota
mena que em criden l’atenció per un o altre motiu, persones a les quals pagaria per retratar però que no sabria
ni com plantejar-los que em fessin de models. De fet ja
em donaria per satisfet si ho fes un altre, però en el temps
en què qualsevol i en qualsevol moment treu el seu mòbil, fa una foto i la publica a internet, és quan es veuen
menys retrats com els de Sander. Llegarem a les generacions futures un arxiu de bilions de fotos sense cap interès.
Imatges d’adolescents exhibicionistes i cofois repetides
fins a la sacietat, fotos de gent més granada mostrant el
polze alçat, satisfets ves a saber de què, selfies idiotes... I
mentrestant els documents del paisatge humà retratat al
natural seguiran sent tan escassos com quan la fotografia
era a l’abast de ben pocs.
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Aquest centre històric conserva records de la ciutat: Per
exemple, a Sobrerroca va néixer l’alcalde Armengou, durant el mandat del qual es va inaugurar l’Escorxador municipal l’any 1908. O Manuel Oms de Prat, fundador de
Caixa de Manresa el 1863. Al número 3 hi va viure l’arxiver
municipal Sarret i Arbós. A Sant Miquel hi ha un record
de la casa on va viure Francesc Farreras Duran, president
del Parlament de Catalunya a l’exili. El farmacèutic de Santpedor Sala, en fer-se càrrec de la farmàcia del carrer Sant
Miquel, va regalar a la seva dona la perfumeria Angelina,
la més senyorial de Manresa, on comprava la burgesia de
la ciutat. La Plana era el lloc més important, on vivia des
del botifler Soler fins al polític Leonci Soler i March, que
conjuntament amb altres prohoms, el metge Oleguer Miró,
l’arxiver Sarret i Arbós o mossèn Guitart, feien tertúlies a
la rebotiga de la farmàcia Esteve que van ser la llavor de la
fundació de l’Orfeó Manresà (1901) i el CECB (1905).

E

Obro parèntesi. Es va acostant el dia en què hi hagi sentència del Tribunal Suprem. Aleshores, serà visible tota la
perspectiva dels esdeveniments de l’1 d’octubre i, sobretot,
el paper de polítics i partits en la proclamació d’una república que s’han cansat de dir que va tenir un caràcter simbòlic. Mal que em pesi, l’escenari futur –com ja fa temps
que assenyalen diversos intel·lectuals i analistes polítics–
dividirà els independentistes entre idealistes i pragmàtics.
Queda clar que l’estat espanyol no ha derrotat l’onada independentista. L’ha reprimit i la continua reprimint de valent. L’esquerda del model territorial i del règim del 78 s’ha
fet més evident. Però, mentrestant, el temps corre. A Madrid insisteixen a dir que el Parlament està bloquejat per
la deriva independentista, però, què passa amb el govern
d’Espanya? Quins plans té Pedro Sánchez al marge d’obeir
Brussel·les i amagar-se sota de la poltrona resant perquè escampi la tempesta. La conseqüència directa: una Catalunya
espoliada i uns ajuntaments miserablement infrafinançats.
Creient o no en la futura República tornem cap a Manresa
amb poc pressupost i idees ben justetes. Com el Barça, alguns poden dir que han acabat la temporada –el mandat–
havent guanyant la Lliga. Ho diuen tant a Esquerra com al
carrer d’Alfons XII. Però, el que s’ha fet respon a les expectatives de la majoria de manresans? Podria ser que, com el
futbol blaugrana, tinguem un problema de secretaria tècnica? Sabem a què juguem? Podria ser que els tècnics munici-

pals i la maleïda burocràcia hagin segrestat l’acció política?
Sé de bona font que hi ha hagut persones i empreses que,
veient-ne el potencial, han volgut aterrar a Manresa esperant
que, des del Consistori, trobessin bona predisposició i facilitats per arrelar-hi. Doncs no. Als despatxos de l’Ajuntament
hi han trobat una colla de mestretites incapaços de buscar un
encaix a allò que se’ls proposava. Cagadubtes que han malbaratat bones oportunitats de dinamització econòmica. Ras i
curt, entre caps quadrats que no tenen ni mig mil·límetre de
flexibilitat i buròcrates abonats al qui dia passa any empeny,
els que podrien haver invertit a la ciutat han acabat passant
de llarg per ubicar-se més a prop de Barcelona, on no cal que
paguin autopista fins al dia del judici final, o a Igualada i Vic,
on se’ls han escoltat sense posar tants peròs.
Per no parlar dels que ja fa temps que s’han adonat que,
a Manresa, prenguis el camí que prenguis, sempre acabes
trucant a la porta dels mateixos immobilistes. N’hi ha de
dos tipus: els que prefereixen que tot es podreixi i es quedi
com està, vivint de les seves rendes, i els que, amb una
superioritat moral fora de tot dubte, creuen que la ciutat
ha de ser guai, trendy, de catàleg, de premi FAD.
I el que cal és centrar-se en un model. Creure-hi de manera consensuada. No cal ser endeví. Probablement, el
millor plantejament futur és el que destil·li autenticitat, el
que sorgeixi de la pròpia ciutadania. Si aquests paràmetres queden clars, també podrem acotar-los i establir límits. Uns límits, però, que han de ser prou flexibles per
donar una oportunitat a aquelles actuacions, activitats i
iniciatives que globalment beneficiin la ciutat, encara que,
d’entrada, no les veiem clares perquè no són guais o suposin posar fi a fer allò de sempre i amb la mateixa pudor de
càmfora de sempre. Ni carques, ni modernets.
Per aconseguir-ho, no hi ha més remei que fer política
amb majúscules i arribar a acords. No només al Ple, també
entre les entitats, les institucions i la societat civil. Podem
començar per obrir plataformes que critiquin constructivament la ciutat i la burocràcia municipal. Amb interlocutors vàlids i empoderats per fer bons diagnòstics. I,
sobretot, polítics que facin seves les propostes ciutadanes.
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Marc Prat

Laura Serrat

Montse Prat

L’impuls vital de la campiona
mundial en salt de perxa
«Sovint em recorda molt a mi», pensa l’atleta Montse Prat mentre observa el fill practicant
el salt de perxa a la pista d’atletisme del Congost de Manresa. Explica que, anys enrere,
corria i jugava al seu costat quan ella tot just aprenia a enlairar-se amb la perxa, amb 45
anys. Fins que un dia li va dir: «Mama, jo també vull provar de saltar amb la perxa». Ara
l’afició per a aquesta especialitat atlètica uneix una mare i un fill que conceben l’esport com
una forma d’afrontar reptes. Des de la seva perspectiva, el llistó que han de travessar amb
l’ajuda de la perxa sempre podria estar més amunt. Aquest caràcter competitiu ha provocat
que el fill aconseguís la medalla d’or al campionat de Catalunya infantil en aire lliure i que
la mare es proclamés campiona mundial de salt de perxa en categoria màster l’any 2018.
La llum desmaiada del final de la tarda cau sobre la pista d’atletisme. A l’espai només se
senten les corredisses dels atletes i el vaivé de les fulles dels arbres. «Aquí em sento com
a casa», comenta Montse Prat. Quan li toca saltar al fill sempre es decanta per mirar-lo,
amb els seus ulls del color de l’aigua cristal·lina que van a joc amb uns cabells rossos que
dibuixen onades fins a les espatlles. Té el somriure sempre a punt i un cos bellugadís que,
des de petita, li ha demanat practicar esports com la gimnàstica artística o el volteig, que es
caracteritza per fer acrobàcies sobre un cavall. La major part del seu temps la dedica a fer
de mestra d’anglès a l’escola Pompeu Fabra, del Pont de Vilomara, però sempre troba temps
per a l’esport. «Quan vaig conèixer el salt de perxa em vaig enganxar de seguida i tenir 45
anys no va ser un impediment», assenyala.
El fill s’acosta al banc des d’on ella el mira i li demana que el filmi amb el telèfon mòbil. La
seva forma de moure’s s’assimila a la de la mare. Quan va començar salt de perxa, ella es
movia amb prudència i sovint se li envermellien les galtes al veure’s enmig d’un món nou.
Mig any després però, ja competia dins del Club Atlètic Manresa. Actualment, competeix
dins la categoria d’entre 50 i 45 anys. Li agrada assistir als campionats internacionals perquè
coneix persones amb les mateixes inquietuds que ella. L’any passat es va penjar la medalla
de plata en perxa en els campionats europeus màster i, al cap d’uns mesos, va esdevenir
campiona mundial màster, amb 2,75 metres, a Màlaga. Enguany, però, el campionat mundial se celebrarà a Canadà i les «ajudes econòmiques per desplaçar-nos són inexistents en
el cas dels veterans».
És exigent amb ella mateixa i s’amoïna quan no assoleix els objectius. El març del 2018
va superar el rècord estatal en perxa superant un llistó de 2,84 metres. «Em queden pocs
centímetres per arribar als tres metres però, ostres, és difícil», assegura Prat. Per a ella,
posar-se reptes és una forma de mantenir-se desperta i conèixer-se més, i desitja continuar
practicant el salt de perxa durant els pròxims anys. Tot i el seu esperit competitiu, té clar
que l’èxit no és sinònim de guanyar medalles sinó de gaudir del dia a dia i de les petites
coses, «com aquesta tarda de primavera mirant el meu fill com salta».
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tema del mes

Problemes higiènics, malalties venèries, baralles, aldarulls i morts
eren habituals al segle XIX al barri Antic de Manresa. La principal via
d’entrada era el carrer de les Piques, on els visitants procedents de
l’estació del Nord es trobaven fondes, hostals, cafès i pensions, espais
d’oci on es practicava la prostitució encoberta, el vici i la diversió. La
dictadura franquista legalitza l’activitat entre el 1941 i el 1956, data
en què les cases van continuar funcionant clandestinament. El 1987,
l’alcalde Sanclimens va voler controlar-ho a nivell municipal i sanitari,
concentrant les meuques a cal Jorba, però no se’n va sortir. Avui, hi ha
cases de prostitució tradicionals, amb un petit lobby a Manresa, però
les xarxes socials determinen el contacte entre clients i prostitutes.

Evolució de la
prostitució a Manresa
Durant dècades, la Quica va ser la principal protagonista d’una prostitució ben visible,
que s’exercia especialment al voltant de l’estació. (Foto: Albert Solé)
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l fenomen de
la prostitució a
Manresa, com
arreu, es remunta a èpoques
molt llunyanes.
En l’edat mitjana es troben documents que en parlen
i també de les actuacions del Comú per
regular-les. Al segle XIX, la industrialització va comportar un augment de la
població, la creació de nous barris fora
muralles i l’augment en la seva diferenciació social. El centre va mantenir el nivell social i econòmic, mentre els barris
més perifèrics esdevenien espais on anaven a viure els nous migrants que arribaven a Manresa, procedents de les classes
socials menys afavorides dels seus llocs
d’origen. El sector de les Barreres, Quatre Cantons, Remei de Baix i Torrent de
Sant Ignasi van esdevenir barris amb

Francesc Comas
Jordi Sardans
una problemàtica social greu, on es manifestava la prostitució més problemàtica. Paral·lelament, el fenomen, a un altre
nivell, el trobem en algunes cases i carrers del centre de la ciutat.

Avui hi ha cases de
prostitució tradicionals,
amb un petit lobby a
Manresa, però les xarxes
socials determinen el
contacte entre clients i
prostitutes.

espais amb més bordells de Manresa i
la convivència no era fàcil. El 1885, una
colla de veïns del carrer de les Barreres
demanen a l’Ajuntament que actués a la
casa número 28, «donde se cometían
varios abusos en la casa de mancebía».
Així consta una «solicitud de Antonio
Paris y Eulalio Moix a fin de que se regularizen bajo los aspectos de higiene
y policía las casas de mancebería en
esta ciudad y de suma exposición de
varios vecinos de las calles de Barreras, del Frare y de Valldaura para que
se reprimiesen varios abusos que según
expresaron se cometieron en la casa de
mancebería de la calle Barreras 28».

Diferents exemples ens mostren aquesta dualitat entre la prostitució de baix
nivell i el que avui en diem d’alt estànding. El sector de Quatre Cantons era, a
finals del XIX i primers del XX, un dels

Els aldarulls i baralles eren constants
en aquest carrer i els propers del Frare
(Magraner), Roñeta (Camp d’Urgell),
Roldonisses (Cirera) i Valldaura. Si fem
cas de les demandes de l’Ajuntament, la
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nasi, a finals del XIX i primers del XX,
la casa més conflictiva era ca la Cisca.
El 1901, una nota al diari deia que de
dotze a quarts d’una de la nit, havia esclatat un gran escàndol entre un pinxo
i la mestressa d’una casa de mala vida
que hi havia en aquest carrer.
L’atemptat a Àngel Pestaña
Però la casa es va fer famosa arran de
l’atemptat al líder anarquista Àngel Pestaña quan travessava per davant, provenint del carrer Cantarell. Concretament, el 25 d’agost de 1922, el dirigent
de la CNT va venir a Manresa per fer
una conferència sobre La Rússia soviètica al teatre Nou. Va arribar a l’estació
del Nord amb un tren procedent de
Lleida acompanyat per Josep Espinalt,
president del Sindicat Únic de Manresa, i Bruno Lladó. En baixar del tren,
Àngel Pestaña, que estava amenaçat de
mort pels membres del Sindicat Lliure
(pistolers de l’extrema dreta), i els seus
acompanyants van aconseguir esquivar
la presència d’elements sospitosos. Tots
tres, juntament amb dos sindicalistes
que els esperaven, van creuar el riu pel
Pont Vell, van continuar pel carrer de
Sant Marc, l’actual Via de Sant Ignasi, i es
van enfilar pel carrer Cantarell en direcció al Remei de Dalt, on vivia l’Espinalt.

Infografia: Carles Claret.

problemàtica de la prostitució era greu
i presentava problemes higiènics. Així,
uns acords municipals del 17 de juliol
de 1888 demanaven que la Subdelegació de Medicina del «partido judicial
de Manresa haga un reglamento de las
casas de mancebería, por razón de lo altamente deplorable que es el abandono
en que se encuentra la higiene en esta
ciudad, y sobre todo lamentables los estragos que el venéreo y la sífilis hacen
en la juventud manresana, viéndose tan
terribles dolencias hasta en niños que
no han llegado a la pubertad».
Un altre exemple el trobem al carrer del
Cós, on el 18 de juliol de 1886, a les onze
18
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de la nit, hi va haver una baralla en una
casa de prostitució amb dos morts i un
ferit. Una altra zona de diversió era al
voltant del carrer de les Piques, entrada
a la ciutat per qui arribava procedent de
l’estació del tren. Oci i diversió competien amb fondes, hostals, cafès i pensions, on en algunes es practicava la prostitució encoberta. Prop de la passarel·la
de l’estació hi havia cal Chivo. A la zona
dels Dipòsits Vells, cal Pitango, la més
barata de totes, on hi havia palanganero
per netejar els baixos al personal. L’any
1916, l’alcaldia va ordenar que els cafès
de cambreres havien de tancar a la una
de la nit els dies feiners, i a les dues, els
festius. Al sector del Torrent de Sant Ig-

Diuen dues de les cròniques que mentre pujaven pel carrer Cantarell, els
van sortir per davant tres individus del
Sindicat Lliure que estaven amagats a
l’entrada del bordell de ca la Cisca. Un
dels tres va disparar contra Pestaña,
però no el va tocar. Quan ell i els acompanyants van intentar fugir, van rebre
alguns impactes de bala. Temps després es va poder demostrar que li van
disparar set càpsules de bala, tres van
impactar al dirigent sindical, ingressat
a l’hospital de Sant Andreu amb ferides
lleus a l’avantbraç esquerre, vora del
colze, amb orifici d’entrada i sortida,
sense fractura, i a la cama esquerra amb
orifici d’entrada i sortida sense ruptura. I una ferida greu a l’espatlla –entre
l’omòplat i la columna vertebral– que li
afectava els pulmons. Les autoritats van
posar policia a les portes de l’habitació,
perquè no anessin a rematar-lo.

demà de l’atemptat, Manresa va viure
una jornada de vaga general en senyal
de protesta. La premsa estatal va recollir el fet, en grans titulars. La casa va
continuar la seva activitat fins a meitat
de segle. Dos testimonis recorden la
seva experiència: Una vídua que va arribar a Manresa l’any 1953, que vivia a
la fàbrica Blanca de Sant Pau i anava a
escola al col·legi Sant Ignasi, quan passava per davant de ca la Cisca, explicava
que hi havia dones a fora en batí «ensenyant menys del que ensenyen avui al
carrer, les noies». Un antic electricista,
col·laborador de la revista El Pou de la
gallina, recorda que en una paret d’una
habitació hi havia una pintada que deia
«Gràcies a la Maria de Puig-reig per la
mamada que em va fer veure el cel».

tat, on es practicava la prostitució de
més categoria. L’existència de cabarets
i petits teatres com el Petit Doré, Salón
Cataluña, Cal Niño, o La Colombina
eren aprofitats pels senyorets de Manresa per mantenir relacions sexuals
amb coristes que actuaven a les llotges.
Al carrer Guimerà, cantonada amb Esquilets, hi havia La Punyalada, i al Joc
de la Pilota, en una casa que feia cantonada amb el carrer de la Dama –nom
evidentment relacionat amb l’ofici–, hi
havia ca la Lola. A tocar la carretera
de Cardona, ens trobaríem amb cal
Set –a la casa amb aquest número del
carrer Beata Soledat Torres, prop de la
fàbrica Matamala– i ca l’Onze a la casa
número onze, avui enderrocada, a la
baixada de l’Era Esquerra.

Pestaña va sortir recuperat de les ferides, el 26 d’octubre d’aquell any. L’en-

Dels cabarets a cal Guarro
També hi havia cases al mig de la ciu-

Al carrer de les Beates hi havia cal
Guarro, nom al·lusiu als antics propie-

Foto del carrer Cantarell, amb ca la Quica en primer terme. (Foto: Antoni Quintana).

taris de l’establiment. Coneguda també
com a cal Pepe, durant la primera època del franquisme era la casa de més categoria de la ciutat, freqüentada per la
burgesia adinerada manresana. Alguns
components del gremi de Sant Lluc,
format per artistes i metges a la Manresa dels cinquanta es divertien visitant
els bordells com cal Pepe. El dibuixant
Joan Vilanova explicava que una vegada, durant l’hivern, van tirar un petard
pel canó de sortida de fums de l’estufa
cap al carrer per provocar un ensurt a
la gent que hi havia al local. Però van
passar els minuts i el petard no esclatava. Al cap de poc van començar a sentir
estossecs i com picaven l’estufa. Aprofitant l’avinentesa la colla es va introduir
a dins del local per veure què passava.
Al cap de poca estona va explotar el petard, el tro va ser potent, tot es va moure
i van començar a sortir de les habitacions noies i un seguit d’homes, molts
d’ells militars de la caserna del Carme,
mig vestits, aguantant-se els pantalons
amb les mans i abandonant l’establiment mentre la mestressa es desesperava. Els serveis costaven cinc duros (25
pessetes) i hi havia dues prostitutes de
Barcelona, una rossa i una morena que
eren renovades cada quinze dies. L’establiment tenia una sala d’estar i habitacions amb bidet. Als anys quaranta i
cinquanta, a quarts de dotze anaven a
la perfumeria Angelina del carrer Sant
Miquel a buscar perfum i tot seguit, a
les dotze del migdia, a la lleteria de la
placeta dels Sastres del mateix carrer,
on bevien un vas de llet, amb un ou i
sucre. El metge les visitava cada dia.
La ‘manresana’ i ca l’Adela
Molt a prop, hi havia cal Cirera, al carrer del mateix nom. La crònica negra
local va recollir la noticia que el 1947
als túnels dels Catalans de Sant Pau
van trobar morta la Manresana, de 27
anys, casada, «la cual llevaba una vida
licenciosa como pupila del bar Cirera
de la calle de este nombre». Se la va
carregar el seu home, que era un treballador de la Pirelli que estava fart de
«las burlas de sus compañeros de Trabajo porque su mujer seguía una vida
licenciosa». El preu del servei era de 12
a 15 pessetes. Cal Cirera va ser famós
als anys seixanta perquè un pagès, que
es va morir a l’interior, el van vestir i el
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Foto del bar Màlaga, un dels més conflictius de finals de la dècada dels 80. (Foto: Albert Solé).

van deixar al carrer. Tot i la permissivitat de la policia i el govern municipal
davant les cases de barrets, la gravetat
d’aquest fet va fer tancar l’establiment.
Els dilluns, amb el mercat setmanal
dels pagesos, era un dels dies amb més
activitat als bordells. Una altra casa
important era ca l’Adela, al costat de
la fàbrica del Salt, seguint el camí que
anava cap a la Cova. En les memòries que va escriure Rosa Casajuana,
esmentava que «La (casa) del mig era
ca l’Adela (...) una casa estranya, molt
gran i no hi havia nens, tot i que, hi
vivien diverses senyores, totes joves i
maques, que no es relacionaven amb
ningú del barri, només saludaven».
Més tard, es va tancar i va obrir una
casa a l’extrem del carrer Rajadell de
la barriada Mion sota el nom de Casablanca. L’any 1961 la senyora Adela va
vendre el negoci a Pilar Carrero, una
senyora de Barcelona que es dedicava
al negoci de la prostitució i tenia força influències. Durant la dècada dels
seixanta, manresans i comarcans feien
20
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visites a aquesta barriada de l’extraradi
fins que va tancar l’any 1968, sense que
ningú n’hagi explicat el motiu real, si
bé hi va haver algun tipus de conflicte
entre policies i veïns. Posteriorment es
va intentar obrir de nou als anys setanta, però la forta oposició veïnal ho va
impedir. Als anys vuitanta va obrir, a
la zona de la Font del Gat, casa Sara,
regentada per una dona de Barcelona.
L’establiment va estar obert fins a la
dècada dels noranta, en què davant la
propera urbanització del sector, tanca,
la casa s’enderroca i la mestressa torna
a Barcelona.
Tanquen, però ressorgeixen
A finals dels seixanta i les dècades següents van obrir alguns bars de copes
amb senyoretes de companyia que feien
tocaments als clients, mentre les relacions sexuals es mantenien en altres
llocs. A la plaça d’en Clavé, hi havia
el Salón Rosa; a la zona de la Mion, el
Tres Columnes; i l’Ocell de Foc, al sector Sagrada Família-Escodines, entre
altres. A primers dels noranta, existia

el bar Màlaga del carrer Arbonès que
la policia va obligar a tancar, mentre
s’obria l’Institut Cós al carrer del mateix nom, i més tard altres com Erika,
al carrer de l’Hospital (després Venus
X), Casa Montse (abans cal Pepe), Món
Blau al carrer de Sant Miquel, el Club
Tabú, (Camp d’Urgell, 24) Mimosas y
Gatitas (Martí Julià, 33)... Durant uns
mesos també es va exercir la prostitució en un pis del passeig de Pere III 87,
així com a l’altra banda al número 82,
amb brasileres i transsexuals. El Vagi,
a Sant Benet de Bages, propietat d’un
grup de Jerez, amb Bertin Osborne entre els accionistes, Las Palomas a Sant
Pau, on corria la droga i es va tancar
per prostitució de menors... L’Institut
Cós i Món Blau continuen oberts actualment i són del mateix propietari.
La majoria de cases van anar de baixa
i van tancar entre el 2008 i el 2013, en
plena crisi econòmica. Actualment,
segons alguns taxistes que recullen les
prostitutes a l’estació del Nord i porten
els clients als locals, encara se’n practica, a part del petit lobby esmentat, entre d’altres, al número 171 de la carretera de Vic, amb prostitutes que abans
exercien al número 49 de la Font dels
Capellans, al passatge Burés, al carrer
Montalegre, o al de les Barreres, i també hi ha una reconeguda casa de massatges a l’edifici de Manresa Centre.
Un grupet de japoneses exercien fins
fa pocs mesos al número 4 del carrer
d’Arbonès. Durant la dècada del 2000
i fins al 2015, dues xineses exercien al
número 9 del carrer de Llevant. Actualment, unes altres xineses exerceixen
la prostitució al número 138 del carrer
de Viladordis.

L’opinió dels
metges
Dos metges analitzen les malalties
com a conseqüència de l’exercici de la
prostitució durant els segles XIX i XX
a Manresa. Armand Rotllan Verdaguer,
doctor des del 1988, és especialista en
Medicina d’Empresa i va participar en
el XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, el 2008, a Berga, amb la
comunicació Anàlisi sociosanitària de
la prostitució manresana durant el segle
XIX. Especialitzat en Medicina Interna,

Es seguia una estratègia de control,
ja que reglamentant la prostitució,
bordells i prostitutes estaven perfectament identificats, fet que no només en
facilitava el reconeixement o el control
sinó que, a més, ajudava a la preservació de l’ordre públic. La manera com
s’exercia aquesta carrera professional,
com en d’altres llocs del país, era per
mitjà d’un bordell tolerat, com a espai
professional i lloc de vida de les prostitutes, l’hospital, amb una sala específica dedicada a les malalties venèries,
la presó de dones i la casa de recollida
de prostitutes penedides, que podien
escollir entre el convent o la presó.

Una de les poques barres americanes de la ciutat a les dècades dels 80 i 90. (Foto: Albert Solé).

el Dr. Rafel Pérez és actualment el màxim responsable de la unitat de Malalties Infeccioses de la Fundació Althaia,
després d’una llarga trajectòria com a
cap del Servei de Medicina Interna.
El metge Armand Rotllan en els seus
treballs ha estudiat la prostitució des
de l’àmbit social. En la comunicació
esmentada assenyala que la màxima
permissivitat eclesial en el tema de la
prostitució correspon als segles XIV i
XV, pel que fa a ciutats de la Catalunya
interior com Manresa, Vic, Igualada o
Cervera, i coincideix amb la decisió de
les autoritats locals d’institucionalitzar
la prostitució, amb la creació de prostíbuls municipals. Aquesta realitat social
va trobar el màxim esplendor en l’època

medieval i moderna, fet que coincideix
«amb l’increment de les malalties venèries, que es van incrementar durant el
XVIII i va tenir repercussions sociològiques transcendentals durant el segle
XIX». Però, per molts intents d’erradicar-lo, amagar-lo o transformar-lo, l’ofici més vell del món «mai no ha estat en
perill d’extermini, malgrat multitud de
polítiques abolicionistes i de condemnes eclesiàstiques».
La prostitució, reconeguda oficialment
Per al doctor Rotllan, mentre al segle
XVIII «trobem bàsicament una prostitució clandestina, a començament
del segle XIX hi havia a Manresa una
prostitució oficialment reconeguda».

L’arxiver manresà, políticament conservador, Sarret i Arbós, defineix el fet
social de la prostitució com de forta
pena, i la consigna com la plaga més
perversa i funesta que atempta contra
la moral, la salut i la vida de les persones. Al seu entendre, «la prostitució
és un mal tan vell, arrelat i de llarga
durada, que han estat inútils tots els
esforços per impedir-ne la propagació,
malgrat reconèixer les seves desastroses conseqüències. Durant el segle
XIX, els bordells reconeguts eren els
millors controladors de la prostitució
i estaven estratègicament ubicats a la
ciutat. Un dels primers es va situar al
barri de Valldaura, al mateix indret
on hi hauria el bordell històric del Casalot de la Mala Dona, que es va ubicar al barri al segle XIX. A la premsa
de l’època es reflecteixen alguns dels
escàndols que permeten situar les
principals cases i bars dedicats a la
prostitució, amb denúncies adreçades a l’inspector de Sanitat, que tenia
l’obligació de controlar l’exercici de la
prostitució a la ciutat. Així, des del periòdic El Vigía Manresano, es denunciava una casa de mal viure del carrer de
Carrió. Curiosament, bona part de les
denúncies procedien dels propietaris
que legalment exercien la prostitució,
contra els il·legals, que mantenien una
competència perillosa, ja que perjudicaven la salut pública, per no tenir cap
tipus de control sanitari. Entre aquests
serveis il·legals n’esmenta dos de molt
famosos en la prostitució clandestina:
El bar Manresano o Villa Rosa, del carrer de Cirera, i la fonda La Neutral, de
la pujada de Sant Miquel. Ja aleshores,
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Dades facilitades per la cap dels departament de microbiologia d'Althaia Glòria Trujillo.

quan li convenia, la policia feia els ulls
grossos, com així denunciava al Governador Civil, el propietari de la casa
de barrets ca l'Onze, del carrer de l’Era
Esquerra, número 11, davant les il·legals cases de barrets del número 7 del
carrer del Dos de Maig i la casa anomenada Buenos Aires.
Malalties venèries
Un cop detectat l’increment de les
malalties venèries a la ciutat, es van
començar a adoptar mesures per fer
complir el projecte de Reglament de la
Prostitució de 1809 i els projectes sanitaris del Trienni Liberal, com el Reglament General de Sanitat, aprovat per les
Corts el 1822, amb la intenció de contenir la sífilis, mitjançant la creació d’una
policia de Sanitat, amb vigilància periòdica de les prostitutes, que havien de
tenir una cartilla sanitària obligatòria
que els lliurava el subdelegat de sanitat,
per tal d’acreditar el bon estat de salut.
Aquesta pràctica va durar fins al 1930,
quan el subdelegat de Medicina era el
22
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doctor Miquel i l’Inspector municipal
de Sanitat el metge Llorenç Ribas. Tots
dos van exercir d’inspectors d’higiene
especial per controlar la prostitució als
diversos districtes de Manresa.
Durant la II República, el 1932, el
Congrés de Diputats va debatre sobre
la prostitució, amb una proposta poc
ambiciosa de Clara Campoamor. Fins
al 23 de juny de 1935 no se n’aprovaria
l’abolicionisme, per tal de garantir la
igualtat entre dones i homes. Ella seguia els criteris de Josephine Butler a
Anglaterra. Va deixar clar que les cases de prostitució reglamentades i autoritzades per l’estat no eren més que
centres de tràfic d’esclaves. El diputat Carlos Martínez va expressar que
l’abolició era indispensable i «havia
d’anar acompanyada d’una nova educació i alhora exigia al poble una noció
clara i valenta de la sexualitat». Concepción Arenal parlava de les malalties
conseqüència de la prostitució. Emília
Pardo Bazán esmenta en discursos les

diverses violències contra les dones.
Consuelo Àlvarez Pool compara el
matrimoni amb la prostitució, ja que
hi ha dones que es casen perquè veuen
en el marit la taula salvadora que les fa
sortir de la pobresa. Margarita Nelken,
el 1918, assegurava que les prostitutes
d’alta categoria procedien de la classe
mitjana, mentre les serventes s’havien
de buscar la vida. A Espanya, moltes
prostitutes van ser castigades amb la
reclusió als convents. Frederica Montseny, ministra anarquista de Sanitat i
Benestar Social l’any 1937, assenyalava
que la prostitució s’aboliria realment
amb la liberalització de les relacions
sexuals, la transformació de la moral
cristiana i burgesa, amb la professió
laboral de les dones i una organització que garantís el dret dels éssers humans. Amb la victòria dels rebels, els
franquistes van elaborar un decret el
27 de març de 1941, que estigmatitzava les prostitutes, les criminalitzava i
les perseguia, però tot i així van augmentar considerablement enmig d’una
societat hipòcrita, on predominava la
misèria i la fatxenderia militar, on alguns membres del col·lectiu eren propietaris o socis de les cases de barrets.
Juli Sanclimens
El 1956 es va prohibir la prostitució
per decret i es van tancar els bordells.
Si bé les prostitutes van buscar la clientela al carrer, les cases van funcionar
clandestinament. Durant dècades, la
famosa Quica va ser la principal protagonista d’una prostitució ben visible,
que s’exercia especialment al voltant
de l’estació, i es va anar concentrant al
sector de la Reforma del barri Antic,
en locals, però també al carrer (vegeu
el número 4 d’El Pou de la gallina, sobre la prostitució a Manresa). Per tal
de fer front al malestar generat entre
els veïns, el diari Regió7 del 6 d’agost
de 1987 informava que l’alcalde Juli
Sanclimens defensava –just l’any en
què va arribar a l’alcaldia, on va estar
fins al 1995–, l’existència d’un o més
bordells controlats sanitàriament per
l’Ajuntament amb l’objectiu que la
prostitució es fes amb totes les garanties, en una època en què la sida estava
en boca de tothom. La idea no va tenir
acceptació, però va aconseguir que la
notícia traspassés l’àmbit local i se’n

fessin ressò nombrosos mitjans estatals. L’any 2002, el govern de la Generalitat, «davant l’augment de la pràctica
de la prostitució i, especialment, de
l’exercici d’aquesta activitat per part
de persones que poden trobar-se en
l’esfera de l’exclusió social», va dictar un decret (Decret 217/2002, d’1
d’agost) per establir «els requisits i
les condicions que han de reunir els
locals de pública concurrència on
s'exerceix la prostitució, així com els
reservats annexos on es desenvolupa
la prestació de serveis de naturalesa
sexual, i s’estableixen les limitacions
i les prohibicions inherents a aquests
tipus d’establiments».
Infeccions per transmissió sexual
Pel que fa a les dades d’infeccions de
transmissions sexuals, el doctor Rafel
Pérez, que deixa clar que se’n detecten
més a urgències o a primària, afirma
que amb les dades publicades al CatSalut, de la Unitat de Vigilància Epidemiològica, la tendència és clara quant
a infeccions de transmissió sexual, que
augmenten considerablement. «En tenim moltes més ara, que deu anys enrere: les estadístiques dels cinc últims
anys tendeixen a una corba exponencial molt marcada». Es tracta d’un fenomen multifactorial, però que és un
fet. Les causes més freqüents són que
cada vegada els metges fan més declaracions, ja que als darrers anys ho
complementen millor, en facilitar-los
la feina mitjançant els impresos de
declaració obligatòria, per detectar les
infeccions que tenen impacte en la salut pública. També tenen eines millors
per diagnosticar més fàcilment.
Els 'chemsex'
Però, sens dubte, hi ha un repunt d’infeccions de transmissió sexual. «La
meva impressió és que bàsicament
no és atribuïble a la prostitució, encara que hi pugui tenir un cert paper»,
afirma el doctor Pérez. En alguns col·
lectius hi ha més promiscuïtat sexual,
una major permissivitat, més parelles
sexuals i moltes més facilitats. La inconsciència del risc ens ha portat al
sorgiment dels anomenats chemsex
–festes sexuals amb consum de drogues per augmentar la potència sexual

Carrer del Cós, 31, on s'exerceix actualment la prostitució. (Foto: Marc Prat).

amb moltes parelles– que es practica
habitualment en locals de Barcelona
i Sitges. Són els HSH (homes que tenen sexe amb homes). «M’expliquen
companys de Barcelona de l’Hospital
Clínic que estan veient una eclosió
d’infeccions de transmissió sexual, a
causa de tot tipus d’estimulants sense
aturador durant tot el cap de setmana.
Es tracta d’una veritable bomba des
d’un punt de vista mèdic». Amb l’eclosió de la sida (VIH) hi va haver un toc
d’atenció per por d’agafar-la, que ara
s’ha relaxat. Avui dia, hi ha molts tractaments i profilaxis amb prevencions
per no contreure-la, de manera que
promou l’augment de les activitats sexuals més desenfrenades i amb menys
precaucions. Tot plegat en facilita la

propagació. Així doncs, és un fet que
les infeccions de transmissió sexual
augmenten, també a Manresa.
Tot i que ara la sida està controlada, si al
principi era gairebé exclusiva dels usuaris de drogues, com l’heroïna per via
venosa, compartint xeringues, agulles i
d’altre material, avui dia representa una
malaltia de transmissió sexual en més
del 90% dels casos. A més de les històriques com la sífilis –que és vella però
encara n’hi ha molta, tot i que «és fàcil de tractar perquè amb una injecció
de penicil·lina la fons»– o la gonorrea
(gonocòccia), ara n’hi ha moltes més:
clamídies –com un tipus de gonorrea,
produït per un altre germen–, l’herpes
genital, que és una infecció que pot
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d'aquí i d'allà
donar recurrències –un 20% dels afectats van tenint episodis periòdics–, o les
hepatitis B i C, els condilomes genitals
o les berrugues, el papil·loma virus –
una infecció que pot induir càncers de
matriu o canal anal a la llarga–, el limfogranuloma per una clamídia, i moltes
d’altres que es transmeten.

Tooba Azhar
Gujranwala (Pakistan)

El doctor Rafel Pérez explica que hi ha
hagut temporades en què s’ha intentat
fer un control sanitari de la prostitució,
encara que hagi estat marginal, amb
programes que facilitaven aquest control, per evitar la transmissió del virus
de la sida o de les infeccions de transmissió sexual, però no tota la prostitució es pot controlar perquè sempre hi
ha bosses de marginalitat. A més ara,
aquests programes ja no són vigents.
Pel que fa al gènere, «en el meu cas en
veig més en homes, sobretot pel que
fa a la sida, on clarament la proporció
seria de 80 a 20. I també hi ha més sífilis en homes». Ara bé, li consta que
en dones, els ginecòlegs s’ho miren
sistemàticament i també en diagnostiquen. «Les dones en tenen menys o cap
símptoma, fet que facilita la transmissibilitat, ja que poden ser portadores
i moltes no ho saben, de manera que
poden contagiar diferents persones si
tenen diverses parelles sexuals».
Des d’un punt de vista mèdic, en un
diagnòstic de transmissió sexual, cal
fer un estudi de contactes per investigar-ne l’origen. Primer, diagnosticar
i tractar el pacient. Segon, tractar o
avaluar la seva parella sexual, per saber si n’és la font. Tercer, saber amb qui
té contactes i si hi ha diverses parelles
sexuals, investigar els darrers contactes, depenent del període d’incubació
de cada infecció. Hi ha casos fàcils,
sobretot quan el període és d’una setmana, però si és molt més perllongat
en el temps, es fa més difícil, i a partir
dels sis mesos, ja és impossible. «L’ofici
més vell del món crec que es pot prohibir, però mai es podrà abolir tal i com
demostra la història de la humanitat»,
sosté Pérez. En aquestes circumstàncies, des d’un punt de vista sanitari millor que estigui controlat i regulat, així
com també les treballadores del sexe.
«Sens dubte, disminuirà la transmissibilitat de les infeccions i penso que
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Ferran Sardans

«Com més coneixes Manresa més l’estimes»

E

l meu nom és Tooba Azhar i vaig
néixer al Pakistan, tot i que he viscut en moltes ciutats: Abu Dhabi,
Chicago, Barcelona, Manresa... La
meva ciutat natal és Gujranwala, a
la província del Panjab. No hi vaig
estar gaire temps: de petita vivia
on ho feia el meu pare, que viatjava molt. El meu pare és
exmilitar, treballava de mecànic de vehicles militars i de
molt jove va anar a Abu Dhabi. Des de llavors, no hem
parat. Fa nou anys que vaig arribar a Manresa: ara en tinc
28. El meu pare vivia aquí mentre jo estudiava. Vaig tenir
un accident de cotxe i necessitava un canvi, per variar la
dinàmica i passar més temps amb ell.

Món Blau, situat a l'edifici Aurora del carrer de Sant Miquel,
és el prostíbul més conegut de la ciutat. (Foto: Marc Prat).

seria un benefici enorme per a la salut
de la població».
A banda de consideracions ètiques i com
a profà de la qüestió, Pérez entén que si
deixem de banda les màfies i el tràfic
d'éssers humans –que serien temes diferents–, si les treballadores consideren
que fan la seva feina i és el seu modus
vivendi, per què no s’han de legalitzar?
Debat damunt la taula
La prostitució continua ben vigent.
Una manifestació de prostitutes va enfrontar fa poc a Barcelona les partidàries de l’abolició amb les defensores dels
drets laborals. Concentrades al barri
del Raval, van recórrer diversos carrers,

partint de la Rambla. Els principals enfrontaments van tenir lloc al carrer de
Robadors. La convocatòria va anar a
càrrec de Mujeres por la Abolición, una
plataforma estatal. En contra, diverses
entitats feministes, veïnals, acadèmiques i sindicalistes, van donar suport al
manifest Barcelona ciutat pro drets, en
defensa del dret de les dones, homes i
trans a exercir la prostitució, amb plenes garanties laborals. El debat sobre la
qüestió està damunt la taula, així com
els canvis en els llocs on exercir la prostitució, per evitar conflictes amb els veïns. Les xarxes socials són avui el millor
instrument de contacte. Però aquestes
qüestions seran objecte d’un altre reportatge a la revista.

Al principi no m’agradava la ciutat perquè la trobava insulsa,
la veia molt diferent que Barcelona, d’on venia. A molts llocs
tanquen a les nou del vespre. Només hi veia ambient i alegria
per Festa Major, quan s’omple de música, foodtrucks, concerts i els focs artificials al parc d’Agulla són bonics de veure...
Al cap de poc vaig tornar a Barcelona, però no vaig tardar a
venir de nou a Manresa. Cada cop la ciutat m’agrada més i
sento com si ja formés part de mi. Aquí m’he independitzat:
hi he tingut la meva primera feina i la gent és molt amable.
M’he anat fent meva la ciutat i ara n’aprecio moltes coses que
abans no valorava: la tranquil·litat, un entorn agradable...
Com més coneixes Manresa més l’estimes. El mes passat vaig
acabar a distància el Grau en Periodisme a la Universitat de
Punjab (Pakistan). Treballo a l’escola d’idiomes Madison ensenyant anglès a diverses empreses. Hi porto més de quatre
anys i n’estic molt contenta. A Europa es cuida l’estat del benestar molt més que en els altres llocs on he viscut.
Sóc sòcia del club Arc Set, a Santpedor, on vaig dos cops
per setmana a practicar el meu esport preferit: el tir amb
arc. M’encanta aprofitar els caps de setmana per explorar els
pobles dels voltants i les comarques limítrofes. Fa poc vaig
anar al pantà de Sant Ponç, a Berga, al Santuari de Queralt, a
Bagà... i em va fascinar. L’entorn de Manresa és fabulós: està
a prop de la muntanya i, ara que ve l’estiu, a menys d’una
hora de la platja i la Costa Brava. Un altre aspecte que valoro

«Em quedo amb la dieta d’aquí, la mediterrània.
A Manresa hi he desenvolupat el paladar»

molt positivament és el clima: meravellós. En comparació, a
Chicago hi fa molt fred, i a Abu Dhabi, molta calor. Aquí és
perfecte, perquè els hiverns són amb dies de sol i els estius
no són asfixiants. També em quedo amb la dieta d’aquí, la
mediterrània, ja que els menjars de Pakistan són molt picants
i poc sans. A Abu Dhabi és pràcticament tot importat i als
Estats Units tenen un estil de vida poc saludable. A Manresa
hi he desenvolupat el paladar. Per últim, m’encanta l’arquitectura medieval del centre històric. A Chicago, per exemple,
gairebé tot són gratacels i els edificis no tenen història, només
cent anys. Aquí, en canvi, estan impregnats d’una rica i llarga
història que els fa captivadors, amb molt d’encant. Si es restauressin bé atraurien molta gent. El meu edifici preferit de la
ciutat és la biblioteca: l’edifici és preciós i m’hipnotitzen els llibres. A més, la cortesia dels treballadors és un atractiu afegit.
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indrets

natura urbana

L´Encavalcament de la Pobla de Claramunt

El darrer àpat

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

Ignasi Cebrian

Després d’un incendi no queda res viu (incendi de Montserrat, estiu del 2015)

A

quest indret, geològicament molt
espectacular, es troba situat al terme
municipal de la Pobla de Claramunt
(Anoia). Concretament, es localitza
lleugerament al Nord del poble, a tocar del riu Anoia i de la via dels ferrocarrils, en el seu sentit cap a Igualada.
Tot això, per sobre d´una de les papereres més importants.
Es tracta d´una estructura geològica molt important i possiblement no gaire coneguda. Es observable des de la sortida
del poble, anant cap a Vilanova del Camí, just al trencall de la
Creu de Sant Procopi. Així, per una banda es situa als sectors
ponentins de la Serra de la Fembra Morta; mentre que per
altra banda, es troba als peus dels Mollons. Això no tindria
gaire importància, si no fos per que la primera forma part
dels afloraments dels materials paleozoics de la Serralada
Prelitoral Catalana; mentre que la segona es troba entre els
afloraments cenozoics de la Depressió Geològica de l´Ebre.
És a dir, que es troba justament al contacte entre dues de
les unitats geològiques que constitueixen el subsòl i la superfície del nostre país. Aquí hi ha un dels contactes entre
l´esmentada Serralada Prelitoral Catalana (integrant del
Sistema Mediterrani) i la Depressió Geològica de l’Ebre. I
no és un contacte qualsevol, ja que la primera unitat es situa sobre la segona. Es tracta d´un encavalcament, no d´un
contacte qualsevol. Aquest contacte, es fa força palès, ja que
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els materials de la serralada, situada al SE, tenen tonalitats
grisenques; mentre que els materials de la depressió, situada al NW, tenen tonalitats rogenques i grisenques. D´altra banda, la línia del contacte es força inclinada i és un
encavalcament veritablement espectacular. En efecte, per
part dels materials que corresponen a la Serra de la Fembra
Morta hi ha afloraments de pissarres de l´Ordovicià (d´uns
440–450 milions d’antiguitat); mentre que per l´altra banda,
afloren nivells de margues grisenques i rogenques de l´Eocè Inferior (d´uns 60 milions d´anys). S´han superposat
uns materials força antics sobre uns materials molt més joves. Entre uns i altres, hi ha quasi 400 milions d´anys de
diferència. Aquest encavalcament es va produir durant el
plegament alpí, farà precisament una mica menys dels quatre-cents milions d´anys. I és un dels més espectaculars, no
sols de la Catalunya Central, sinó del conjunt de Catalunya.
Nom del paratge: Encavalcament de la la Pobla de Claramunt. Situació: Terme municipal de la Pobla de Claramunt. Aquest indret es
situa a l´extrem ponentí de la Serra de Fembra Morta. Importància
geològica: Forma part del contacte entre dues de les tres unitats
geològiques que constitueixen el nostre país. Materials geològics:
Es fan ben palesos dos tipus de materials: els de les dues unitats
geològiques. Edat de formació: Es ben clar que s´ha produït amb
posterioritat a la formació d´uns materials i el dels altres; ja que
aquest fenomen afecta a les dues unitats geològiques. Un fet aclaridor: El terme encavalcament, en geologia ens indica que uns terrenys més antics es situen per sobre d´uns de més moderns. Just el
que succeeix aquí, els materials de l´Ordovicià (de 440 – 450 milions
d´anys) es situen per sobre dels de l´Eocè, d´uns 60 milions d´anys.

Q

uan tot hagi desaparegut l’únic que
tindrem per menjar seran els altres.
De la lectura de la novel·la La carretera, de Cormac McCarthy, es pot
entreveure aquesta clara i trista realitat. És una història sobre l’apocalipsi ambiental a la Terra provocada
per un holocaust nuclear. Tots els ecosistemes que formen la
biosfera deixen de funcionar, deixa d’haver-hi vida, només
queden els humans. Crec que hauria de ser un referent per
als ecologistes. Considerar un món sense biosfera et porta a
aguditzar el pensament sobre qüestions ambientals.
La nostra dependència biosfèrica o biològica és absoluta.
Tan gran que no ens adonem que el maltractament que
ens fem entre els humans acaba quasi directament amb un
maltractament a la natura. Som l’origen de la majoria de
problemes ambientals. Tota activitat humana té repercussions sobre la biosfera i aquesta repercuteix sobre nosaltres. Tot el que tenim i consumim ho obtenim de la natura:
menjar, roba, energia, habitatge...
Un exemple de maltractament entre humans és el de la contaminació local. Quan les indústries fabriquen qualsevol
producte amb l’única finalitat d’obtenir un benefici econò-

mic per lucrar-se i sense miraments a l’hora de contaminar
és quan hi ha efectes deleteris sobre els ecosistemes més pròxims i sobre les poblacions humanes locals. Un altre exemple és la contaminació global o planetària deguda a l’abocament de diòxid de carboni a l’atmosfera com a resultat de
la crema de combustibles fòssils, petroli, carbó o gas, com
a font d’energia per fabricar. L’excés de diòxid de carboni
produeix un escalfament de l’atmosfera, és el canvi climàtic,
és el resultat global de la producció local de diòxid de carboni. Les seqüeles són la pèrdua de biodiversitat, malalties,
l’augment del nivell del mar, onades de calor, tempestes, sequeres, la destrucció d’ecosistemes i aparició d’inestabilitats
econòmiques i socials que recauen sobre les poblacions de la
Terra més vulnerables i, precisament, més pobres.
Tot això està començant a passar, i si seguim sense aplicar
possibles accions en contra, acabarem com pronosticava McCarthy. No deixa ni un bri d’esperança en la seva
novel·la. Un pare i un fill viatgen de nord a sud per un
país gris, sense cap tros de verd ni de vida, a la recerca
de menjar per sobreviure. En troben, però, amb el risc de
ser menjats. Si els humans continuem molestant-nos i no
pensem com a espècie única, segurament aquest serà el
nostre destí, serà el nostre darrer àpat. També el darrer
maltractament, menjar-nos els uns als altres.
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Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

«En l’atemptat de les Torres
Bessones vaig valorar molt
la connexió descriptiva de
l’ambient que veia: la gent
pujant als terrats, cridant, la
cara d’espantats, la pudor
de cremat...»
28
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Premi Comunicació de Regió7 2019, és
delegada de TV3 –on és redactora d’informatius
des del 1999– per cobrir les comarques de
la Catalunya Central des de Manresa, des
del setembre del 2014. Havia presentat els
telenotícies matinal i de nit, i va treballar
durant deu anys com a redactora al
Telenotícies Cap de Setmana, i de 2003 al
2007 com a presentadora. Va fer substitucions
en programes com La nit al dia. Llicenciada
en Ciències de la Comunicació a la UAB, es va
iniciar a la Cadena 13 de Manresa, després va
treballar a Televisió de Manresa, va col·laborar
al diari Regió7 i també havia estat en algunes
productores de Barcelona.

C

om recordes
els teus primers anys a la
Cadena 13?
-Els butlletins
els fèiem bàsicament tres
persones: l’amiga Carme Montero,
amb qui vam estudiar juntes, i David
Martínez, de Navarcles, tècnicament
al davant del festival Clam. Era l’època
en què Joan Barbé hi feia com de director. Havíem fet força pífies, però també
havíem rigut bastant. Érem uns princi-

piants que ens havíem de formar. Tinc
una veu molt poc radiofònica, però és
un mitjà que m’agrada molt. És una
feina que s’aprèn fent-la, però no m’hi
vaig dedicar perquè em deien que no
tenia presència davant d’un micròfon.
-Què remarcaries del teu pas per Televisió de Manresa?
-Recordo el trasllat de Casa Caritat a
la carretera de Vic, on la meva feina es
concentrava només a fer informatius,
per la seriositat i el rigor que requereixen. Era una època de renovació dels

EL POU · JUNY 2019

29

informatius. Em sembla recordar la
Clàudia Matamala, la Montse Ayala, i
l’Anna Vilajosana durant la segona etapa de la carretera de Vic, que després va
dirigir Ona Catalana, a la delegació de
Manresa, que tenia per cap Josep Puigbó. Érem un equip en què jo bàsicament
presentava. Es tirava molt de les notes
de premsa i apreníem a veure com no
s’han de fer les coses. Ara els mitjans locals s’han professionalitzat molt.
TV3
-Com van ser els teus inicis a TV3?
-Vaig començar amb un contracte de
nou mesos a la secció de Societat per al
Telenotícies Nit. Després per a Catalunya avui, que editava i presentava Eduard Boet. Era un noticiari, però tractat
més informalment, quan no es feien
gaires directes. Ara se’n fan molts i tots
ens hi hem acostumat, però en aquella
època la tecnologia era més feixuga i tot
costava més. Moure’m sobre el terreny
en directe també va ser un aprenentatge.
Em vaig adonar que a mi no m’anava.
-Per què?
-En un estil informal, la persona s’expressa tal com és. Soc molt tímida i no
m’agrada. És cert que surto per televisió, on estic protegida per una façana
de seriositat i rigor. És a dir, m’agrada
improvisar i el directe. Les notícies estan estructurades i lligades dins d’una
flexibilitat general, perquè les escaletes
es mouen contínuament durant el directe. A vegades cal canviar obertures
perquè no han arribat a temps els vídeos i s’han d’improvisar altres notícies.
M’agrada aquesta improvisació que fa
que tot sigui movible, però dins d’un
format molt seriós i d’informatius.
-Com s’utilitza actualment el teleprompter?
-El continuen fent servir els presentadors de televisió, excepte quan surten
de plató, que ara cada vegada es fa més.
Els reporters que estan a fora i els directes tampoc no el fan servir. Té lògica
perquè els presentadors toquen molts
temes i seria impossible mantenir la
fluïdesa i l’agilitat que requereix un telenotícies, si tot s’hagués d’improvisar.
Com a reportera vaig a cobrir una notícia en directe, per exemple un incendi,
però és un monotema, i el meu cervell
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es concentra només en aquesta qüestió.
-Et va costar acostumar-t’hi?
-El meu primer directe va ser justament en el Catalunya avui, tot i ser
molt banal, sobre la mobilitat que hi
ha al voltant del Camp Nou en un Barça-Madrid, i com s’organitzava el trànsit. Mai de la vida he volgut veure com
va quedar aquell directe, perquè em
tremolava el cap dels nervis que tenia.
Se’m va fer un nus a l’estómac i ho vaig
passar molt malament.
-Quins records més especials tens
com entrevistadora?
-De La nit al dia, substituint la Mònica
Terribas, ja que en algunes entrevistes
m’ho vaig passar molt bé. Recordo que
em vaig deixar anar molt, a les tantes
de la matinada d’un mes d’agost, amb
Luis Rojas Marcos, que havia estat cap
de Psiquiatria d’un hospital de Nova
York, i la conversa va acabar derivant
en parlar de la felicitat. Reconec que
m’ho vaig passar pipa, però dins d’un
format molt informatiu.
Torres Bessones
-Amb la realitzadora Patrícia Artigas
éreu de vacances a Nova York en el
moment de la tragèdia i vau cobrir-la
per a TV3. Quin record te n’ha quedat?
-Portàvem dos dies de vacances i havíem decidit pujar a les torres, però abans
havia plogut i vam esperar que fes un
dia de sol. Havíem posat el despertador,
però vam decidir dormir una mica més.
Ens va despertar el so de les ambulàncies. Estàvem allotjades en el pis d’una
coneguda de la meva amiga que va
entrar corrents, plorant, sense que l’entenguéssim. Ens va parlar d’una bomba
i després d’un avió. Amb pijama, vam
pujar al capdamunt de l’edifici on vam
veure les dues torres cremant. El terrat
estava ple de veïns i tothom molt astorat. A partir d’aquell moment va començar una voràgine de feina.
-Et poses en contacte amb TV3, o ells
amb tu?
-No sabíem encara que era un atemptat
terrorista ni les dimensions que tindria
després. Però vam decidir que havíem de
parlar amb la televisió. Mentrestant, tot i
el col·lapse telefònic, els responsables de
TV3 ens van localitzar. Vam començar

a fer connexions telefòniques molt descriptives, perquè ells a la tele tenien més
informació pura i dura que nosaltres, a
través de les agències. Recollíem la informació a través de la retransmissió en
directe de la CNN i del que vèiem allà.
En aquests casos, valoro la connexió
molt descriptiva de l’ambient que veus:
la gent pujant als terrats, cridant, la cara
d’espantats, la pudor de cremat...
-Com us vau poder traslladar d’un
lloc a un altre?
-Va ser una veritable odissea anar del
lloc on estàvem a un punt que ens havia trobat la UER (Unió Europea de
Radiodifusió), que donava assistència
tècnica per fer connexions a diferents
mitjans. Havíem d’anar a l’altra punta
d’on vivíem, en uns moments en què no
funcionava el metro ni hi havia un sol
vehicle al carrer: era una ciutat fantasma. Tothom es va tancar a casa per por
i per veure les informacions en directe,
mentre nosaltres caminàvem soles pel
mig del carrer i només vèiem sobrevolar helicòpters i de tant en tant fileres de
marines. Estàvem espantades i jo tenia
la sensació d’estar dins d’una guerra.
-Situació propícia pel sorgiment de
les fake news, oi?
-I tant! Bombardejos inventats i la
conseqüència lògica d’espantar-nos.
Aleshores el problema no era anar a
cobrir la notícia, sinó començar a pensar com tornar a casa, quan l’espai aeri
estava tancat. Passat aquest impuls, vam
aconseguir arribar al cap de tres hores al
punt de destinació, que pràcticament es
va convertir en la nostra nova casa. Vam
fer moltes connexions i vam comprar
un telèfon mòbil amb targeta per poder-les fer per ràdio. En recordo alguna
per a l’Antoni Bassas, de Catalunya Rà-

dio. El tercer dia van obrir la zona zero
i vam poder accedir-hi un tros. La situació era dantesca: encara hi havia una
fumera negra, tot gris i fosc, amb cendres i fum... A les botigues es veien els
aparadors amb cendra i molta pols, amb
dòlars per sobre. Com si una bomba ho
hagués arrasat tot. També es veien flors
arreu, fotos i ciris, improvisació de performance per expressar el dol. Funerals,
actes col·lectius que van ser molt intensos. Era jove i em vaig veure desbordada per la situació. Teníem pràcticament
setze hores del dia completament ocupades, i així ens en vam sortir. TV3 ens
va buscar un hotel a prop per poder seguir treballant durant deu dies, que van
ser com una eternitat.
-També vas tenir un ensurt a Biescas, oi?
-No soc supersticiosa, però de vegades

afecta a tots, si no ara en el futur. Aquestaa caminada solidària és organitzada
pels Mossos d’Esquadra, que recapten
fons per als hospitals de la Catalunya
Central: Althaia, l’Hospital Universitari
de Vic i el de Sant Bernabé de Berga. La
timidesa no em deixa participar en gaires coses, però fer actes per causes solidàries, sí. Aquesta causa em tiba, però
també d’altres. La meva germana gran té
una discapacitat intel·lectual i és usuària
d’Ampans, un altre tema que em motiva.
-Què n’opines, d’Ampans?
-És una entitat pionera en moltes coses. Cuida i entén el tema. Penso que
des dels mitjans públics se n’ha de
parlar perquè són els col·lectius més
oblidats i els que menys veu tenen. Pel
que fa a Ampans, vam fer un reportatge noticiable molt interessant sobre

«Els incendis de sisena generació afectaran el Prepirineu,
on hi ha moltes zones a les urbanitzacions que no estan
netes, a més d’haver-hi molt bosc a tocar de llocs habitats,
que constitueixen zones d’alt risc. És un polvorí»
aquests fets et fan pensar. El dia abans
dels aiguats de Biescas amb més de 80
morts al càmping, estava amb la meva
parella d’aleshores fent una ruta improvisada amb cotxe i el dia abans vam parar a la vora. Volíem entrar al càmping,
però estava ple i no hi havia lloc, així
que vam arribar a Sant Sebastià. Quan
ens vam llevar no em creia el que havia passat. Si hi hagués hagut lloc ens
hauríem quedat a dormir. Afortunadament, no m’ha passat res més.
Càncer
-Has col·laborat amb gent solidària
per lluitar contra el càncer, per exemple
en la campanya Fent camí al teu costat.
T’ha afectat directament la malaltia?
-El meu pare va morir de càncer fa dos
anys, el gener del 2017, i jo l’he patit directament sis mesos després, quan me’n
van diagnosticar un de pit, en una revisió rutinària, el dia abans de començar
vacances. Va ser un any clarament de
merda! Proves, ressonàncies, el gangli
sentinella... Per sort, encara exercia el
doctor Pere Culell, una gran persona i
un gran professional, sobretot molt empàtic. Gent que fan molta falta a la nostra societat! Ell em va operar i ara fa poc
m’han reconstruït el pit. El càncer ens

els llegats solidaris. A més de ser un
model de referència, va créixer en part
gràcies als llegats que s’han anat deixant de Comabella o la granja Urpina.
Sense això, moltes de les activitats no
les podrien fer. Ara passen una crisi
considerable perquè no es creen places
i els manquen recursos, un problema
que tenen totes aquestes entitats. Així,
per exemple, el salari mínim és bo,
però no s’ha pensat en els serrells que
comporta. Si s’apuja, què passa amb els
col·lectius que l’han d’augmentar als
seus treballadors? Si no se’ls dota de
més recursos, com hi poden fer front?
-Quin són els problemes dels micropobles?
-És una realitat desconeguda en general, però ben present al territori català,
on la casuística fa que aquests pobles
petits siguin difícils de gestionar. Per
exemple, Veciana n’és un, amb set quilòmetres de canonades d’aigua i pocs
recursos. Com ho han de fer? Un problema semblant tenen a Aguilar de Segarra. Gestionar l’aigua, camins de fàcil
accés per als que hi viuen, però també
per al servei de bombers en cas d’incendi, i masies molt aïllades com és el cas
del Solsonès, amb gent molt gran que

sovint viu sol. És complicat. Afortunadament, gràcies al projecte Connectyc-familyar, s’ha pogut connectar gent
gran de masies aïllades, amb tauletes
digitals. Hem estat per les eleccions del
26 de maig a Gisclareny, que és el poble
més petit de Catalunya. Tot i que ja sabien qui seria l’alcalde, els 24 habitants
que voten s’hi van haver d’estar fins a les
vuit del vespre perquè no poden tancar
el col·legi electoral. Com que són pocs,
repeteixen una vegada i una altra, en les
meses. Abans, era Sant Jaume de Frontanyà, que ara ja són 25 i s'hi presenten
tres llistes electorals. M’agrada molt explicar aquest tipus d’històries que a les
grans urbs no es coneixen gaire.
Igualada
-Pel que fa a Igualada, quines notícies
et van cridar més l’atenció?
-La notícia del núvol tòxic en una de
les seves fàbriques. Recordo que ens van
fer posar unes màscares que semblaven
de guerra química. Vam arribar al lloc i
vam veure que Mossos i Bombers anaven amb màscares i nosaltres a pèl. En
portàvem unes de farmàcia per parar el
cop, però vam esperar l’equip de reforç
de TV3, que anaven més ben preparats.
Estic obsessionada amb les malalties i
calia protegir-se, tot i que després es va
veure que la toxicitat no era greu. Una
situació molt peculiar d’Igualada és que
tenen 5 escoles privades concertades i 4
de públiques. És una ciutat mitjana on
històricament han tingut aquesta oferta
tan gran d’escola privada concertada,
però amb la lluita de les AMPA per
atreure gent cap a la pública això últimament està canviant.
-Què opines de la recuperació de les
petjades de titanosaure a Fumanya?
-És una zona de difícil protecció que
ha patit grans esllavissades. Quan vam
fer el reportatge ens vam prendre la
llicència de posar un titolet com el dinosaure català, conscients que aleshores Catalunya no existia, però ja van
aparèixer els assidus al cop calent de
Twitter, encapçalats per Inés Arrimadas, que va tenir resposta del Museu en
el sentit que estan extingits i que podia
anar-hi quan volgués. No deixa de ser
anecdòtic, però es va treure de mare. Es
tracta d’una petjada fossilitzada de 60
milions d’anys enrere que s’ha museït-
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zat a Fígols i és visitable. Ara es vol fer
més accessible la zona de les petjades de
les parets, on des del mirador, segons
com cau la llum, no s’acaba de veure bé.
-Vas intervenir com a periodista en
els focs del Bages del 1994 i 1998? Es
constaten efectes del canvi climàtic?
-No. El 1994 se m’havia acabat el contracte i treballava en una productora
de Barcelona. En el del 1998 presentava el Telenotícies Matí, però en aquella
època era de vacances. Recordo que
aquells incendis van marcar un abans
i un després pel que fa a la prevenció i
extinció. Sobretot els bombers en van
aprendre molt. Ara, els experts diuen
que els propers incendis seran els de
sisena generació, com els de Grècia o
Portugal. Fa por només de sentir-ho.
Es creu que podran afectar el Prepirineu, com a gran massa boscosa que
no s’ha cremat. La pregunta no és si els
tindrem, sinó quan els tindrem? Hi ha
moltes zones a les urbanitzacions que
no estan netes, a més d’haver-hi molt

bosc a tocar de llocs habitats, que constitueixen zones d’alt risc. És un polvorí.
-Un altre dels teus temes d’interès ha
estat la cultura.
-A TV3 és un aspecte que no havia tocat perquè tenen secció pròpia, però ara
també ho cobrim. És una manera de treballar diferent. Hi intervé un muntatge
complicat a l’hora d’editar, perquè quedin macos, tot i que al mateix temps són
agraïts: Fem boniquisme. He tocat temes
clàssics com la Fira Mediterrània, que té
molts registres, o la Mostra d’Igualada.
Em va agradar molt per la seva proximitat el concert de Gossos a la sala petita
del Kursaal, o algunes de les actuacions
de Carles Cases, que donen molta feina,
però el resultat final és agraït. També durant la celebració de la festa de Sant Jordi
vam poder entrevistar en directe autors
com Jaume Huch o Pep Garcia. Enguany vam fer un directe al matí a la llibreria Rubiralta, una de les més antigues
de la ciutat. Amb 112 anys d’existència,
Cristina Blesa és la quarta generació al

capdavant del negoci familiar. Tot i així,
he de reconèixer que darrerament m’he
acostumat al llibre electrònic.
-Com valores el premi Comunicació
de Regió7 com a responsable de la delegació de TV3 a la Catalunya Central?
-Em va fer molta il·lusió, però només de
pensar que havia d’anar a la gala, recollir
el premi i dir unes paraules, em vaig atabalar. En l’acte, vaig lloar la trajectòria
llarga d’aquest diari i en vaig recordar
el pas com a col·laboradora. També vaig
fer extensiu el premi al meu company i
càmera, Ferran Prat. Recordo que l’han
rebut comunicadors i periodistes com
Arcadi Alibés, Xavier Bonastre... En el
meu cas, penso que és un clar reconeixement a la feina de donar veu a la Catalunya Central, que era una zona que estava una mica abandonada en l’àmbit de
la comunicació televisiva. A més, és una
etapa per a mi molt xula, en la qual porto cinc anys i no tinc cap ganes de plegar.
Encara hi ha molta feina a fer. Són temes
de territori plens d’actualitat.

CULTURA
quadern obert

Juny 2019
Pura Travé

el perfil

N

úria
Bacardit
Pérez va néixer
a Manresa el 2
de desembre de
1970. De pare
manresà, Lluís, que havia estat
mecànic de taller; la seva mare,
Carme va néixer a Reus, però de
ben petita va venir a Manresa,
on va treballar d’auxiliar d’infermeria a l’hospital de Sant Joan de
Déu. Té tres germans més grans
germans: Sandra, Alba i Jordi. Va
començar els estudis a la Renaixença, d’on va passar a les Dominiques, «per aquelles coses
que tenien els pares d’anar a escoles religioses, fet que he
decidit no aplicar als meus fills» i després va anar al Lluís
de Peguera, on va estudiar fins a COU. Va cursar la carrera
de Ciències de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona i es va llicenciar el 1993. Va començar a
fer de periodista de joveneta, mentre cursava el primer de
carrera, a la Cadena 13, on feia butlletins de ràdio els caps
de setmana. Després va passar a ser la COPE a la carretera
de Vic. Tot seguit va entrar a l’antiga Tele7, que aleshores ja
era oficialment Televisió de Manresa, al xalet de Casa Caritat. Poc després ja es van traslladar a la carretera de Vic.
També va fer col·laboracions a Regió7 en uns moments en
32
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què Pere Gassó era el cap de comarques. Al darrer any de
carrera va començar a fer pràctiques a TV3, per cobrir la
baixa d’una embarassada. Va treballar-hi amb contractes
eventuals, i també en algunes productores. Passa les oposicions com a redactora d’informatius de TV3 i obté la plaça
definitivament l’any 1999.
Comença a treballar per als telenotícies matinal i de nit,
que l’obligaven a fer uns horaris intempestius, en què s’havia de llevar a les quatre de la matinada o anar-se’n a dormir molt tard. També va fer torns de caps de setmana i
algunes substitucions en programes com La nit al dia, que
es va emetre del 2002 al 2008. Durant deu anys treballa de
torn al Telenotícies Cap de Setmana com a redactora. Del
2003 al 2007 en va ser presentadora: «La faceta que menys
m’ha agradat». El setembre del 2014 s’obre la delegació de
TV3 a Manresa per cobrir les comarques de la Catalunya
Central. S’hi apunta conjuntament amb el seu company
Ferran Prat, tècnic de càmera procedent del programa 30
minuts, amb qui tenen dos fills: Aran i Lila. Des d’aleshores cobreixen les notícies més significatives del Bages,
Berguedà, Solsonès, Anoia, Osona i Moianès. A mida que
van trepitjant territori van descobrint temes nous, molts
d’ells atemporals, a part d’anar-hi encabint els d’actualitat:
«Ens surt la feina per les orelles». Es defineix com a «tímida agressiva» i reconeix que en alguna ocasió es mostrava
esquerpa. Una manera de fer que ha superat sobradament.
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fila cultural

La recuperació de l’edifici dels
antics jutjats com a palau del Consell
El febrer del 2015 s’informava que l’edifici dels antics jutjats passaria a ser la seu
central de la Generalitat a Manresa. El palau del Bisbe, de la baixada de la Seu,
concentraria les dependències de Territori, Interior i Sanitat, com a delegació del
Govern a les comarques centrals. Però cal tenir en compte que l’edifici anterior al
dels jutjats va ser el palau del Consell de la Ciutat de Manresa, seu de la Generalitat de Catalunya al final de la Guerra dels Segadors, durant 15 mesos dels anys
1651 i 1652, segons el geògraf Xavier Sanclimens.

L

a direcció general de
Patrimoni, en una
carta a l’alcalde Valentí Junyent, va confirmar el seu interès
en l’immoble com a edifici corporatiu
de la Generalitat, però des d’aleshores
ningú ha mogut peça. El 9 de febrer del
2000, l’Ajuntament ja tenia la intenció
de materialitzar aquesta idea i va cedir
dues finques del complex a l’executiu
català, que no va acceptar l’oferiment
fins al 2011, quan el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, va
valorar positivament la idea, com també va fer el president de la Generalitat,
Artur Mas, el 2013. Ara, sembla que ha
revifat l’interès, però sense cap concreció ni pressa per part de la Generalitat.
Refeta de nou la façana, l’edifici no es
va enderrocar sinó reformar, de tal manera que a dins conserva una sala gòtica, amb elements anteriors al barroc
dels antics jutjats, que es va inaugurar
el 1671, com a oficines del mestre racional. Després del Decret de Nova
Planta de 1716, s’hi van instal·lar el jutjat i la presó. Als segles XVIII i XIX va
servir esporàdicament de caserna mi34
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litar i teatre municipal. Però, com diu
Xavier Sanclimens «l’ús més continuat
que ha tingut l’edifici és el judicial». El
1882 s’hi va crear l’Audiència. Després
d’albergar diferents dependències judicials, des de l’any 2009 resta desocupat.
Palau del Consell
Com hem esmentat, el seu predecessor fou el palau del Consell de la Ciutat de Manresa, seu de la Generalitat
de Catalunya al final de la guerra dels
Segadors 1651-1652. En el marc de la
Guerra dels Trenta Anys (1618-1648),
en què la Casa d’Àustria, que dominava a Castella i l’actual Alemanya, volia
imposar la seva hegemonia a Europa,
en contra de França i els països protestants, el 1635 França va declarar la
guerra a Felip IV de Castella. El 1640,
el comte duc d’Olivares decideix atacar
França per Catalunya, i obliga els seus
habitants a allotjar, mantenir i suportar tota classe d’abusos per part de les
tropes castellanes fins que el 7 de juny,
durant el Corpus de Sang, es va iniciar la Guerra dels Segadors, als crits
de «Visca la Terra!», «Muiren los traïdors!» i «Muira lo mal govern!», amb
la mort del virrei.

Sarret i Arbós, en el volum I de la Monumenta Historica de la Història de
Manresa, explica que quan Barcelona
es va veure assetjada per la crisi el 1651,
Manresa va establir un cordó sanitari
als afores de la ciutat perquè no entrés
cap persona infestada. Els consellers de
la Diputació del General, Generalitat o
Consistori de ses Senyories, com els anomenen els Dietaris de la Generalitat de
Catalunya, es van traslladar el 22 d’abril
a Terrassa, d’on van marxar el 28 d’agost
cap a Manresa davant la proximitat de
l’exèrcit castellà. La Generalitat estava
formada pel braç eclesiàstic, el militar
o aristocràtic i el reial o municipal, que
era constituït pels síndics elegits per les
principals ciutats de Catalunya. Segons
un estudi del geògraf manresà Xavier
Sanclimens, la Generalitat de Catalunya
es va establir al palau del Consell de la
ciutat de Manresa, «en la casa on s’acostumen a tenir los consells, que és davant
la Seu de dita ciutat», uns quinze mesos,
des de finals d’agost de 1651 fins a finals
d’octubre de 1652, si no fos pel parèntesi
que del 20 de novembre de 1651 i el 25
d’abril de 1652 van imposar les autoritats
reials franceses. Els principals acords
a part dels estralls de la pesta, tenien a

veure amb uns temps difícils marcats pel
final d’una guerra que s’anava perdent,
la dificultat de cobrar impostos, la complexitat de disposar de noves tropes que
no es podien pagar, les dimissions dels
càrrecs públics i la presència de bandolers i sediciosos. Les sessions eren sovint
compartides pel Consell, «però s’asseien
en llocs visiblement separats».
Més concretament, el 31 d’agost de
1651, la Generalitat prohibeix traslladar una partida de queviures a Cervera
per por de ser capturada per les tropes castellanes i es reordena que sigui
enviada a l’assetjada Barcelona. L’11
d’octubre, els cònsols de la Seu d’Urgell
expliquen per carta que Marzin, capità
general de les Armades de sa Majestat
Lluís XIV a Catalunya, marxa a França
a través d’Andorra amb quatre tropes de
cavalleria i dues d’infanteria. Tot seguit,
la Generalitat es queixa al rei francès
d’aquesta marxa de tropes quan Barcelona continua assetjada, en una carta
signada pel conseller en cap de Manresa, Maurici Minguella; el canonge de
la Seu de Barcelona, Francesc Torres, i el
de Vic, Francesc Oriol. El 15 de novembre s’informa del nomenament pel rei
de França de la Motte, com a nou virrei
i capità general de Catalunya. L’endemà
es va acordar que el diputat militar anés
a Cardona, l’oïdor eclesiàstic a l’Urgell i
el reial resta a Manresa per sol·licitar un
esforç general en la defensa de Barcelona. Però el 20 de novembre el consistori
es veu obligat a disgregar-se.
El 25 d’abril de 1652 el consistori es torna a refer. El 10 de maig, s’ordena a Bo-

Quan s’hi encabeixin les dependències
de la Generalitat, caldria tirar el sostre a terra,
per recuperar l’arcada gòtica. (Foto: Marc Prat)

naventura Closa, sobrecollidor del General, que disposi, a la Taula de Comuns
Dipòsits, els diners recaptats en nom
del General. Aquell mes també s’actua
contra sediciosos a la Plana de Vic, que
es fan forts i amenacen d’arribar a Manresa, on els consellers decideixen fer
guàrdies molt ajustades. Assetgen el castell de Puigcerdà. El 20 de juny dimiteix
Bernat Culla com a defenedor del general i es nomena Francesc Mora i de Marimon. El 8 de juliol els castellans prenen
Balaguer, però una guarnició resisteix a
l’església de Santa Maria i altres llocs.
Dos dies després, s’acorda enviar-hi cent
homes, «pagats, municionats i armats».
Durant l’agost s’informa de les poblacions on s’han pogut recaptar impostos i
d’altres en què ha estat impossible per
la pesta o a causa de l’enemic. Un mes
després es fa evident la impossibilitat de
recol·lectar-los en determinats indrets.
Al setembre, les dimissions de càrrecs es
van succeint: Jacint Pujol, tauler del General, plega, i l’endemà es nomena Josep
Moner, així com Josep Coromines, cre-

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

dencers dels draps del General, mentre
es nomena Cristòfol Coromines canonge de Manresa. Es comença a veure gent
armada pels voltants de la ciutat.
Rendició
El 12 d’octubre de 1652, la Generalitat
es va rendir. Entre d’altres, signen la
rendició: pel braç eclesiàstic, Francisco
Sans, canonge de Barcelona, i el d’Urgell, Francesc Amigant; el doctor Joseph
Guardia i Domingo, monjo en nom
dels consellers de Manresa. Pel braç
militar, Francisco Sala, Josep d’Argençola i Bernat Aymerich, entre d’altres.
Pel brac reial, Josep de Navel, conseller
en cap de Manresa, Vicenç Fàbregues o
Maurici Minguella. En total, 29 consellers, diputats i alts càrrecs es van rendir
a Joan d’Àustria, representant de Felip
IV de Castella. La Generalitat va tornar
a Barcelona el 30 d’octubre. Després de
diferents escaramusses, el 1659, amb
el Tractat dels Pirineus, Catalunya va
perdre el Rosselló i mitja Cerdanya, que
van ser annexionats a França.
Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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propostes

CINEMA. Jordi Casas

Un embaràs
molt real
El director Carlos Marqués-Marcet és un especialista a aconseguir grans resultats amb històries
intimistes que saben arribar a l’espectador, com
va demostrar amb la seva opera prima 10.000 Km
(2014), sobre una relació a distància. Si amb Tierra
firme (2017) explicava les peripècies d’una parella lesbiana per tenir un fill, ara, amb Els dies que
vindran, coneixerem una parella davant d’un embaràs inesperat. Tot apunta que aquesta pot ser la
pel·lícula catalana de l’any, com ja demostra el seu
pas pel Festival de Màlaga, on va arrasar amb els
premis a millor pel·lícula, direcció i actriu. Marqués-Marcet torna a comptar amb el seu actor fetitxe, el popular David Verdaguer, present a totes
les seves pel·lícules. La idea del film se li va acudir
en conèixer la notícia que Verdaguer esperava una
criatura amb la seva parella, la també actriu Maria
Rodríguez Soto. La parella va acceptar d’aprofitar
l’embaràs autèntic per protagonitzar aquesta història de ficció, en què no s’interpreten a si mateixos,
donant una pàtina de gran realisme al que veuran
els espectadors. Els dies que vindran va ser la pel·
lícula de cloenda del recent Festival de Cinema
d’Autor de Barcelona i la seva estrena comercial
està prevista per al 28 de juny.

crònica social
ART. Maria Camp

Un mes ple d’art
Per aquest juny us volem parlar de sis propostes artístiques. La primera és l’exposició Diversitat aparent, de Mònica Campdepedrós.
La trobareu a la Plana i està organitzada per la Taula d’Arts Visuals
de la Catalunya Central dins el seu projecte Contemporanis. La segona és Simbiosi, de Josep Morral, on investiga els lligams entre la
natura i l’ésser humà tot establint paral·lelismes entre elements naturals i parts del cos humà. La podeu veure al Centre d’Art i Sostenibilitat el Forn de la Calç. La tercera és d’Eduard Amigó, al Casino.
Es tracta de l’exposició Cosmogonies, que recull dues de les seves
sèries de treball, les transparències i els quitrans, que tenen en comú
un fil invisible, sempre present en l’obra d’Amigó: la recerca espiritual. La quarta proposta que us volem recomanar és 10 anys del
Taller de Fotografia de Lledoners, a la casa Lluvià. Un recorregut pels
deu anys d’aquest taller coordinat per l’artista Maria Vernet en el
qual s’han treballat conceptes, tècniques i processos ben diferents.
I de la mateixa Maria Vernet, durant la segona quinzena de juny
i també a la casa Lluvià, podreu veure la cinquena proposta, una
exposició en la qual investiga la relació que hi ha entre persones i
animals. Finalment, us recomanem descobrir les obres creades per
a l’edició d’enguany de Vi_suals, que inclou una exposició fotogràfica a càrrec de Foto Art Manresa, dos curtmetratges a càrrec de
Cineclub Manresa de Marc Baylina i d’Isabel Casanova i obra d’Eva
Cardona, Joan Carrió, Anna Cayuela, Alba Comas, Alèxia Lleonart,
Josep Morral, Pep Pérez, Eder Pozo, Berni Puig, Periko Raspa, Aina
Sallés i Pura Travé, exposada en aparadors del centre històric.

VINS. Marc Maldonado, sommelier de l’Oller del Mas
MÚSICA. Marc Vilanova

Torna
Manrusionica
El pròxim 8 de juny, la capital del Bages acollirà l’edició d’enguany del Marusionica, un festival
modest, però que a base d’un treball constant i
seriós, s’ha guanyat per mèrit propi un espai en
l’agenda d’esdeveniments estatals de música electrònica. Amb paraules de la pròpia organització,
el festival és una experiència que relaciona les
sensacions a través de la llum i la música electrònica amb espais simbòlics de la ciutat, com són
el parc de la Seu, la plaça de la Reforma, amb el
seu arxiconegut màping de llums, i el Palau Firal con a novetat d’enguany. Entre els artistes més
destacats que trepitjaran els escenaris del festival
hi trobarem Michael Amato, també conegut com
a Hacker; un dels degans de la professió de DJ a
l’estat com Ángel Molina, la productora i cantant
Louisah, i Fango, en format de DJ set.
36
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Bernat Oller Blanc
de Picapolls 2018
El Bernat Oller Blanc de Picapolls 2018 és una clara evolució de la
varietat Picapoll al Pla de Bages. Des del seu inici, amb la seva primera anyada al 2008 fins enguany, la incorporació de la Picapoll Negre
va fer que el vi guanyés en caràcter i identitat. Aquesta última anyada
del 2018, el Picapoll Negre predomina per primer cop sobre el Picapoll Blanc fent bell un Blanc de Negres, amb un 60% de Picapoll
Negre i un 40% de Picapoll Blanc. La seva vinificació ecològica té
un tracte especial. En elaborar un blanc de negres el rendiment de
premsat és baix, i a la vegada, s’utilitzen diferents elements com la
fusta o els ous de formigó. En nas, és intens i expressiu, hi trobem
aromes a fruita blanca i tropicals, amb lleugers aromes a plantes mediterrànies. Presència lleugera de tocs cítrics. El pas en boca és suau,
cremós i estructurat. Producció limitada de 9.607 ampolles, que procedeixen únicament de les parcel·les Simulacre i Monistrolà, amb
una altitud de 280 metres, sobre el nivell del mar. OIler del Mas el
presenta com un dels millors vins, que combina perfectament amb
la gastronomia de la comarca del Bages. Producte ecològic i vegà.

Els diorames de Mestres Cabanes (1963)
J. S.

L

a fotografia del periodista gràfic Quintana Torres està feta al local que els pintors
tenien sobre el teatre del Liceu de Barcelona. En aquells moments, any 1963,
Josep Mestres Cabanes treballava en un
encàrrec de dotze diorames sobre el descobriment d’Amèrica i especialment la figura de Cristòfol Colom, per a
l’Exposició Internacional de Nova York, que es va fer l’any
1964. El fotògraf Antoni Quintana els va captar pocs dies
abans de ser portats al vaixell que els havia de transportar
a l’altra banda de l’Atlàntic. Construir reproduccions d’escenaris històrics estava molt valorat en la cultura anglosaxona de l’època.
Paisatge i arquitectura, on treballava molt la perspectiva, la
seva obra pictòrica artesanal era una feina d’ofici en què l’obra
ha de reflectir uns criteris de treball ben acabats, per assolir
una representació de realitat. Pintura de cavallet, a l’oli, dibuixos i esbossos, aquarel·les... Dins dels estudis d’escenografia
acabaven fent de tot: decorats per a cases, obres teatrals, o
per als pastorets dels pobles, carrosses per a cercaviles o projectes d’estands firals. Mestres Cabanes hi tenia molta traça i
la mà trencada en la realització de diorames, alguns de grans
dimensions com els pastors de la muntanya amb cabanes i
casaments, el centenari del ferrocarril de Mataró... És un artista manresà que va treballar moltes dècades a Barcelona,

Foto: Antoni Quintana Torres

conegut per les seves obres d’escenografia (sobretot les set
wagnerianes) per encàrrec del teatre del Liceu, que és el que
li va donar més prestigi. No només d’òperes, sinó també, teatre i comèdies musicals, i sarsueles, que van omplir el seu
temps de treballador d’ofici des dels anys 40 fins el 1956, en
què també va centrar bona part de la seva atenció en alguns
dels diorames que es conserven a la Fundació.
Als anys 60, havia fet donació a l’Ajuntament d’uns diorames o teatrins per a l’òpera Aïda, que van quedar dipositats
al Museu de la ciutat. El 1977 es va reobrir el Museu i se li
va dedicar una de les sales grans, on als diorames inicials hi
afegeix unes altres obres. La Fundació Privada Josep Mestres Cabanes es va establir el 1989, quan l’artista decideix fer
donació d’un gran conjunt de la seva obra a la ciutat, amb
la condició que s’exposés de manera permanent. Com que
no existia de moment l’espai, l’obra es va quedar a casa seva.
Però, la creació de la Fundació va ser un fet per afavorir l’objectiu inicial de custodiar aquesta donació d’una seixantena
d’obres, que prèviament van estar exposades al vestíbul de
l’Ajuntament. Es va habilitar una sala al Museu, que acull
bona part de la seva obra pública, en part destinada a la
Fundació. Mort el 1990, al cap d’uns anys, la seva filla Isabel
va decidir lliurar definitivament i de forma estable la seva
obra familiar a la Fundació, en adquirir l’edifici de quatre
plantes al número 17 del carrer de Sobrerroca.

Preu de venda: 12 euros
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patrimoni ciutadà

fanal de cua

Casa Armengou
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Llorenç Capdevila

Mascaró de proa

Del respecte

l passat 13 de maig l’amic Josep Maria Aloy
jubilava el seu Mascaró de proa, el blog
que ha anat actualitzant, amb entrades
periòdiques, al llarg de set anys, per parlar
de llibres i, molt especialment, de llibres
destinats al públic infantil i juvenil; un blog que, amb total justícia, va rebre el premi Aurora Díaz Plaja, l’any 2013.
Més de 300 entrades creades amb l’objectiu d’homenatjar
autors i il·lustradors, reflexionar sobre el fet d’escriure o de
llegir i esperonar el públic jove, però també el públic adult,
cap a la lectura. Uns objectius difícils, en un temps en què
les xarxes socials i l’allau audiovisual absorbeixen el temps
lliure de menuts i grans. L’última entrada al
blog té un to agredolç. Agre, naturalment,
perquè tanca amb la trajectòria de Josep Maria Aloy com un dels prescriptors més sòlids i
respectats en el camp de la literatura infantil i
juvenil. Dolç, perquè el balanç de la feina feta
és positiu i queda a la xarxa.

ntre els escrits en prosa de Joan Salvat-Papasseit n’hi ha un, Divisa de combat (1917) on hi ha prou matèria per
meditar sobre temes d’actualitat. Ja que,
tal com diu ell, llavors i ara «coses força ben dites no arriben al comú», en remarcaré alguns
aspectes. En primer lloc, constata com «els tontos i els
covards mai no podran comprendre que els codis són
fixats només per al llur ús». És a dir, que amb la frase
tramposa de la llei és la llei sense discussió, t’esclavitzen
i et posen el morrió.

E

A

quest casal és dels més característics
del primer tram de la carretera de Vic,
on es van construir, a cavall dels segles
XIX i XX, edificis que combinaven la
funció comercial o industrial amb la
d’habitatge burgès. És una obra d’Ignasi Oms i Ponsa bastida entre 1899 i 1903 en un estil eclèctic,
amb trets clarament modernistes. Es tracta d’un habitatge
plurifamiliar aïllat amb tres façanes, al carrer de Sant Joan
Baptista de la Salle, la carretera de Vic i el carreró d’accés a
la plaça Porxada. És un edifici compacte de planta baixa,
dos pisos i una part de soterrani, amb un magatzem adossat
al darrere. La façana principal és simètrica, amb un ritme
marcat per les obertures ordenades regularment: els balcons agrupats de dos en dos, separats per fornícules i pilastres que marquen eixos verticals. La coronació de l’edifici és
molt vistosa, amb una gran cornisa aguantada per permòdols i amb una balustrada a sobre. El parament de la façana
juga amb el contrast entre l’arrebossat que imita el maó i
la pedra dels detalls ornamentals com les cantonades, les
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PER SABER-NE MÉS:
- BARAUT, Anton; BOVER, Imma, «El Modernisme al Bages», a Dovella,
núm. 3, Manresa, desembre de 1981.
- LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consolidació
del modernisme terra endins. Delegació del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Manresa i Angle Editorial, Manresa, 2009.

impostes, els emmarcaments de les obertures i la cornisa.
Gràcies a la recent restauració, és molt visible aquest contrast entre els colors vermell i gris. Les baranes dels balcons
són de ferro fos i també estan aguantats per permòdols. Un
dels elements més espectaculars és el portal modernista del
magatzem del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, que
malauradament no ha estat restaurat com la resta de l’edifici.
El catàleg de Manresa protegeix de manera parcial la volumetria i l’aspecte exterior, per la importància històrica
i artística, i perquè és una de les millors obres de l’arquitecte Oms, que enriqueix el paisatge i s’integra en el teixit
urbà. La família Armengou era la propietària d’una de les
grans ferreteries de la carretera de Vic que servien peces i
recanvis per a la indústria de la ciutat i de les conques del
Llobregat i el Cardener. Era especialment impactant la visita al magatzem del soterrani amb un laberint format per
les caixes de milers de productes perfectament ordenats.

Lluís Calderer

Aloy va dedicar la seva vida professional a l’educació. La seva passió, però, ha estat sempre la
literatura i, en aquest sentit, ha fet d’assessor de
l’editorial La Galera, ha exercit la crítica en diverses revistes, ha publicat un parell de contes
i nombrosos assajos, ha tingut cura de l’edició
d’alguns llibres de poemes de la Joana Raspall,
ha mantingut una relació d’amistat amb alguns
dels clàssics catalans del gènere (Carbó, Janer
Manila, Sorribas, Teixidó i, molt especialment,
Vallverdú) i, a casa seva, ha aplegat la que deu
ser una de les biblioteques de literatura infantil i juvenil en
català més completes que existeixen. Ha «seguit i perseguit»
–com diu en una de les primeres entrades al blog– la literatura per a joves dels darrers cinquanta anys. N’és, per tant, gran
coneixedor i una veu autoritzada per parlar-ne. I durant els
darrers anys, a través del seu Mascaró de proa, ha ressenyat
centenars de llibres i ha recordat una gran quantitat d’autors,
fins que ara ha decidit jubilar-lo i ens ha deixat una mica orfes.
Trobarem a faltar els seus comentaris, ressenyes i reflexions intel·ligents, elegants, rigoroses i generoses, la seva
mirada de lector apassionat i exigent, de prescriptor militant. Moltes gràcies per la feina feta, Josep Maria!

E

Salvat denuncia també l’estratègia de donar
«virtuts falses» als homes temorencs. Una,
és el «bon viure amb els altres –àdhuc amb
els bandits». I és així com «als presidis hi són
duts els valents». Davant d’això reflexiono
sobre un tema que fa temps em porta de cap.
I és l’acceptació acrítica que cal respectar
tothom, ja que la pràctica ens ensenya com
gràcies a aquesta cuirassa els brètols es van
fent els amos de la situació arreu.
Tot ve senzillament d’agafar la definició del
diccionari segons la qual respecte és «deferència, sentiment de reverència envers algú
per raó dels seus mèrits». La jugada consisteix a canviar «algú» per «tothom» i suprimir la resta de la frase. Trobo significativa la
desaparició del llenguatge comú d’una frase
Erques Torres
d’ús corrent en la meva infància i adolescència; era la de referir-se a algú com una persona digna de
respecte. Aquest te l’has de guanyar, no es pot regalar a
qualsevol per les bones, si no és així caiem en la banalització del concepte. Pensem-hi perquè amb l’ús del respecte
com a tapabruts podem acabar sotmesos a la brutalitat de
persones indignes.
Per acabar, em permeto transcriure el final de l’escrit de
Joan Salvat-Papasseit –la cita és textual, tant en l’escriptura
com en la tipografia: «Si manca una divisa per a fugir de
mals, per a fugir de tontos i covards, aquesta és la divisa:
CAL FALTAR AL RESPECTE FÀCILMENT A AQUELLS
QUINS NO MEREIXIN DE RESPECTE».
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‘PHOTO FINISH’ MUNICIPAL
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

EL CNL Montserrat pilota un nou curs de català
oral per a persones no alfabetitzades

Sis ciutats de Catalunya, entre les quals Manresa, han pilotat el nou curs, que
té per objectiu donar resposta a l’increment d’aprenents no alfabetitzats que
volen aprendre català. D’aquesta manera, adquiriran una competència en
llengua equiparable a la del nivell bàsic de català (A2).
El curs Ep! Escolta i Parla es va presentar el 24 de maig a la Filmoteca de Catalunya i va comptar amb la participació de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga,i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa.
El nou curs, dissenyat amb tècniques educatives pioneres i totalment oral,
proposa activitats lúdiques i interactives mitjançant els formats d’àudio, ví-

deo i imatge que faciliten la fixació d’estructures lingüístiques i conceptes a
través de la imitació de situacions quotidianes i reals amb les quals els alumnes se senten identificats.
Actualment la tècnica del CNL Montserrat Lídia Fontana ha pilotat tres cursos d’aquesta modalitat a Manresa i es preveu que el 2020 el curs formi part
de l’oferta formativa general de tots els centres del CPNL.

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

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

CP			Tel.
a			

de 2019 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN
Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina.
(signatura)
Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca,
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat
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n el món del ciclisme, els grans equips sempre tenen els millors esprintadors. Els porten ben protegits
entre el pilot fins als últims metres, en què donen
el millor de si mateixos. Això sí, els caps d’equip
sempre saben si l’etapa tindrà un final ajustat i, si cal, per
assegurar-se la victòria, posen els corredors a donar cops
de colze perquè el ciclista més ràpid creui primer la línia
de meta. En la cursa cap a l’alcaldia de Manresa, el final
va ser de photo finish. Inimaginable. Només deu vots que
van forçar el recompte. El cap de files d’ERC, Marc Aloy, va
anar per davant durant bona part de l’escrutini. Guanyava
totes les metes volants, tot i que, val a dir-ho, el mallot groc,
l’alcalde Valentí Junyent, ben acomboiat pels seus gregaris –molts d’ells debutants però aguerrits– i a través dels
reforços fidels vinguts de Brussel·les va aconseguir passar
tots els ports de muntanya mantenint la distància respecte

del líder: 300, 200, 120, 10... o menys sufragis.
Mentrestant, des dels primers minuts, va quedar clar que
alguns no estaven en condicions d’aguantar la dura etapa
amb una rampa del 5% totalment inabastable. Ni per Manresa en Comú, ni pel Partit Popular ni pel nou conjunt de
Primàries que tenia un bon rodador com a líder. Pinyó fix
i insuficient per a Podemos i Vox. Entre els habituals de la
Volta a Espanya, de seguida va quedar clar que la veterania
socialista ajudaria a rendibilitzar les hores de bici en carreteres abruptes i sinuoses. Al costat, això sí, dels domingueros Ciutadans, que amb l’entrepà de truita fan bones tirades
sense fer entrenaments gaire professionals. Al final, com fa
quatre anys, els mateixos equips en les primeres posicions,
però, això sí, el podi molt renyit. Ja veurem com s’organitzen
per encetar l’etapa dels pròxims quatre anys.

EL CUL DEL POU · JUNY 2019

41

LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
LA PROSTITUCIÓ A LA MANRESA 2022
EMISSARI
2022

L’oracle s’ha acomplert:
per poc toquem el cel;
Manresa mai no perd,
ni que vingui d’un pel
saber qui guanya el duel.
No sentiu el nou cant?

D

urant els dies previs a les eleccions municipals i europees,
Regió7 va entrevistar els candidats dels diversos partits en les
diferents ciutats de la regió central. A
banda de l’entrevista en si, l’article, a
doble pàgina, comprenia tres qüestionaris més de caràcter personal i sobre
gustos. És fixant-nos en aquest darrer
test on, llevat d’alguna honrosa excepció, els candidats dels partits més
antisobiranistes –o més sobiranistes i
soberanistes espanyols– mostren un
desconeixement i un desinterès més
gran envers les manifestacions culturals del país i les ciutats que es propo-

Agermanats anirem caminant
a l’Ajuntament
la gent Esquerra governaran
junts amb en Junyent.
Dels deu que es presentaven
amb cinc ens hem quedat;
està vist que no hi caben
tants bocs en un ramat;
després del resultat
més d’un canta exultant:
Agermanats anirem caminant
a l’Ajuntament
la gent Esquerra governaran
junts amb en Junyent.
Hi ha qui per fer la murga
ens diu que el resultat
–una autèntica purga–
el veu massa ajustat.
Pactaran aviat
o s’esgarraparan?
Agermanats anirem caminant
a l’Ajuntament?
La gent d’Esquerra governaran
junts amb en Junyent?
Que dormiu a la palla?
¿A qui pot fer profit
que estripeu la baralla?
Això no té sentit;
mireu-vos fit a fit
i acabareu pactant.
Aquella llum resplendent,
tan gentil, tan clara i pura,
ens eviti la fissura
amb què amenaça en Junyent.
Que vegi tot Manresa
que som una ciutat
que defensa amb fermesa
la catalanitat
com el bé més preuat,
com hem fet fins al moment.
Aquella llum resplendent,
tan gentil, tan clara i pura,
ens eviti la fissura
pel bé de la bona gent.
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VA COM VA
PELS SEUS GUSTOS ELS CONEIXEREU

R

ecordo perfectament el dia que
vaig decidir estrenar-me. No he
estat mai una persona popular i,
per tant, mai he sigut de l’interès
de ningú. Al col·legi hi havia unes quantes nenes que m’agradaven i eren molt
aficionades a col·leccionar cromos, però
la meva col·lecció home made de la
Manresa ignasiana no els cridava gens
l’atenció. D’adult també m’ha costat
trobar l’acceptació d’altri. No he après a
evitar mencionar en la primera cita que
a les vuit del vespre he de ser a casa,
per matinar l’endemà i fer la ruta ignasiana o per fer fotos al barri Antic. Així,
aprofitant que el 2022 va obrir un local
amb història, l’antic Cabaret –abans Las
Palomas i ara anomenat Likes–, vaig decidir estrenar-me en aquest món que
sempre havia prejutjat com a fastigós.

sala amb poca llum, una barra i els petits reservats a un lateral. Jo devia posar
una cara de peix bullit i una noia em
va clissar de seguida: «És el teu primer
cop, oi?». Jo vaig afirmar amb el cap,
ella em va agafar de la mà i em va dur
a un reservat limitat per una cortina
negra, on hi havia una petita taula amb
un teclat, una pantalla i un sofà. «Ufff,
sembla que torna a fallar l’aire condicionat». Ella es va descordar la brusa i jo
m’estava posant nerviós per moments.
«Tranquil, acabarem ràpid. Saps com
es fa?», em va preguntar ella. «He vist el
procediment per internet. Però, quant
em costarà?». Ella va somriure. «2.000
euros un servei complet i 1.000 pels
likes i followers». Vaig pensar que ja
que ho feia, ho faria bé i vaig optar per
fer el servei complet.

Vaig aparcar. Pocs cotxes. Millor, així es
redueixen les probabilitats incòmodes,
com trobar-te un familiar o el marit
d’una amiga... Vaig agafar aire, em vaig
omplir de valor i vaig sortir del cotxe.
Quan em dirigia a la porta custodiada
pel segurata, un parell d’homes mig
suats van sortir del local comentant
la jugada entre rialles: «Ens han deixat
ben secs, eh!». El vigilant em va obrir la
porta i vaig accedir al Likes. Una gran

Al cap de 30 minuts ja tornava a ser al
cotxe, ara amb mil notificacions al mòbil. Nous seguidors i likes per parar un
tren. Durant un mes aquesta seria la tònica, a més em penjarien fotos al meu
perfil d’Instagram per simular una vida
activa i envejable. Just en aquell moment em va trucar la dona. No li vaig
agafar el telèfon, vaig obrir la guantera,
em vaig posar colònia i vaig tornar a la
meva trista vida real.

LLUM DEGÀS

sen representar. Com si la militància
en aquests partits impliqués no llegir
llibres d’autors catalans –encara que
sigui en traducció al castellà o d’autors
catalans que escriuen en castellà– assistir a representacions teatrals o a
concerts de cançó catalana. El mateix
succeeix en relació amb algun personatge històric de qui hauria agradat
aprendre, l’última pel·lícula vista o la
ciutat on els agradaria viure, si no fos
la seva. També és curiós que sigui un
candidat de Vox que triï Manresa com
a ciutat ideal on viure. Qui sap si és per
desconeixement, masoquisme o esperit de reconquesta.

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
LEANDRE FUSTÉ
PRESENTA MEMÒRIES

El dia de Sant Jordi, l’amic Leandre Fusté, sardanista de soca-rel, a qui vam tenir
l’honor de lliurar el guardó de manresà
més manresà l’any 2011 va presentar el
seu llibre de memòries Fent recompte de moments, sentiments i afanys...
d’una vida a can Trinxeria, de Cassà
de la Selva. Fusté, cassanenc de naixement, va compartir amb la cinquantena d’assistents a l’acte els seus records,
especialment els de la seva infància i
joventut a la vila. Àngels Fusté, curadora
de l’obra –i filla especialista en comunicació i actes públics– va acompanyar-lo
i va donar detalls de com s’havia gestat aquesta edició des que l’autor havia
començat a posar per escrit les seves
vivències vint anys enrere. L’obra ha
comptat amb la direcció editorial d’Ignasi Torras i el disseny gràfic de l’Estudi
Mestres. El Leandre no ha perdut mai el
contacte amb la vila de naixença, però
a Manresa hi ha fet molta feina.

QUINTÍ TORRA CORDONS

lectiu Música per la Llibertat, del qual
Marta Torra és una de les ànimes. No hi
ha res a amagar, la mainada participa,
amb naturalitat, de la reivindicació i hi
col·labora com pot. Això sí, abans de
publicar la foto hem demanat permís
als pares dels nens adoctrinats.

TALLEN MOLT ARRAN
Al cap d’una anys d’adoctrinament, el
que pot passar és que hi hagi opinions
polítiques contraposades i les idees, tot
i que sovint siguin força coincidents,
s’acaben defensant amb vehemència
més per part d’uns que dels altres. A escassos metres d’on es va fer la fotografia
de les criatures, a la mateixa plaça Major,
hi ha el local d’Esquerra Republicana a
Manresa, la força política –per poc!– més
votada a les municipals i responsable
de la regidoria de Serveis Socials en l’últim mandat. Poc abans del dia de les
eleccions, el col·lectiu Arran va penjar
la pancarta que veieu a la imatge al pis
de sobre de la seu republicana denunciant els desnonaments setmanals a la
ciutat, en clara al·lusió –tres fletxes ho indiquen– als veïns. La mala llet és considerable. Tot sigui perquè flueixin més les
relacions entre la CUP i ERC si finalment
Junts per Manresa es desmarca de la
llista encapçalada per Marc Aloy.

Drets infinits

les filadores, són el punt de partida de
la primera Fira de les Filadores que es va
celebrar a Callús el 5 de maig, un esdeveniment que ha retornat el poble a l’any
1900 a través de l’ambientació de les parades situades a la carretera de Cardona i
de les accions teatrals representades per
la gent del poble. L’alcalde de Callús, reelegit per majoria, Joan Badia –membre
distingit també de la junta de l’Associació Cultural El Pou de la Gallina– va participar de la teatralització encarnant Josep
Torras i Bages, bisbe de Vic, tot i que algú
m’ha dit que l’hàbit que duia més aviat
corresponia a un cardenal! Un cas de
megalomania de manual.

JOAN VILAMALA
EXPOSA A TERRASSA

Nens 'adoctrinats'

El Pou a canal Taronja

Com aquell qui no vol la cosa, l’aucaire
Joan Vilamala –un altre destacat membre de la junta del Pou– va fent difusió
de la seva obra arreu del territori. I s’ho
passa d’allò més bé. Té tan material editat que ara, fins i tot, pot presentar-lo en
forma d’exposició. Així, del 13 de juny al
14 de juliol, exposarà les seves auques i
d’altres al Centre Cultural de Terrassa, en
plena Rambla d’Egara. Tot un luxe.

DRETS INFINITS

Leandre Fusté presenta memòries

NENS ‘ADOCTRINATS’
Quan d’infants se’ns acostuma a mamar certes manifestacions quotidianes,
el més probable és que ens acabem arrelant a unes tradicions i a una manera
de ser i de pensar. Ens ho demostra la
instantània que ens fa arribar un lector
assidu a la interpretació del Cant dels
Ocells, que es fa cada dia a les set del
vespre als porxos de l’Ajuntament de
Manresa reivindicant l’alliberament
dels presos polítics. Una acció del col·
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No deixo el regidor –i potser futur alcalde– de banda perquè les obres de
la Baixada dels Drets han aconseguit
superar, amb escreix, la precampanya,
la campanya i la postcampanya electorals. Mira que en aquest coi de ciutat
costa que s’acabin d’enllestir les obres!
La prova més flagrant que la cosa no va
ni molt menys a l’hora és el cartell que
hi ha col·locat al capdavall de la baixada, just a la façana de l’edifici ensorrat,
on diu que la intervenció s’havia d’acabar la tardor de 2018. Ara només cal
veure si la intervenció acaba fent peça
al veïnat, perquè, en el fons, d’alcaldes
i alcaldesses, a Manresa, n’hi ha tants
com jubilats venerables especialistes a
comentar les obres.

Tallen molt arran

EL POU A CANAL TARONJA
L’endemà de les eleccions, el dilluns 27
de maig, Pilar Goñi, guanyadora de l’últim Oleguer Bisbal a la manresana més
manresana, va convidar Jaume Puig i
Carles Claret a la tertúlia que, de dilluns
a divendres, condueix a Canal Taronja i
a Ràdio Manresa. Tot i que el tema del
dia eren els resultats electorals i l’ajustada victòria d’Esquerra a Manresa, tant el
president de l’Associació Cultural editora del Pou com el cap de redacció, que

El bisbe Badia

es va definir com un llengut i hater que
no es casa amb ningú, van poder parlar
a bastament del naixement, amb voluntat independent, de la publicació fa
32 anys i de la intenció de seguir tocant
el botet tants anys com el cos ho aguanti. Entre Claret i Goñi, per cert, va quedar
pendent la posada en marxa d’un Sálvame Deluxe a la manresana que, de
ben segur, no deixaria ningú indiferent.

EL BISBE BADIA

La industria tèxtil de Callús va ser un dels
puntals del poble al llarg dels segles XIX
i XX, les fàbriques del municipi es van
especialitzar en la filatura, un procés
que transformava en fil el cotó, després
el fil ja era a punt per convertir-se en teixits que, normalment, es produïen a les
colònies tèxtils del Llobregat. Les dones
que treballaven en aquesta indústria,

Joan Vilamala exposa a Terrassa
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QUI NO CONEIX...
BERENGUER FARGAS, MIRAR-SE LA GENT DE CARA

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

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

L

a docència a secundària sempre fa més o menys popular un personatge, i aquest podria ser el cas d’en
Berenguer Fargas i Torra (1973), que a més a més d’esportista consumat i de participar en l’associacionisme
local, és també professor d’educació física. Disciplinat per als
més diversos destins que proporciona la condició d’interí, en
Berenguer va començar a Sallent ja fa quinze anys, i també
passà per Sort i Malgrat de mar, i acumulant punts i experiència, aconseguí retornar a la seva ciutat passant abans per
Moià, Navarcles i Sant Joan de Vilatorrada. I aquí, el recordeu
a plaça fent pinya als Tirallongues, o amb els moixogants del
Correfoc? Segur que sí. Perquè en Berenguer Fargas té una
singularitat que el fa excepcional: abans de complir el seu
primer any de vida va quedar sord. D’això aviat en farà mig segle i aleshores la recepta comuna dels metges de Sant Joan
de Déu, a Barcelona, consistia a aprendre el llenguatge dels
signes i anar a una escola especial. Només la tossuderia d’uns
pares valents capgirà la sentència: el Josep i la Montserrat
batallaren arreu, i el Berenguer esdevingué un lluitador de
l’escola ordinària. Estudià a la Flama des del parvulari, i passà
la primària a l’escola Joncadella de Sant Joan, i després encara la secundària al Lluís de Peguera. Aprengué el llenguatge
oral amb l’ajut d’un logopeda, i a escriure amb correcció, i a
llegir els llavis, i amb el suport d’aparells auditius arribà fins a
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l’INEF fet un tros d’home. Perquè en Berenguer Fargas és tot
ell un cos fibrat per a l’altar de l’esport: des de natació i judo
al futbol, bàsquet o, a l’hivern, esquí i snowboard. I encara fins
fa quatre dies practicant cròssfit, que recomana per dinàmic
i exigent. A muntanya puja i baixa a peu o amb bicicleta, i
durant anys ha participat en curses d’orientació amb el club
Grions, de Sant Feliu de Buixalleu, entomant des dels majors reptes fins a nivells familiars, per tal de participar amb la
seva companya Laura i un parell de criatures, l’Ot i l’Ada. Tots
quatre –i el gos– ara s’han firat una autocaravana de segona
mà però el Berenguer no oblida els assajos dels Tirallongues
d’on ha estat co-cap de pinya i també cap de tronc, fins fa
tres anys («I em va anar molt bé! Vam arribar a fer els primers
castells de 8!»). Al tronc del castell, i sense aparells, només li
queda mirar la cara del company de davant i estar més atent
que ningú. I és així com s’ha fet gran: mirant de cara i esperant la millor vocalització de qui li parla. Patriota integral, si
aleshores us diu que els bigotis li fan nosa és perquè pensa
en el d’Aznar. I és que el Berenguer –circumspecte i complidor– només parla quan convé, rumia molt les coses i estima
la seva feina amb la canalla al gimnàs o en pati obert. I al capdavall deixa que sigui la pell qui l’expliqui amb tres tatuatges
geomètrics –una forca, un moixogant i un quatre de vuit–,
que ara que arriba l’estiu llueix orgullós arreu on campa.
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2a Fira del
Vi del Bages
del 7 al 9 de juny
Manresa
Preu especial compra anticipada
de tiquets a:

firaviba.cat
Organitzadors:

Patrocinadors principals:

Col·laboradors

Nit de Picapolls l Fira de vins DO Pla de Bages l Cultura del vi
Mostra d’art efímer Vi_suals l Jornades enogastronòmiques
Tastos dirigits l Visites enoturístiques l Activitats infantils

Amb el suport de:

També col·laboren:
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