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editorial

Manresa, primer

D

esprés del clima polític viscut al país ens els últims dos anys, optar a qualsevol càrrec electe –especialment en un municipi i havent d’assumir tasques de govern– no sembla gaire atractiu. És veritat que el desprestigi de
la classe política és generalitzat. Els recursos dels ajuntaments són limitats
i, a l’hora de la veritat, els equips de govern, malgrat les bones intencions
que els partits expliciten en els programes electorals, administren petites
misèries i amortitzen herències i excessos d’altres temps. L’ajuntament Junyent acaba el mandat amb l’economia sanejada, però el ròssec de deute és gran i qualsevol gran
plantejament requereix fer molta punxa al llapis. Així, tot i els estira-i-arronses que aflorin durant
la campanya, els grans reptes de Manresa s’hauran de convertir, forçosament, en grans pactes de
ciutat que abastin tant el suport de qui governi com de la majoria de l’oposició. Cert és que molts
estudis revelen que la potencialitat de la ciutat és gran, però per aprofitar les sinergies de tot tipus:
demogràfiques, econòmiques, socials, culturals, estratègiques... cal sobreeixir del mapa català, posicionar-se bé i tenir ben clares les prioritats. Parlem de grans prioritats i, si convé, d’excepcionalitats
si, a llarg termini, el retorn al municipi és ben tangible, no pas de debats estèrils que sovint capitalitzen els plens municipals. Reptes ambiciosos de veritat. Un cop fets els esbossos futurs, ens centrem
en els/les alcaldables i les llistes que van confegint els diferents partits i candidatures. Destaquen
els nombrosos canvis de cares a les files dels partits que han conformat govern en l’últim mandat.
Valentí Junyent acredita l’experiència de vuit anys en els quals n’ha destacat més l’eficiència de
gestió que la projecció pública. Ell té el rodatge, però el seu equip perd actius importants. Marc
Aloy, l’alternativa per antonomàsia al tercer mandat consecutiu del candidat postconvergent, també concorre amb un equip renovat més adaptat a la seva generació i cercle de confiança. El votant
de la CUP, sempre fidel, espera revalidar els resultats i, eixamplant la bossa de votants, conquerir
una quarta cadira al ple rascant votants de l’esquerra que, a Manresa, no ha estat capaç de bastir
una candidatura que uneixi comuns i podemites. La llosa per a aquestes candidatures serà superar
el llindar del 5% per tenir representació al Ple. El mateix handicap de la candidatura de Primàries
que, com arreu de Catalunya, decideix anar per lliure encara que quedi condemnada a l’oblit. En
un altre terreny de joc hi ha PSC i Ciutadans. Els seus resultats a Manresa dependran molt més
de les tendències polítiques generals dels últims mesos que, a més, quedaran molt ben plasmades
amb el repartiment d’escons al Congrés després de les eleccions del 28 d’abril. No és menyspreable
el buit del vot de dretes espanyolista que, teòricament, hauria d’ocupar un PP que, per la seva part,
ha tingut seriosos problemes per articular una candidatura que fa quatre anys va quedar sense representació municipal. Malgrat un context polític nacional tan complicat, els que vivim, treballem
i sentim bategar la ciutat, esperem que, per als candidats a les municipals, Manresa sigui primer.
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l'opinió del lector

La Manresa francòfona, al Casino

Franquícies

El dia 3 d’abril es va fer una taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino, sobre el tema: La Manresa francòfona, amb la
presència d’Eduard Font, periodista de Ràdio Manresa i
Canal Taronja, i Anna Rotllan, copresidenta de l’Associació
de Professors de Francès de Catalunya i impulsora de la
Francofonia; moderats pel periodista Josep Maria Oliva.
En el mateix acte es va presentar el número d’abril de
la revista, dedicat a la Francofonia i a la presència de la
llengua francesa a la ciutat.

El Pou i la FAVM organitzen
el debat amb els alcaldables

La revista El Pou de la gallina i la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa organitzen el debat Nou preguntes per a nou candidats, que comptarà amb la presència
dels caps de llista de les formacions que es presenten a les
properes eleccions municipals a Manresa. L’acte es farà el
dimecres 8 de maig, a l’Espai Plana de l’Om, a dos quarts
de vuit del vespre. Tot seguit s’hi lliuraran els vint-i-quatrens premis Oleguer Bisbal als manresans més manresans.

Llorenç Capdevila
publica novel·la

L’escriptor Llorenç Capdevila, professor de Secundària i
col·laborador habitual de les pàgines de cultura d’aquesta
revista, acaba de publicar el llibre 10.000 petons com a màxim, una primera incursió en la novel·la romàntica.

El Doctor Lacetà clou una etapa
Amb l’article S’ha acabat la comèdia, publicat en el número d’abril de la revista, el Doctor Lacetà clou una fructífera etapa de col·laboració amb la revista. Mes rere mes, els
seus textos punyents a la secció Des del divan, del Cul de
Pou, han psicoanalitzat de manera lúcida i descarnada el
caràcter manresà. Volem agrair-li des d’aquí la feina feta.

fa 25 anys
Tres manresans parlaven
de l’experiència cubana

El reportatge central del mes de juny de 1994 el feia Josep
Tomàs, llavors resident a Cuba, que parlava amb tres manresans que hi vivien des de feia temps. Montse Catalán
treballava com a metgessa a l’hospital González Coro de
l’Havana, on s’havia especialitzat com a ginecòloga. Feia
quatre anys que hi era. Josep Cònsula hi havia arribat l’any
1991 per compartir amb Montse Catalán l’experiència de
viure en un país revolucionari i hi treballava com a electricista. Josep Vizcaino hi havia anat per amor, hi havia
estudiat hoteleria i s’havia graduat com a gastrònom. A
Manresa hi havia el Casal d’Amistat Catalanocubana, que
tenia una cinquantena de socis. Jordi Martí n’era el president i explicava a la revista que una de les feines que feien
era recollir ajuda per al poble cubà. En el mateix reportatge, Pep Marquès, alter ego de Ton Plans, llavors propietari
de la sala El Sielu, explicava la seva relació artística amb
Cuba, iniciada l’any anterior, en qualitat d’artista invitat.
La sardanova triomfava al parc de l’Agulla

El dia 15 de maig, el parc de l’Agulla acollia la primera
Gran Festa de Cultura Popular al Bages i la sardanova de
Santi Arisa n’era protagonista. El dia 11, les empreses adjudicatàries de l’Eix Transversal començaven a treballar a
la zona del Collbaix. I el dia 19, el conseller d’Indústria i
Energia, Antoni Subirà, i l’alcalde Sanclimens signaven un
conveni per gestionar el Palau Firal, i el cardiòleg Josep
Corrons rebia la Medalla de la Ciutat.
4
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La paraula franquícia aplicada al món
comercial es refereix concretament a la
concessió dels drets d’explotació econòmica d’una marca, producte o activitat en un espai geogràfic determinat.
D’aquesta manera, grans cadenes s’han
anat escampant als darrers anys gràcies
a la feina a peu de carrer que en fan els
seus franquiciats, que gaudeixen, per la
seva banda, d’una infraestructura material i promocional compartida per tots
els establiments que en formen part. S’ha
publicat darrerament que al centre de
Manresa una tercera part de les botigues
són franquícies o, directament, cadenes.
Aquesta realitat pot tenir diverses lectures, dues de les quals molt simples i evidents: la primera, que això implica falta
de diversitat i diferència amb d’altres ciutats; o sigui, que cada vegada aquests espais urbans són arreu més clònics i tant
és a anar a una o altra ciutat per comprar
el mateix. I la segona és que si s’estableixen aquí és que deuen considerar que hi
ha negoci; és a dir, que malgrat que nosaltres en puguem a vegades dubtar, som
una ciutat prou dinàmica i atractiva.
Com que es fa molt difícil trencar inèrcies d’aquesta dimensió, i tampoc serveix
de res el lament, cal que els que ens dediquem a aquest vell ofici siguem capaços
d’oferir al ciutadà una altra gran fran-

quícia: la de la gran xarxa de botigues
independents. I per posicionar-nos i
demostrar al client que tenim un millor
servei i més varietat de productes i possibilitats experiencials diverses, tal vegada
convindria començar a pensar com una
marca a nivell de ciutat o de subsector
–segons el producte que venem–, si és
possible. Això implica, necessàriament
i sense encantar-nos gaire, imaginar
nous escenaris de cooperació, reinventant si cal el model associatiu clàssic que
tenim avui. Alguns experiments, com
l’app “ofer.cat” que s’ha implantat darrerament a Manresa, empesa per l’Ajuntament, va en aquesta línia, però encara
queda lluny la seva consolidació. Al seu
costat hi ha d’haver altres serveis com el
repartiment coordinat i compartit porta
a porta amb vehicles sostenibles i, potser,
una promoció transversal i un agençament impecable del rovell de l’ou comercial, amb propostes impactants i imaginatives, de caràcter regular. Tot això es
podria fer amb recursos ben direccionats si disposem d’eines administratives
per als principals eixos comercials com
les que, en un futur proper, oferirà la llei
d’APEU (Àrea de Promoció Econòmica
Urbana) que ha presentat el departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya. Però d’aquest
nou format d’associacionisme, si escau,
ja en parlarem un altre dia. Tinguem-lo,
però, present a l’horitzó.
Antoni Daura
(podeu llegir l’article sencer a www.elpou.cat)

caçats a la xarxa
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3 d'abril. Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona @COIBarcelona
La Junta d’Infermeria d’Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa reconeguda per
contribuir a apropar i fer visible la professió
d’infermera a la comunitat.
Sempre cal fer-se ressò dels reconeixements públics que es fan al personal sanitari. I si és el del nostre hospital, encara més.
Enhorabona al col·lectiu d’infermeria d’Althaia.
5 d'abril. Jordi Serracanta, regidor d’Esports de l’Aj. Manresa @jordiserracanta
Gràcies, Futbol Club Pirinaica per la paciència
en l’espera, per entendre que el procés ha estat
ple d'entrebancs administratius. Ara, ens toca
començar obres i acabar-les bé. Seguim!!!
El regidor no es presenta a les pròximes eleccions,
però, abans de plegar, compleix els compromisos
amb el club de la Mion. No sabem si el fet d’estar en campanya hi ha ajudat. En
tot cas, a la Pirinaica ja respiren una mica més tranquils.
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de mes a mes

ABRIL 2019

Regió7 celebra amb
una gala els 40 anys

Obre el renovat parc infantil
de plaça Espanya
5 d’abril. Després d’un període de més d’un mes tancat per
reformes, l’Ajuntament torna a obrir el parc infantil de la
plaça d’Espanya, construït l’any 1992.

Fons Feder per acabar
el museu del barroc

Els Bages Centre mostren
detalls de ‘7 raons per fugir’

3 d’abril. L’Ajuntament confirma la concessió d’un fons
europeu Feder de més d’1,8 milions d’euros per transformar l’antic Col·legi de Sant Ignasi en museu de referència
de l’art barroc a Catalunya.

5 d’abril. Coincidint amb l’estrena de la pel·lícula 7 raons
per fugir, els cinemes Bages Centre acullen una mostra de
les interioritats del rodatge del film dels directors manresans Gerard Quinto, Esteve Soler i David Torras.

Els premis Lacetània
es renoven

Més de tres mil joves visiten
la Fira de l’Estudiant

4 d’abril. Les entitats convocants presenten els premis dels
nous Lacetània, que passen a denominar-se Premis Lacetània de les Arts i la Cultura i ofereixen novetats importants,
amb la incorporació de nous guardons, que inclouen un ampli espectre dels àmbits artístics i del món del teatre i el circ.

6 d’abril. La 27a edició de la Fira de l’Estudiant aplega
3.400 alumnes del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès al
Palau Firal, que acull estands informatius, xerrades i l’Oficina Artística.

29 propostes opten als
Pressupostos Participatius
4 d’abril. Ciutadans i entitats presenten a la FUB2 les 29
propostes per escollir els quatre projectes que rebran els
200.000 euros de la cinquena edició dels Pressupostos Par-

Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
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Festa de l’Anella Verda
a la torre Lluvià
7 d’abril. La Torre Lluvià és l’escenari d’una festa organitzada per la Comissió de l’Anella Verda de Manresa amb
l’objectiu de mostrar les propostes habituals que les entitats col·laboradores fan a l’entorn natural de la ciutat, amb
una caminada, un taller de circ, un tast de vins i un concert en directe a càrrec de la banda barcelonina Estramoni.

‘Tabals de foc’, un musical
al carrer del Balç
7 d’abril. Unes 300 persones, en vuit funcions, passen pel
carrer del Balç per veure Tabals de foc, un musical que s’inspira en la Manresa de la Guerra del Francès, ideat per Entorn
Produccions i Manresa Turisme.

Batecs omple de dansa
el Casino

Arrenca la campanya
per a les eleccions generals

6 d’abril. La sala d’exposicions del Casino acull les actuacions
previstes a la plaça de Sant Domènec, per l’amenaça de pluja,
amb espectacles com Win-do-w, de Sara Pons; Encaixant somnis, dirigit per Toni Mira, i Conseqüències, de la Cia. Moveo.
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Festa de l’Anella Verda (Ajuntament de Manresa)

acte a Manresa, amb Laura Borràs, Míriam Nogueras i
Ramon Tremosa. El mateix dia, el Front Republicà porta
Albano Dante Fachín a la sala de Plana de l’Om i el dia 15
és el torn d’ERC, que fa un míting a la Plana de l’Om amb
Joan Tardà, Mirella Cortès i Marc Aloy.

Els titelles omplen
els quioscos del Passeig
13 d’abril. Imagina’t, el Kursaal i El Galliner porten espectacles de titelles als tres quioscos del primer tram del
Passeig, que s’omplen de quitxalla en les tres funcions de
cada muntatge. Paral·lelament, una seixantena d’alumnes
del Conservatori de Música actuen a Crist Rei.

Els Armats enceten
els actes de Setmana Santa

12 d’abril. En l’inici de la campanya per a les eleccions
generals del dia 28, Junts per Catalunya fa el primer gran

14 d’abril. Els Armats fan la tradicional desfilada del Diumenge de Rams pel centre de la ciutat, com a preludi de
la Processó del Divendres Sant, que en la vintena edició
recuperada afegeix el compromís solidari de recollir fons
per a Open Arms.

Baixada dels Drets

‘Vermell tinta’

A Manresa costa complir amb els terminis oficials que es
donen en l’acabament de les obres que s’hi fan. Si els treballs a la Baixada dels Drets es van iniciar el 26 de març
del 2018 i tenien un termini d’execució de vuit mesos, ens
n’anirem als cinc mesos de retard. Però això no és el pitjor,
perquè ja hi estem acostumats. La nova construcció presentarà un grau de desnivell més gran que el que hi havia
fins ara, sobretot en el tram que connecta amb el carrer
de Sobrerroca, cosa que pot complicar la vida no només
a les persones amb problemes de mobilitat sinó també als
ciutadans en general. Alguna de les associacions de veïns
afectada s’ha queixat i polítics i tècnics municipals intenten justificar les obres i asseguren que la construcció del
paviment amb un tipus de granit especial evitarà les relliscades, però és evident, en una obra que ha tardat tant
de temps, que el resultat final no és el desitjat, perquè en
comptes de millorar complica la vida als vianants.

Tot i ser anterior a Un tuit para Eugene per ordre d’escriptura, la periodista de Regió7 Gemma Camps signa una nova
novel·la, la primera en català, que continua firmant com a
G.C. Claramunt en homenatge a la seva mare. El llenguatge és planer i, sense ser el principal objectiu, la novel·la
és una reflexió sobre la situació actual del periodisme i el
rol que juga el paper versus internet i la immediatesa. En
l’obra, tres germans veuen al cap d’un any, en la mort de la
dona d’un regidor de Barcelona, al mateix hospital i en les
mateixes circumstàncies que la imprevista mort de la seva
mare, una oportunitat per saber què va passar i esclarir-ne
la causa real. Una periodista de Solsona els ajudarà. Continuant en la línia de suspens en què gairebé res ni ningú
no són el que semblen, en una societat hipòcrita; poder,
corrupció, sexe, amistat, desamor, desesperació i sobretot
la lluita entre el bé i el mal protagonitzen aquesta història
d’una autora que ha retrobat el gust per escriure literatura.
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...I una de calenta

Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
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6 d’abril. Unes seixanta persones, entre participants i organitzadors, participen en la Nit dels Amfibis, una activitat organitzada per la Societat Catalana d’Herpetologia
amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i la col·laboració de Meandre, adreçada a conèixer la qualitat dels hàbitats del municipi.

Una de freda...

2 d’abril. El diari Regió7 celebra els seus 40 anys amb
una gala al teatre Kursaal, presentada per Berto Romero i presidida per Meritxell Budó, portaveu del Govern.
En l’acte s’hi lliuren els premis anuals a Pere Miró, Denso, Clàudia Sabata, Grup Horitzó (premi Estrella), Roser
Oduber, Biblioteques Veïnals, Núria Bacardit, Josep M.
Mata i les ADF (premi Estrellats).

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

La Nit dels Amfibis
en mostra deu espècies

ticipatius, que convoca l’Ajuntament. La votació popular
estarà oberta fins al 28 d’abril.

favets...

...i tremendos

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Josep Ramon Mora

La Barbie

Verdaguer segrestat

No som un sol poble

ls anys passen per tothom i corren de
pressa. Així, gairebé sense adonar-nosen, la Barbie n’ha fet seixanta, els va
complir el passat 9 de març. Seixanta
anys, per a una nina, ja comença a ser
una edat, però el cert és que els porta tan bé que no els
hi posaries. A mi, personalment, la Barbie no m’atrau, no
és el meu tipus. Representa un ideal de bellesa explosiva,
sofisticada, gairebé plastificada, molt allunyada d’aquella altra més delicada, més discreta i més serena que és
la que m’agrada, però tot i així li reconec el mèrit. Crec
que el mèrit principal de la Barbie és haver transcendit al
llenguatge popular per acabar designant amb el seu nom
les dones que s’hi volen assemblar, que són moltes i em
mereixen tot el respecte, per molt que no comparteixi els
seus gustos. Però, a part d’això, he de confessar que des
de fa un temps, i fins i tot sense agradar-me gens, a la
Barbie li he acabat agafant una certa simpatia. En aquesta època de tanta confusió mental, enfront de qualsevol
reconeixement a la bellesa física s’ha alçat l’exaltació de
la lletjor i la deixadesa, com si la coqueteria i aquell desig tan humà d’agradar representés una renúncia de les
dones a la seva dignitat o una manera de rebaixar-se. En
aquesta croada abanderada per les que es creuen portadores d’uns valors superiors, la pobre Barbie ha estat tan
vilipendiada que, al final, si em fessin escollir entre un
extrem i l’altre, m’acabaria posant de la seva part, que és
una cosa que no m’hauria imaginat mai.

arme Torrents, exdirectora de la Casa
Museu Verdaguer de Folgueroles, va
parlar a l’Espai Òmnium sobre Verdaguer segrestat, amb motiu de l’exposició
al Casino. Historiadors i filòlegs s’havien
apropat a Verdaguer, però no s’havia analitzat per què els
franquistes van tenir devoció pel poeta. L’historiador Carles Puigferrat va concloure que calia parlar d’un segrest, per
això el títol de l’exposició, en observar com s’havia usurpat
la figura del poeta per part del franquisme. La primera part
va de 1930 a 1945 i observa com es valorava Verdaguer durant la II República fins al centenari del seu naixement. La
segona, del 1952 al 1962, constata el franquisme en forma i
l’organització resistent. I la tercera repassa del 1963 al 1977.

ot existir una nació sense estat, però no
hi pot haver una nació sense un consens
bàsic sobre quins son els elements –història, llengua, cultura, institucions d’autogovern, etc.– que conformen la seva
existència i el seu futur. Al llarg de les darreres dècades
aquest consens bàsic ha tingut a casa nostra al catalanisme
polític com a eix vertebrador. Joan Herrera en el llibre Catalanisme. 80 mirades (i+), ho diu molt bé: «Aquell catalanisme va reeixir perquè va ser capaç d’associar les ganes
de viure millor amb l’autogovern; una proposta pel país
amb ganes de canviar Espanya i perquè va fer una proposta nacional avançada, valenta...». Aquest catalanisme
transversal era tan potent que va permetre a Josep Benet,
a finals dels anys 60 del segle passat, encunyar l’expressió
«Un sol poble» com a epítom i resum d’una voluntat militant que apostava per la complementarietat abans que per
la confrontació entre les diverses cultures polítiques que
compartien el comú denominador catalanista.

E

A l’hora de valorar una persona, la bellesa és un atribut
marginal que no admet comparació amb la bondat ni tampoc amb altres virtuts que són les que de debò ens donen
la talla del que val una dona o un home, però això no vol
dir que sigui menyspreable. Segur que algú com l’economista Ramón Tamames té aquella escala de valors prou
clara, però quan en un test (revista Qué leer, febrer 2019)
li van demanar la qualitat que més apreciava en una dona,
va respondre: «Además de la hermosura, el encanto de la
simpatia». La seva resposta tan políticament incorrecta
em va donar una gran alegria. No perquè jo la subscrigui
literalment sinó per la seva mofa a l’ortodòxia dels que ens
dicten el que toca dir.
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C

En l’etapa republicana, Verdaguer esdevé una gran figura
literària. Folgueroles no té una situació estratègica, però
per a La Vanguardia, la seva conquesta pels feixistes el
1939 representa la recuperació d’un santuari nacional, que
pretén convertir Verdaguer en un gran poeta d’Espanya. El
1945, en els 100 anys del naixement, la propaganda franquista va dissenyar unes festes que van portar a Folgueroles
9.000 feixistes. Enmig d’aquesta intolerable usurpació, hi
va haver les grans celebracions catòliques i la possibilitat
d’escoltar el Canigó en la llengua autòctona. Des de la clandestinitat se’l reivindica i fins es reedita l’obra, en català
prefabrià. També hi ha divisió entre els que reivindiquen el
Verdaguer català, que impulsen Canigó i L’Atlàntida, i des
del 1952 celebren la primera festa dedicada al poeta, i franquistes com Porcioles, que participa en la inauguració d’un
monument a Madrid; Acedo Colunga, que es presenta com
a mecenes de l’òpera Canigó al Liceu, o L’Atlàntida de Manuel de Falla, que serà patrocinada pel govern franquista
per intentar demostrar que no són un govern feixista. Als
anys 60 hi ha una certa revifalla, malgrat la repressió. El
1965 es legalitza l’associació d’Amics de Verdaguer i s’inaugura el Museu de Folgueroles, el 1967. Es fan homenatges, romeries, aplecs... Però l’església conservadora també
l’utilitza, menyspreant-lo com a literat. A l’exposició s’expliquen els personatges que canvien de camisa. Malgrat la
instrumentalització, avui perdura la idea que Verdaguer ha
entrat profundament en la cultura catalana.

P

Aquesta transversalitat es va començar a afeblir en els
llargs anys del pujolisme i se n’ha anat en orris amb l’arribada del procés independentista. En el llibre abans esmentat, el catedràtic de dret constitucional Enric Fossas
i Espadaler descriu la situació a la qual hem anat a parar:
una majoria política socialment minoritària favorable a la
independència que s’ha apropiat de la catalanitat; una altra
minoria política formada pels catalans i catalanes que se
senten intimidats i ferits per un procés que consideren excloent, que s’identifiquen amb la llengua i la bandera espanyola i que desconfien de les institucions de l’autogovern
català i, finalment, una minoria formada per tots aquells
que rebutgen els plantejaments independentistes, censuren els deliris d’unilateralitat però continuen defensant
l’autogovern de Catalunya, els seus elements identitaris i
una nova relació amb Espanya.
Certament, ara no som un sol poble. De fet no ho hem estat mai, ni en els millors moment del catalanisme que van
fer possible la frase de Benet. Però en aquells moments
hi havia un horitzó de futur que no oblidava la realitat
que ens envoltava, el context polític i econòmic en el qual

@carles_claret

estàvem immersos i els problemes de la gent. Mai no ha
existit un catalanisme unívoc, però hi ha hagut moments
de la nostra història recent on els diversos actors polítics
i socials a Catalunya han estat capaços d’escoltar-se, dialogar i dibuixar escenaris d’acord i de pacte. Amb serietat,
rigor i seny. Aquestes etapes de la nostra història recent,
que han estat les més fructíferes, tot i les seves limitacions, haurien de servir de font d’inspiració per als actuals
governants de Catalunya.
Jo que ja tinc més de setanta anys i, per tant, una esperança de vida estadísticament no gaire superior a una dècada,
no crec que pugui arribar a veure un canvi substancial en
la situació d’empantanegament en què ens trobem com
a país. Em sap greu i em produeix tristesa, en la darrera
etapa de la meva vida, veure com el vendaval de la història ha fragmentat i desfigurat el catalanisme polític, allò
que va formar part de l’ADN que ens va constituir com
a catalans amb consciència política a molta gent que no
havíem nascut a Catalunya.
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Marc Prat

Laura Serrat

Valentí Oliveras

L’ànima de l’últim videoclub
que queda a Manresa
Cada pel·lícula és una finestra que li mostra el món. Li agrada el cinema que el trasllada a
altres indrets que presenten formes de viure i pensar diferents. Quan un film l’emociona de
debò prefereix guardar l’obra en un calaix i no veure-la mai més. Vol conservar la frescor
de la primera vegada que descobreix una història. Retenir-la a la memòria i veure com es
transforma en un record emboirat i dolç. «Si reprodueixo una pel·lícula que em va impactar durant la joventut potser avui em decebrà perquè les meves circumstàncies vitals han
canviat», explica Valentí Oliveras, mentre endreça les prestatgeries de la botiga De Cine,
l’últim videoclub de Manresa. Percep com la forma de mirar les pel·lícules es transforma,
però ell manté intacta la seva sensibilitat envers el cinema. És una de les persones que més
ha reivindicat el setè art al seu poble, Navarcles. Va ser un dels impulsors del Festival Internacional de Cinema Social de Navarcles, el Clam.
S’acosta a una de les prestatgeries del videoclub on guarden els clàssics i els films d’autor. És
el racó que més aprecia, tot i que reconeix que «aquest espai s’ha anat fent petit perquè la
demanda decreix». Apunta que la pirateria i els avenços tecnològics han provocat la desaparició dels videoclubs a Manresa. Als anys 90, n’hi havia hagut 22. Sap que el futur del De
Cine és incert, però encara creu en el sentit dels videoclubs, com un espai d’intercanvi de
reflexions entorn del cinema. De seguida s’intueix que l’apassiona aprofundir sobre el missatge que transmeten les pel·lícules. N’hi ha una que va marcar la seva joventut. Es tracta
del film Que verde era mi valle, de John Ford. Una pel·lícula que reflecteix les condicions de
treball a les mines en un poble de Gal·les que li va despertar la curiositat pel cinema i un
esperit reivindicatiu per defensar els drets socials.
Un dels personatges de la pel·lícula, el fill petit de la família protagonista, decideix desvincular-se del treball a les mines i començar a estudiar. L’actitud d’aquest personatge el va
encoratjar a desmarcar-se de l’activitat pagesa que practicava el seu pare. Ell notava que allò
que el feia vibrar era l’ambient cinematogràfic que es respirava a Navarcles, que comptava
amb tres sales de cinema. Durant la seva joventut, va treballar com a maquinista a les sales
de cinema conegudes com El Coro i Cal Met. Alhora, el film Que verde era mi valle també
va transmetre-li uns valors socials que ha traslladat al cinema, amb la creació del Clam
o del projecte Krok Arts Films, dues iniciatives que promocionen un cinema que posa el
focus en la solidaritat i els drets humans.
Explica que a través del cinema ha visitat ciutats com Cannes, Los Angeles o Milà, ja que va
treballar en una empresa distribuïdora de films i es desplaçava als festivals internacionals.
També destaca que es va enamorar en una sala de cinema, mentre feia de maquinista i mirava
una espectadora, que es va convertir en la seva dona. La seva vida transcorre al ritme d’una
cinta de pel·lícula. I en l’escena present mira el seu fill, Sergi Oliveras, ara al capdavant de la
botiga, i pensa en el futur. Encara no sap el final de la seva pel·lícula, però sí que té clara una
cosa: «El cinema no morirà mai mentre les persones sentim la necessitat d’expressar-nos».
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tema del mes

Dues dones i set homes encapçalen les candidatures que concorren
a les eleccions que decidiran com es conforma el ple de l’Ajuntament
de Manresa. La renovació a les llistes augura un canvi de cicle al
govern municipal, en el qual poden continuar manant les mateixes
formacions polítiques, però no les mateixes cares. La incògnita és com
afectaran els resultats de les eleccions espanyoles del 28 d’abril en la
resposta dels ciutadans en la contesa municipal d’un mes després.

L

Vint-i-set instantànies
amb vistes a les
municipals
D'esquerra a dreta: Andrés Rojo (C's), Felip González (PSC), Carmelo Plaza (Podem), Marc Olivé (Primàries), Ana C. Querol
(Manresa En Comú), Roser Alegre (Fem Manresa), Valentí Junyent (Junts per Manresa), Joan Comas (PP) i Marc Aloy (ERC).
(Foto: Francesc Rubí)
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Carles Claret

es valoracions
polítiques, com
qualsevol prospectiva de parer personal i,
per extensió, de
construcció dels
marcs mentals col·lectius, gairebé
sempre estan subjectes a una lectura
en què es pot veure el got mig ple...
o mig buit. En l’últim mandat, el govern ha aconseguit endreçar la hisenda
municipal. El pressupost de 2018 es va
tancar amb superàvit i amb l’endeutament més baix des de 1995. El 31 de
desembre, l’endeutament viu, és a dir,
la quantia que deu l’Ajuntament es xifrava en 39,79 milions, un ròssec similar al d’exercicis previs a la crisi i, per
primer cop des de 2001, per sota dels
40 milions d’euros.

engranatges municipals d’emergència social i de despeses corrents, de
cara a la ciutadania en general, i al
marge d’intervencions urbanístiques
destacades com, per exemple, la de
la Bonavista, costa de visualitzar com
a positiva o, simplement, com a eina
essencial perquè l’Ajuntament faci coses. Un repte, doncs, per als partits del
govern local per continuar gaudint de

Aquesta tasca de sanejament –exigida per l’administració de l’estat,
tot i la dificultat dels consistoris per
finançar-se– combinada amb una
destinació de recursos enfocada, essencialment, al manteniment dels

la confiança de les manresanes i els
manresans en les eleccions del proper
26 de maig.

Hem convidat els/les
alcaldables a compartir,
a partir de fotografies
comentades en el format
Instagram, imatges
relacionades amb la
Manresa que proposen

Tenint en compte el potencial de la
nostra ciutat, per a alguns tenir els

números a ratlla permet continuar
avançant en els projectes que l’encaminin cap al futur en tots els àmbits
(el got mig ple). Des d’altres formacions polítiques, per contra, es demanen accions de govern destinades a
reduir les desigualtats entre les persones i a abordar amb contundència
les deficiències cronificades en temes
com l’habitatge, la degradació urbana, la progressiva pèrdua de múscul
comercial o la marginalitat en alguns
barris (el got mig buit.)
Hem convidat els/les alcaldables dels
partits que concorren a les municipals
a compartir, a partir de fotografies
comentades en el format de la xarxa
social més emergent, Instagram, imatges que els inspirin idees relacionades
amb la Manresa que proposen i, per
tant, volen fer extensives a la resta de
ciutadans de cara a la campanya que
els conduirà –o no– a formar part del
consistori manresà amb tasques de govern o com a garants de la pluralitat
des de les cadires destinades als regidors de l’oposició.
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Junts per Manresa
Regidors últim mandat: 8

Esquerra Republicana
de Catalunya

Regidors últim mandat: 7

(9 sumant-hi Miquel Davins d’UDC, no adscrit)

Valentí Junyent (1960) afronta la segona reelecció amb una
llista del tot renovada. Només repeteix Joan Calmet, regidor
d’Habitatge, Barris i Turisme. Els excovergents han hagut
de prescindir de dos històrics de pes, Mercè Rosich i Josep
M. Sala, responsable de la tresoreria i l’administració municipals. Tampoc no repetiran els actuals regidors Jaume Arnau, Àuria Caus, Neus Comellas i Jordi Serracanta. L’equip
incorpora, en llocs destacats, el president de la secció local
del PDECAT, Josep M. Fius, el geògraf i professor universitari Josep Gili, les economistes Neus Adelaida i Gemma
Masgrau, la jove arquitecta Claudina Relat i la infermera
Lluïsa Tulleuda, i també tres cares populars: la professora
de música Rosa M. Ortega, la joiera M. Mercè Tarragó i el
dirigent veïnal Said Ghoula. L’exdirector general de Centres
Públics del Departament d’Ensenyament Toni Massegú
s’erigeix com un home fort de l’equip de Junyent per la seva
experiència a l’Administració i les responsabilitats entomades com a cap de campanya.

Marc Aloy (1979) encapçala la llista després de l’experiència com a primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i
Llicències des 2015. Tant l’entusiasme i la joventut del candidat com les tendències de vot general semblen atorgar
als republicans bones expectatives. L’alcaldable s’envolta
de gent amb qui té bona sintonia com l’urbanista i exalcalde de Callús, David Aaron López –destinat a entomar
el planejament si Aloy és alcalde–, o Muntsa Clotet, amb
qui té en comú la pertinença a Xàldiga. També destaquen
el treballador municipal Jamaa Mbarki El Bachir, el biòleg
Ferran Martínez i la surienca establerta a Manresa Mariona
Homs. Es mantenen a la llista les regidores Cristina Cruz
i Anna Crespo –en segon i quart lloc–, i Pol Huguet, que
puja fins al cinquè. Abandonaran l’ajuntament els actuals
regidors Àngels Santolària i Jaume Torras, conjuntament
amb l’exnúmero 1, Mireia Estafanell, a qui Junyent ja havia
retirat competències al govern. La candidatura és paritària
i en forma de cremallera, de manera que homes i dones
s’alternen a la llista.
«Gràcies a la bona gestió del govern que ha liderat Valentí Junyent, l’Ajuntament ha deixat d’arrossegar un
dels deutes més grans de tot Catalunya. Això s’ha pogut
fer sense desatendre cap servei bàsic.»

«Amb la credibilitat i el lideratge, l’alcalde Junyent seguirà governant Manresa, fent camí positivament, decididament, compromès amb tota la ciutadania.»
(Foto: Mercè Rial)
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«Farem que Manresa continuï sent el motor econòmic
del centre del país. El nostre projecte aposta per una
ciutat més cívica, inclusiva i amb un espai públic i natural de qualitat.»

«La postal que em diu bon dia i bona nit. Una imatge
que m’inspira a treballar, cada dia, per aquesta ciutat
que tant m’estimo. Per afrontar reptes compartits. I per
un centre històric actiu i ple de vida.»

«El riu. Un corredor natural que ens ofereix espais per
al lleure, l’esport i tota mena d’activitats. Completar
l’obertura de la ciutat cap al riu és un dels grans projectes d’Esquerra.»

«El Passeig. Punt de trobada per excel·lència d’una ciutat diversa i plural. De persones nascudes aquí i vingudes d’arreu. La ciutadania, amb tota la seva riquesa, és
l’eix fonamental del projecte d’ERC.»
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Fem Manresa

(CUP+EUiA+Som Alternativa)
Regidors últim mandat: 3
Per filosofia de partit, Jordi Masdeu no repeteix com a cap
de llista. En el seu lloc, el setembre, la formació va escollir
la sociòloga i dinamitzadora sociocultural Roser Alegre
(1983). També canvien els noms del segon i tercer lloc de
la llista, que ocupen la jove advocada Gemma Boix, de 28
anys, i el farmacèutic Jordi Trapé, de 26. En aquests comicis,
i amb la intenció d’unir idees afins, els cupaires manresans
han volgut sumar la bossa de votants d’Esquerra Unida i
Alternativa i Som Alternativa. A nivell nacional, la fuga de
Joan Josep Nuet a les llistes d’ERC, sumada a la d’Elisenda
Alamany i, anteriorment, la d’Albano-Dante Fachin –fundador de Som Alternativa– ha aplanat el terreny. Així, en el
quart lloc de la llista concorrerà el politòleg Ricard Ribera,
coordinador d’EUiA a la comarca. Si es repeteixen els resultats de fa quatre anys, Ribera podria ser el quart representant
de la coalició al Ple, si als sufragis de la CUP s’hi afegeixen
els dels votants de l’esquerra postfederalista. La llista també
compta amb el suport de l’exregidor proper als cercles de
Podem Dídac Escolà, d’activistes veterans com l’expresident
de la Federació d’Associacions de Veïns, Enric Martí, o el
geòleg Josep Maria Mata, històric militant comunista.

«Una ciutat que valori la seva anella verda. Fomentar el
regadiu i l’horta manresana per oferir una alimentació
saludable i de proximitat a serveis municipals (escoles
bressol, centres de dia, residències…).»
16
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Partit dels Socialistes
de Catalunya
Regidors últim mandat: 3

«Una ciutat amable per als vianants. Prioritzar la mobilitat dels vianants enfront del transport privat, on els
veïns i les veïnes optin pel transport públic o moure’s a
peu enlloc d’agafar el cotxe.»

«Una ciutat amb carrers lliures de por. Erradicar totes
les formes de violències masclistes i patriarcals, integrant la perspectiva de gènere i la diversitat afectiva i
sexual a totes les polítiques municipals.»

L’incombustible Felip González (1963) serà, conjuntament
amb l’alcalde Junyent, un dels més veterans del Ple. Com en
el cas d’Esquerra, a nivell global, i amb l’efecte de les eleccions espanyoles, és presumible que els socialistes tornin a
agafar embranzida després de dos mandats amb poca representació municipal i d’haver ostentat l’alcaldia en tres
cicles de governs tripartits. A diferència dels republicans,
però, el PSC aposta per repetir els tres primers llocs de la
llista i rendibilitzar l’experiència de Mercè Cardona i Joaquim García. En la resta de llocs destacats, els socialistes
incorporen Mariana Salguero, aparelladora i graduada en
enginyeria de l’edificació, el politòleg manresà i president
del Club Tennis Manresa, Anjo Valentí, la infermera i històrica militant Neus García, el veterà exfuncionari municipal
Pere Massegú i la filòloga hispanofrancesa Alison Bancroft,
nascuda a Manchester, que concorre com a independent.
El novè lloc de la llista és per a Alain Jordà, exregidor de
l’ajuntament Valls. L’auxiliar d’infermera d’origen romanès
Georgeta Agnel, tres vegades campiona de Catalunya de Billar a tres bandes, ocuparà el número 10.

«El pla de xoc de Millora de l’Espai Públic ha donat massa
prioritat a l’asfalt. Era més urgent actuar intensament en
voreres, guals i passos de vianants. Els cotxes sobreviuen
millor als clots que les cadires de rodes a les vorades.»

«La neteja pública s’ha relaxat en els darrers anys, la
nova concessió de recollida de residus s’haurà d’ajustar
molt més a les necessitats actuals i als nous hàbits de
reciclatge que imperaran en la nostra societat.»

«El bus és una eina bàsica de mobilitat. La societat s’ha
d’acostumar que el vehicle privat estigui cada vegada
menys present als centres urbans. El servei és bo, però
millorable i, es pot fer més accessible a les rendes baixes.»
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Ciutadans

Podem

Regidors últim mandat: 2

Regidors últim mandat: 1
(amb la marca Democràcia Municipal)

A principis de desembre de l’any passat, Carmelo Plaza
(1956), va ser escollit de forma unànime cap de llista a les
eleccions municipals. Una condició que va consolidar a les
primàries de principis d’any. El nom de la formació, que a
nivell estatal lidera Pablo Iglesias, no ha format mai part
del consistori Manresa. Fa quatre anys, la marca Democràcia Municipal –part dels anomenats cercles de Podem– va
aconseguir 1.525 vots a la ciutat i, amb un 5,54% dels sufragis –superant la barrera del 5– col·locava Dídac Escolà
al Ple, a qui va substituir Ton Sierra l’agost de 2016. A part
de Plaza, els primers noms de la llista de Podem els ocupen
María del Carmen Cordón, José Pablo García, Mercedes
Ponce, Jordi Linde i Encarna Moya, en un programa que
prioritza «el feminisme i la lluita per la igualtat» i s’ha bastit a l’entorn d’exmilitants de la CNT, del PSC i del moviment veïnal.

Si fa quatre anys Antonio Espinosa –que va acabar anantse’n al Parlament com a diputat– va saltar a la palestra de les
municipals en plena efervescència de Ciutadans, ara sembla
que els esforços de la formació se centren a Madrid. A nivell
local, la formació taronja ha apostat per la continuïtat com
a líder de la candidatura d’Andrés Rojo (1975), regidor i
president del grup municipal en l’actual mandat. El número
1 de la llista a la ciutat s’ha sabut tard. El fitxatge més significatiu del partit a la ciutat ha estat el de Francisco Bernal,
president de la Casa d’Andalusia. Rojo, enginyer tècnic industrial i empleat d’ICL, va anunciar que el seu programa es
basarà en «75 punts forts relacionats amb assumptes socials,
sanitat, tercera edat, educació, economia i empresa, mobilitat, medi ambient i cultura.»

«Entrarem a aquest Ajuntament per fer un canvi radical de Manresa. Volem un Ajuntament cristal·lí i obert
a la participació de totes les manresanes. Una Manresa
més justa, social i igualitària.»

«Amsterdam és el projecte de mobilitat sostenible que
volem, tant per les solucions en transport públic, como
per l’ús de la bicicleta. A més, és reflex de convivència
i diversitat.»

«Bilbao es la ciutat espanyola que representa la industrialització i l’adaptació als nous temps amb el seu projecte 4.0. Nosaltres volem reindustrializar Manresa i
convertir-la en motor econòmic de Catalunya.»
18
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«Santiago de Compostel·la, ciutat del pelegrí. El nucli
antic compagina oci, comerç, turisme i cultura. Volem
potenciar el centre històric, el Camí Ignasià, el comerç
i el programa universitari de Manresa.»

«Remodelarem els espais públics (parcs, jardins, substitució de mobiliari urbà, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de les voreres en mal estat...) Una
Manresa més acollidora.»

«Les nostres grans prioritats: aplicar polítiques socials.
Construir habitatges destinats a lloguer social i lluitar
contra la pobresa energètica i per una vivenda digna
per a totes les manresanes.»

EL POU · MAIG 2019

19

Partit Popular

Manresa En Comú

Regidors últim mandat: 0

Regidors últim mandat: 0

Joan Comas (1963), que ja va ser regidor de l’oposició en
el mandat 2011/15 en substitució de Júlia Valero, serà l’alcaldable del Partit Popular a Manresa. Fa quatre anys, la
formació va quedar fora de l’Ajuntament per molt poc; va
obtenir un 4,95% dels sufragis, a només 5 dècimes del 5%
de topall percentual que dona accés a la distribució de representants al Ple. Domingo Beltrán, cap de llista el 2015 i
company de grup de Comas fa dos mandats, aquest cop no
ha volgut encapçalar la llista popular. No haver superat el
tall i fer campanya des de fora del consistori no és gens fàcil.
A part del cap de llista, el PP de Manresa ha anunciat que
Mauricio Roberto Argañaraz, metge adjunt del departament d’anestesiologia i reanimació d’Althaia, aterra a la vida
política de la ciutat com a número dos de la candidatura.
Un dels històrics del partit a la ciutat, Jaume Mira, tancarà
simbòlicament la llista.

La professora d’autoescola Ana C. Querol (1982), coordinadora dels comuns a Manresa, va ser l’única candidata a
les primàries del partit el desembre passat. L’alcaldable milita a l’esquerra ecologista i és activista des de l’AMPA de
l’escola dels seus dos fills i de la federació catalana FAPAC.
En llocs destacats de la llista, la formació presenta l’economista Víctor Prat, la infermera Laura Oliva, l’activista pel
dret a l’habitatge Txell Teruel i el membre d’Unitat Contra
el Feixisme Gheorghe Berchesan. Des de les eleccions de
2011, l’antiga Iniciativa no té representants a l’Ajuntament
de Manresa. Amb 1.157 vots (4,33%) en va quedar fora.
Quatre anys després, el 2015, la candidatura liderada per
Lluís Cano tampoc no va superar el tall del 5%. Encara es
va quedar més lluny, va sumar el 3,29% dels suports equivalents a 905 vots de manresanes i manresans. Querol va presentar la candidatura d’aquest 2019 prometent treballar per
una ciutat «d’esquerres, ecologista, feminista i participada».

«Abaixar els impostos municipals i els preus de la zona
blava. Crear més zones de càrrega i descàrrega. I espais
gratuïts d’aparcament per a botiguers i negocis.»

«Càmeres de seguretat de filmació continua amb especial atenció a les zones més conflictives. I augmentar la
lluminositat en les zones més fosques on hi ha més inseguretat. Més agents de policia patrullant pels carrers.»
20
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«Eliminar més del 50% dels semàfors per afavorir la
fluïdesa del trànsit. Crear carrers de sentit únic i construir més rotondes en substitució dels semàfors per
guanyar més fluïdesa.»

«Barris per a tothom. Plaça 8 de Març, Manresa feminista. Espai públic guanyat per l’esquerra per a infants,
joves i gent gran. Cal visió global i de barri, de la mobilitat i el lleure. Una ciutat cuidada i neta.»

«Que el verd ens envolti i ens travessi. Protegim i revitalitzem l’Anella Verda, la Séquia i el riu, i com es connecten amb els carrers. Ecologisme, convivència i salut.
Per a persones i animals.»

«Plena d’esperança i d’oportunitats. Volem fer vida a
Manresa. I cal més educació, salut, cultura, esport,
atenció a les persones. Treball digne, habitatge, cohesió
i lluita contra les desigualtats.»

EL POU · MAIG 2019
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Primàries Manresa
Regidors últim mandat: 0
El projecte transversal i amb el suport de l’Assemblea Nacional Catalana engegat arreu de Catalunya ha aglutinat
membres de la coalició Millor Manresa –que va obtenir
590 suports, el 2,14% dels vots en l’última contesa– que incloïa la suma de la candidatura veïnal MoVeM, Solidaritat
i Reagrupament, als quals ara es sumen militants de Demòcrates de Catalunya com és el cas del cap de llista, Marc
Olivé (1974). Tot i que 638 persones es van inscriure per
escollir l’alcaldable de Primàries, només 233 van acabar
participant en l’elecció. Olivé va ser el més votat (114 suports), seguit d’Arnau Padró (108), Fina Casals (81), Joan
Gil (60), Pere Vinyals (49), Carles Chavarria (38), Rosa M.
Hernández –candidata de Millor Manresa el 2015– (35),
Olga Rodríguez (34), Josep M. Llobet 33, Jorge Elieser Pulido (15) i Ewerton Medeiros (7). El cap de llista, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, va mostrar-se
orgullós d’encapçalar una iniciativa que «està canviant la
manera de fer política mitjançant un procés net, pulcre,
escrupolós, obert i renovador».
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1979: Els PSC guanya les
primeres eleccions municipals
El dia 3 d’abril es fan les primeres eleccions municipals i s’imposa el PSC
amb 10.073 vots, seguit de CiU (7.992
vots i 7 regidors), PSUC (5.638 vots i
5 regidors), UCD (3.627 vots i 3 regidors), Independents (2.156 vots i 1 regidor) i PSAN (2.092 vots i 1 regidor).
1983: Cornet revalida l’alcaldia
Les segones eleccions municipals es fan
el 8 de maig i el PSC torna a guanyar
amb 16.374 vots i 13 regidors, seguit de
CiU (12.722 vots i 10 regidors) i Aliança Popular (2.555 vots i 2 regidors).
1987: Sanclimens gira la truita
En les terceres eleccions, convocades
per al 10 de juny, CiU s’imposa amb
14.900 vots i 12 regidors, seguida pel
PSC (13.291 vots i 10 regidors), Esquerra Nacionalista (2.786 vots i 2 regidors) i PP (2.137 vots i 1 regidor).

«Alguns murals urbans del barri vell lluiten per un espai públic agradable. Cal tornar a donar llum i vida a
aquestes parets i façanes, on voldríem comerços oberts
i finques habitades.»

«Ciutat i Anella Verda interconnectats per una Manresa saludable, pel vessant de la producció agrària de
proximitat i com a inici d’un oci sostenible i familiar.
Una via de relació amb el medi natural.»

Quaranta anys d’ajuntaments democràtics

1991: CiU manté l’alcaldia
El dia 26 de maig, els manresans confirmen la victòria de CiU, amb 12.531
vots i 12, seguida pel PSC (9.818 vots
i 9 regidors), Esquerra Nacionalista
(2.974 vots i 3 regidors) i PP (1.966
vots i 1 regidor).

Juli Sanclimens, Valentí Junyent, Jordi Valls i Josep Camprubí, reunits per la revista El Pou de la
gallina, en l'acte del seu 25è aniversari (hi falta l'alcalde Joan Cornet, que no va poder assistir-hi).

(7.891 vots i 8 regidors), ERC (3.709
vots i 3 regidors), PP (2.204 vots i 2
regidors) i ICV (1426 vots i 1 regidor).
2003: Es manté el tripartit
El 25 de maig, El PSC revalida la majoria baixant a 10.497 vots i 9 regidors,
seguit de la CiU de Josep Vives (8.615
vots i 8 regidors), ERC (4.965 vots i 4
regidors), ICV (3.004 vots i 2 regidors)
i PP (2690 vots i 2 regidors.

1995: PSC, ERC i IC sumen
Les cinquenes eleccions municipals es
fan el 28 de maig i atorguen una victòria
insuficient a la CiU de Pere Oms, amb
11.066 vots i 9 regidors), mentre que els
partits d’esquerres sumen: PSC (9.731
vots i 8 regidors), ERC (4.232 vots i 3
regidors) i IC-AUP (2.432 vots i 2 regidors). El PP n’obté 3.475 i 3 regidors.

2007: Camprubí relleva Valls
Tot i que les eleccions del 27 de maig
van atorgar la victòria a CiU (7.665
vots i 8 regidors), el tripartit d’esquerres va tornar a sumar. El PSC, encapçalat per Josep Camprubí va obtenir
7.045 vots i 8 regidors, seguit d’ERC
(3.133 vots i 3 regidors), i ICV (2.146
vots i 2 regidors). El PP en va tenir
1.833 i 2 regidors, la CUP, 1590 i 1 regidor, i PxC 1.539 vots i 1 regidor.

1999: Valls revalida el càrrec
El dia 13 de juny, el PSC s’imposa amb
11.632 vots i 11 regidors, seguit de CiU

2011: Junyent tanca
setze anys de tripartit
El 22 de maig, la CiU de Valentí Jun-

yent es va consolidar amb 9.356 vots i
11 regidors, que li permetien governar
davant d’un ajuntament més fragmentat. El PSC va rebre 3.339 vots i 4 regidors, seguit d’ERC (3.089 vots i 3 regidors), PP (2.498 vots i 3 regidors), PxC
(2.391 vots i 2 regidors) i CUP (1.981
vots i 2 regidors).
2015: CiU repeteix,
amb marea sobiranista
El dia 14 de maig, els manresans atorguen la victòria a CiU (8.026 vots 9 regidors), seguits d’ERC (6.365 vots i 7 regidors), la CUP (2.986 vots i 3 regidors),
PSC (2.956 vots i 3 regidors), Ciutadans
(1.813 vots i 2 regidors) i Democràcia
Municipal (1.525 vots i 1 regidor).
En el moment de tancar l’edició
d’aquest número, malgrat els rumors i els moviments detectats a
la ciutat, no s’havia fet oficial la
presentació d’una candidatura
del partit ultradretà Vox.

«Si el que vol el poble i l’acció política és divergent, som
incapaços de fer la independència. Cal veure les persones com éssers lliures capaços de prendre bones decisions per a la ciutat i per al país.»
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d'aquí i d'allà

Francesc de las Heras

Des de Melbourne

«He trigat dos anys a desenvolupar un nou model
que simuli el càncer de còlon»

N

eixes, creixes, et reprodueixes i
mors. Així de senzill. La vida, però,
no s’atura mai i així és com va començar aquesta història. Un punt
d’inflexió: me’n vaig a Austràlia.
Acabava de fer un grau en bioquímica a la UAB i un màster en
biomedicina a la UB amb l’especialitat en càncer i, després
d’uns mesos buscant, em van oferir una beca per fer un doctorat sobre càncer de còlon a Melbourne. En aquell moment
sentia que la meva vida tal com la coneixia s’havia acabat
per sempre. Pensava que no tornaria... però, fora de catastrofismes i tirant de tòpic, “quan es tanca una porta se n’obre
una altra”. Deixeu-me que us faci un esbós d’aquesta porta.
Melbourne és una ciutat d’uns quatre milions i mig d’habitants. Un lloc que de punta a punta fa uns 125 km –sí, com de
Manresa a Lleida– i on no sorprèn conduir nou hores d’una
tacada fins a Sidney per agafar un avió. A nivell cultural, Melbourne és una ciutat oberta i tolerant, on conviuen nombroses ètnies. Àsia i Europa es barregen amb tocs americans per
donar pas a un quadre de menjars, olors, vestits i costums diversos. Pel que fa a la qualitat de vida, aquesta es podria ben
resumir en el fet que el salari mínim és d’uns 1.900 euros...
Però els diners no ho són tot, oi? En general l’estil de vida no
és gaire diferent del que jo estava acostumat a seguir. Això sí,

aquí dinen a les dotze i és habitual sortir a les cinc de la feina.
La recerca, però, té els seus propis horaris.
I com és el món de la recerca? En el meu cas, he trigat dos
anys a desenvolupar un nou model que simuli el càncer de
còlon –ja diuen que la paciència és la mare de la ciència.
Aquest tipus de treball, tot i ser essencial per a fàrmacs que
funcionin en pacients, només acaba tenint èxit en un 14%
dels casos. Tanmateix, no tindria sentit deixar de contemplar la immensa pressió per publicar nous descobriments
i així poder obtenir finançament. Tot plegat, moltes vegades, generant un còctel explosiu. En un estudi recent calculaven que un 39% dels doctorands presenten depressió
moderada o severa; sis vegades més que la mitjana de la
població. En el meu cas, em considero infinitament afortunat de poder tenir la parella al meu costat; la porta que
més feliç em fa haver obert. Malgrat tot, cada cop més, els
científics ens movem per l’esperit crític i la resiliència, ja
que al cap i a la fi, aquesta acaba sent l’única via per la qual
cada dia es poden salvar més vides.
Fa un temps vaig tenir l’oportunitat de parlar amb una pacient de 37 anys amb càncer terminal i em vaig permetre
agafar i guardar algunes de les seves paraules: «Amb el que
et dona la vida, ets tu qui decideix ser feliç o no...». Però, per
descobrir això, potser no cal anar fins a l’altra punta del món.
Francesc de las Heras i Vila fa recerca biomèdica al Peter
MacCallum Cancer Centre, de Melbourne (Austràlia).

Francesc de las Heras a la Great Ocean Road
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indrets
Alfons XII, 18 - 08241 MANRESA
Telèfon 93 872 89 69
www.restaurantlacuina.com
lacuina@restaurantlacuina.com

Els Tres Salts

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

A

prop de Manresa, el Llobregat travessa uns paratges despoblats on hi
ha el magnífic indret anomenat els
Tres Salts, on el cabal de riu es divideix en tres saltants, l’un al costat de
l’altre. En les crescudes importants
els Tres Salts es converteixen en una
única cascada, però des del punt de vista geològic és molt
interessant anar-hi quan el riu porta poc cabal, que és la situació més normal, ja que més amunt se li resta l’aigua que
va a la central de les Marcetes. Quan això passa hi podem
observar amb comoditat la geologia de la llera i fins i tot caminar-hi sense mullar-nos, una bona oportunitat per conèixer el comportament de les roques i la dinàmica fluvial. Els
Tres Salts es van formar on el riu travessa un estrat gruixut
de roca més resistent a l’erosió que la resta. Per ella mateixa
el poder erosiu de l’aigua és molt petit; però tot canvia quan
el riu arrossega sorra i còdols que impacten amb força sobre
el fons i les vores del corrent produint-hi un desgast, aquí
especialment remarcable al peu del saltant, on la roca és més
tova i on l’impacte de l’aigua ha excavat una gran gola.
La roca dels Tres Salts és una calcària d’origen marí rica en
fòssils en la qual es distingeixen dos nivells diferents: el superior que és dur i compacte, i el de sota que és menys resistent per la seva estructura nodulosa; d’aquí ve que es formin
balmes al peu del saltant. Quan aquestes cavitats s’esfondren
el runam caigut se l’enduu el riu i el procés continua, fent
26
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retrocedir a poc a poc el salt, ho demostra la seva planta en
forma de U. La roca dura de la llera està afectada per molts
solcs, alguns profunds, orientats en la direcció del corrent.
Vegem el seu origen: l’erosió ataca més les zones de debilitat de la roca. Un cop iniciat un petit solc l’aigua els còdols
tendeixen a passar-hi. A vegades alguns còdols queden encallats en sots de la roca durant un temps, allí són moguts
per la força de l’aigua, hi donen voltes i van colpejant el fons
i les vores; amb el temps els sots inicials s’acaben convertint
en unes cavitats arrodonides anomenades marmites de gegant; en podem veure d’integrades en solcs o aïllades. Remarquem que l’activitat erosiva del riu és un procés geològic
que ens pot semblar molt lent però milers de riuades poden
convertit en fang i sorra la roca més dura. Els Tres Salts han
estat aprofitats en el passat, com ho demostren les ruïnes
d’un molí que hi ha a la dreta del salt.
Nom del paratge: Els Tres Salts. Situació: Entre els termes de Talamanca i de Sant Fruitós. S’hi va per Viladordis. Procedència del
nom: Sembla que ve dels tres salts en què es divideix l’aigua del riu.
Situació geològica: La zona forma part de la Depressió Geològica
de l’Ebre, dins de la unitat anomenada Formació Tossa. Importància geològica: En pocs llocs com aquest es pot observar còmodament l’acció erosiva del riu sobre una roca dura i la dinàmica geològica d’un saltant. Materials geològics: La roca és calcària d’origen
marí, amb dos nivells diferenciats. Edat de la formació: La roca es
va originar a l’Eocè Superior, fa uns 40 milions d’anys. El saltant és
geològicament recent, es va formar quan el riu va trobar la roca
dura en aprofundir la seva llera, potser fa tan sols uns quants milers
d’anys. Curiositats: Quan no hi havia piscines ni vacances la gola
dels Tres Salts era un lloc de bany molt popular.
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natura urbana

Falsos documentals
Ignasi Cebrian

E

ls grans documentals de natura
sovint creen una falsa impressió
del món. Representen de manera
aïllada, massa embellida i dramatitzada les històries de grans animals, plantes i altres organismes
totalment descontextualitzades del
món real. Fins i tot proporcionen la falsa sensació de seguretat i abundància. La natura hi és i es manté eterna i
esponerosa. Els edens mostrats són una mena de fake o
reconstrucció. Realitats o natures allunyades de l’espectador, natures sovint exòtiques i gens properes. Gairebé mai
se’ns presenta el rerefons o context humà, històric, polític
o sociecològic de la natura. La descontextualització arriba
a ser de tal magnitud que la natura es presenta verge sense
cap presència i influència humana, com si encara quedessin natures no pertorbades per les nostres activitats.
Aquests documentals són grans produccions que han de
ser rendibles econòmicament i, per tant, han de captar
grans audiències. L’estratègia dels realitzadors i directors
és transformar el documental en espectacle amb l’única finalitat d’entretenir amb una gran dosi de subjectivitat amb
les natures reconstruïdes. Els documentalistes de natura
cada vegada troben més difícil i esforçat representar ecosistemes verges. Per excloure les proves de la destrucció
paisatgística i ecològica, han de triar angles de càmera i
enquadraments cada vegada amb més cura. S’expliquen,
doncs, contes de fades o històries falses enmig d’una autèntica crisi existencial o socioambiental. Hi ha, però, altres
documentals més contextualitzats que presenten molts
tipus d’organismes, tant els visibles –mamífers, ocells,
repils...– com els invisibles –invertebrats i bacteris. També
juguen amb l’esplendor visual, però sense abusar-ne. La
narració tendeix a ser descriptiva, malgrat que sovint es
present amb una certa narrativitat, en forma de docudrama. És un model més educatiu, conservacionista, científic, humà, reflexiu i crític. La finalitat implícita d’aquests
documentals és promoure i divulgar una natura com més
real millor, fent visibles certs impactes ambientals. Tracten
de reconstruir les múltiples cares del món natural sense
cap mena de tergiversació.
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Natura reconstruïda? Roques de la riba del Llobregat

Ens deixem enlluernar per la bellesa d’unes imatges –i
d’una natura–, fent un lluminós favor als negacionistes
ambientals, sobretot als que neguen el canvi climàtic.
Potser és el que ens volen fer creure i asseguren que ens
convé. Mentre mirem cap al costat, ells van destrossant el
planeta. Ens convindria mostrar la doble cara de la natura: la salvatge i no tan bella i la que es veu atacada per les
nostres activitats o deixar de mirar falsos documentals.
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notícies del pou

l'entrevista

ARTUR
BLASCO
GINÉ

Jordi Sardans
Fotos: Jordi Alavedra

Investigador i divulgador del folklore català,
ha recuperat les tradicions orals del Pirineu
des del 1965. Autor de l’aplec de cançons A
peu pels camins del cançoner i organitzador
de les Trobades d’Acordionistes del Pirineu a
Arsèguel, funda amb Jordi Fàbregas el grup
El Pont d’Arcalís i crea el Museu dedicat a
l’acordió a Arsèguel. Hàbil amb l’acordió
diatònic, també ha recuperat el rabequet.

Q

«El ball de parella amb l’acordió
va produir canvis en la convivència
i els capellans l’anomenaven
la manxa de l’infern»
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uè recordes de
Santpedor?
-Els primers
dies d’escola a
la Salle. Hi havia tres classes
(xica, mitjana
i gran) amb el seu corresponent hermano. Després de fer la comunió vaig
entrar a l’escolania del poble, on cada
diumenge cantàvem la missa de Perosi
a l’església. Quan hi havia un enterrament cantàvem pel carrer i també a les
processons. També el soroll de les canonades durant la guerra civil, que em
feien molta feresa. Vivíem a l’última
casa del carrer de la Fira i es veia Castellnou de Bages. El meu pare va anar
al front i va estar a la batalla de l’Ebre
fins que va acabar presoner al camp de
concentració d’Orduña, al País Basc.

La mare ens va portar, amb el meu
germà Josep Lluís, a una casa de pagès
de Castellnou, de la família Prat, on hi
havia uns masovers. A la retirada, la
dona tenia un perol gran de brou, que
tant donava menjar als soldats republicans com als moros que arribaven.
Recordo dos joves oficials republicans
asseguts a la vora del foc que es van
treure les estrelles, perquè creien que
si els agafaven com a oficials seria pitjor. Dormia al costat de la cuina amb
un foc a terra, en una habitació amb
el nen de la casa que es deia Leandro.
Un dia, jugant amb una pistola que va
trobar, se li va disparar i li va quedar
el cervell enganxat a la paret. Va morir
de cop. També tinc la imatge d’un carrer de Castellnou ple de gent, barbuts,
esparracats, malalts, que es recolzaven
entre ells, soldats republicans que ha-
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vien caigut presoners, que baixaven
tots junts vigilats per nacionals, que els
portaven cap al carrilet dels catalans.
-Com valores l’estada a Berga, tot fent
el servei militar?
-Vaig tenir la prebenda de poder dormir fora de la caserna i em vaig relacionar amb Mercè Elias que em va despertar l’interès per la cançó. Un dia hi vaig
anar a dinar i la seva companya Celestina em va dir que hi havia picadillo,
és a dir, «els collons del Caudillo». La
Mercè cantava una de les cançons que
jo també he cantat més, Els cigalons de
Canalda, que després vaig tornar a trobar a Castellar de la Ribera.
Viatger inquiet
-De què vas treballar a Estocolm?
-M’hi vaig estar sis anys. Inicialment
de rentaplats en restaurants i de manobre a les obres. És una etapa en què
faig bastant autoestop amb el company
Frank Mulcahy. Més tard, dins la col·
lecció Biblioteca Breve, vaig fer de traductor del suec al castellà, per a l’editorial Seix Barral, a través del meu amic
poeta Gabriel Ferrater, que em va presentar Pere Barral. Feia els informes
dels joves escriptors suecs. Vaig fer la
traducció d’un llibre d’història sobre
les expedicions dels vikings del segle
IX cap a la península. També vaig fer
de relacions públiques al teatre Alen
d’Estocolm, especialitzat en obres de
Hjalmar Bergman. Després, vaig col·
laborar amb Stina Bergman, la seva
viuda. Vaig treballar al departament
d’estadística de les línies aèries escandinaves per a avions de càrrega. I vaig
conèixer Waltraud Jungbauer, amb qui
em vaig casar a Baviera el 1966. Hem
tingut tres fills: Sílvia, Jordi i Mariona.
Waltraud treballava a Alfa Laval, de
secretària de direcció, i jo dins del seu
departament d’agricultura. En un dels
viatges que anava fent em va acompanyar Joan Granados que després seria
director de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió, amb qui som molt
amics. Per circumstàncies ens vam
separar i jo em vaig embarcar cap a
Islàndia amb el Transatlàntic Kyndill,
l’any 1959.
-També vas anar a Grenlàndia?
-A Islàndia vaig treballar al port i
32
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vaig estar un any a Reykjavík, on treballava amb un bacallaner. Amb el seu
vaixell tardàvem una setmana per anar
a Grenlàndia on carregàvem 250 tones
de bacallans, al nord del Cercle Polar.
Quan havíem omplert, retornàvem
cap a casa i tardàvem una altra setmana. El telegrafista, que era l’oficinista
del vaixell, tocava amb l’acordió melodies que després tornaré a escoltar.
-Què et fa decidir instal·lar-te al Pirineu?
-En una estada a la Seu d’Urgell el
1965 vaig sentir una polca que era
molt semblant a la melodia que havia
escoltat durant la meva estància a la
glorieta del parc Skansen d’Estocolm.
Vaig conèixer Ricard Muntané, el Fité,
que era l’últim acordionista de carrer
del Pirineu. Vaig decidir acabar definitivament amb l’aventura europea. Per
mitjà de Miquel Escobar, vaig conèixer Macías Valls, que em va facilitar la
compra d’una casa mig enderrocada
d’Arsèguel, amb una vista extraordinària del Cadí, que amb els anys vaig anar
arreglant, i on encara visc. Aleshores
no hi havia ni aigua ni electricitat.
-Abans vius una temporada a Barcelona?
-Sí. A la casa del Pirineu hi veníem a
desembarassar els caps de setmana. La
meva dona va trobar feina a l’empresa
Colorantes y Explosivos de la concessionària Bayer a Sant Andreu, com a
secretària de direcció i jo vaig entrar
a la Cambra Oficial Sindical Agrària,
molt polititzada, en haver-hi tota l’estructura de l’organització del sindicat
vertical. Els dimarts venien els secretaris de les germandats de pagesos a la
Llotja de Barcelona. Portava els grups
de colonització, estadística i la responsabilitat d’ACICA, una entitat de crèdit
i caució que avalava els crèdits que els
pagesos de la província de Barcelona
demanaven a Irida, delegació d’Agricultura del Ministeri. Així vaig conèixer la flor i nata de l’administració
territorial d’Agricultura i personatges
importants com Manel Font, de Manlleu, a qui vaig plantejar la necessitat de
canviar i deixar les consignes del Movimiento. Vaig convèncer uns quants
que ens reuníem en un pis que vaig
llogar al número 13 de Via Laietana,

on vam fundar una associació conjuntament amb Jaume Badia, president de
la Germandat de Pagesos de Caldes
de Montbui, que es va convertir en
el Sindicat de Ramaders i Pagesos de
Catalunya. El president de la Cambra
era Jaume Sabatés, floricultor de Vilassar de Mar, un franquista fanàtic que
va prometre els vots a Laureano López
Rodó que dirigia Acción Regionalista,
que amb sis partits més, constituïen
Alianza Popular.
Cap del Servei d’Agricultura
-Trenques motllos en l’Administració?
-Penso que sí, perquè quan vaig plegar
el meu càrrec el van eliminar i ja no és
a l’organigrama del departament. Vaig
portar l’Administració a la taula de cada
casa de pagès i repartia la inversió, malgrat estar immers en la societat més tradicional del Pirineu, representada per
les famílies que vivien dels comunals de
muntanya. En el fons, aquests secretaris
de què parlàvem abans feien de banquers i la pagesia dels pobles feien el que
ells deien. Els subministraven el pinso i
ells pagaven quan podien. Els pagesos
s’estimaven els secretaris i les germandats. Primer intento convèncer ERC,
que va renunciar a intervenir, després
vaig posar-me en contacte amb Josep
Pallach, del PSC-Reagrupament, a través de Joan Granados, però va morir de
cop. Granados em facilita una entrevista amb Jordi Pujol al passeig de Gràcia.
Després ens veiem cada dissabte i em
proposa ser cap del Servei de Relacions
Agràries, però no vaig acceptar.
-Per què?
-M’interessava el Pirineu, que estava
deixat de la mà de Déu, amb una economia basada en l’aprofitament de les
pastures comunals, administrades per

juntes veïnals ramaderes a cada poble.
A la primavera portaven el bestiar a
muntanya i fins al setembre no tornaven. Les abeurades estaven mal repartides, amb muntanyes comunals com
Llessui, on havien de fer una hora de
camí. Pujol va guanyar les eleccions
i va formar govern. Va triar Agustí
Carol, veterinari de Gósol, conseller
d’Agricultura. Em van nomenar cap
del Servei Territorial del departament
d’Agricultura a l’Alt Pirineu, m’encarregava de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Llussà i el Pallars Sobirà,
on vaig viure vint anys a la casa forestal
de Sort. Vaig idear el Pla d’Ordenació
de les Pastures de Muntanya, que va

seus temes s’inspiraven en fets reals.
Feien d’historiadors en transmetre el
que els llibres no ens han fet conèixer.
Eren analfabets, però tenien un llenguatge molt ric i una gran memòria
de romanços i porqueroles. Tot el que
cantaven ho tinc enregistrat i transcrit,
amb partitura musical i text.
-Aquesta investigació, es concreta en
A peu pels camins del cançoner?
-Si. Es tracta d’un aplec de 1.600 cançons en 12 volums que he anat recollint des de l’any 1965, des de la Vall
d’Aran, l’Alta Ribagorça, els Pallars
Llussà i Sobirà, la Cerdanya, Ripollès, la Garrotxa... Pràcticament tot el

«El Leandro, un nen que era el meu company d’habitació,
jugant amb una pistola que va trobar, se li va disparar i li va
quedar el cervell enganxat a la paret»
ser una feina agraïda per la inversió
realitzada. Tot i així, vaig plantejar la
dimissió a Pujol quan alguns polítics
volien carregar-se les Cambres Agràries. Era un error perquè continuaven la
tasca dels sindicats de Sant Isidre de la
República i els pobles en vivien. Organitzo un acte a Vic on Pujol va defensar les cambres agràries, els sindicats
de pagesos i les germandats, amb tant
d'èxit que a les eleccions va arrasar.
Presumeixo d’haver fet la traveta a
López Rodó. Però, el delegat d’ACICA
de Madrid em comunica que m’expulsen de la Cambra per «comunista».
-El coneixement del territori et facilita recuperar la tradició oral?
-Efectivament. El món urbà sempre
ha condicionat el món pagès de muntanya. Després de vint anys de convivència, em vaig guanyar la seva confiança. Aquesta gent gran venien d’una
època en què la cançó formava part de
la vida de cada dia. De seguida em vaig
adonar que hi havia molta informació,
que vaig dividir en dos blocs: la cançó
capil·lar d’arreu, i la de gènere o cançoneta nova o endèmica, perquè totes comencen igual, relacionada amb
els noms de llocs o amb fets reduïts,
de temàtica diversa, des d’embarassos
forçats a robatoris i temes amorosos. Eren explicats pels dictaires, que
exercien de periodistes de l’època, ja
que substituïen la premsa escrita i els

Pirineu, llevat de l’Alt Empordà. Vaig
parlar amb uns 300 informants de 200
llocs diferents. El primer volum es va
publicar el 1999. El desè el presento el
dia 11 de maig a Taüll, amb cançons
de l’Alta Ribagorça. Em quedarà el
Solsonès. En començaré a fer la maqueta aquesta tardor. El darrer el dedicaré a tots aquells temes que ha valgut
la pena recopilar.
-Com valores la teva etapa al front
d’El Pont d’Arcalís?
-Vaig muntar La Pobletana, però només vam durar un any. Vaig convèncer Jordi Fàbregas, del grup Primera
nota, per crear El Pont d’Arcalís, grup
de música tradicional catalana i del
Pirineu, el 1991. Habitualment jo hi
tocava l’acordió diatònic i el Jordi la
guitarra i veu; Quim Soler, bateria i
veu; Isidre Tito Pelàez, tenora i flauta; i Jordi M. Macaya, viola i violí. Seguint amb la meva tasca divulgativa,
es tractava d’editar i popularitzar els
treballs de recerca amb els repertoris
d’aquests avis. En el vintè aniversari (22 de març de 2010), vam actuar
al Palau de la Música Catalana. En
aquesta època, ens complementàvem
molt bé amb el grup de folk Ariondassa del Piemont, fins al punt que en
alguns festivals ells cantaven les nostres cançons i nosaltres les seves. Vaig
deixar el grup el 2013 en què vaig presentar a París el DVD, Emili Pujol. El

mestre, que enllaça directament amb
el CD Pirineu. Cançons de vetllades
vora el foc. Després el vaig mostrar a la
Universitat Catalana d’Estiu i a l’Ateneu Barcelonès.
-Com és que es va perdre informació
que havies acumulat en cintes?
-Una part (25%) es va perdre perquè té caducitat. Els primers treballs
els vaig recollir en cassets amb cinta
oberta d’un quart de polzada. Després vaig treballar amb DAT, de la
casa Sony, i finalment amb suport
òptic. Vaig contactar amb Joan Vidal
i Gaiolà quan era al davant del Centre
de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional, que va finançar el material per passar-lo a digital, als estudis Gema de Barcelona. Per donar a
conèixer aquest treball de camp de 54
anys, Ferran Mascarell, com a conseller de Cultura, induït per Lluís Puig,
va promocionar A peu pels camins del
cançoner en imatges, que es va presentar al Liceu el 2 d’abril del 2015.
Museu de l’Acordió
-Per què vas muntar el Museu de
l’Acordió a Arsèguel?
-Acollint-nos a un programa d’ajudes de la UE vam comprar la casa del
Museu, dividida en tres sales. Volia
explicar l’evolució dels diferents tipus
d’acordions, sobretot els del Pirineu.
Conservo fotografies dels pagesos que
els tocaven i dels llocs on anava a fer
recerca. Hi ha acordions diatònics (de
notes naturals), cromàtics (més grans,
de notes alterades o accidentals) i híbrids. Dins la família d’acordions hi ha
el bandoneó, exportat a l’Amèrica del
sud, concebut com a instrument d’església fins que el poble se’l va fer seu i
encara el toquen barrejats amb instruments indígenes, la concertina, sense
tradició al nostre territori, el melodió,
introduït pels emigrants francesos de
Luisiana i el Quebec, i l’harmònium.
Moltes famílies me’ls han donat o deixat, i d’altres els he comprat. Hi ha des
d’harmòniques de boca a d’altres que
funcionen bufant, amb sons greus i
aguts. D’acordions n’hi ha força d’italians, perquè el primer de construir-ne
de diatònics va ser Paolo Soprani, després van venir els francesos, anglesos,
siberians, russos, caucàsics, xinesos...
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Una vitrina està dedicada al País Basc,
amb els primers acordions de Kepa
Junkera i Joseba Tapia.
-L’acordió va canviar la forma de vida
dels Pirineus?
-I tant! La gent es va anar acostumant
al ball de parella que va produir canvis
en la convivència. Els veïns van agafar
les veïnes per la cintura, i aquest contacte va fer que els mossens s’hi posessin en contra, perquè quan tocaven la
campana per anar a missa no hi anaven, i en canvi, quan escoltaven l’acordió corrien a retrobar-se a la plaça del

poble. Els capellans estaven enfadats
i anomenaven l’instrument com la
manxa de l’infern. Més endavant, s’hi
van acostumar.
-Què és el rabequet?
-És un violí de fusta, fet a partir de la
carbassa, de dues i tres cordes (fins i tot
de quatre a Occitània). Les cordes es feien a partir del budell de l’ovella, el cabrit
o el xai, amb cua de cavall. S’havia tocat
a la Patum de Berga i era present pels camins de la Transhumància. Bàsicament
serveix per cantar, però és desagraït perquè és un instrument dur. Actualment el

recupera un sector de gent jove.
- Com està el projecte del Centre Artur Blasco de Cultura Popular Pirenaica de la Seu d’Urgell?
-Disposàvem de l’edifici dels jutjats a la
plaça del Bisbat que calia rehabilitar. La
directora general de Cultura em va venir
a veure per quedar amb l’anterior consellera, Laura Borràs. Van acordar presentar un projecte pel programa FEDER,
però no es va complir el termini, perquè
l’arquitecte municipal els va dir que era
molt complicat. Ara m’han dit que hi
estant treballant, però falta finançament.

el perfil

A

Artur
Blasco
Giné el porten
a néixer a una
clínica de Barcelona el 5 de novembre de 1933,
des de Monistrol de Calders, on el
seu pare, Pere, nascut a Osca, era
el metge del poble. La seva mare,
era de Vandellòs i professionalment va fer de criada de fonda.
Als dos anys va anar a viure a
Santpedor on passa la infantesa i
adolescència fins als 17 anys. Estudia música de jove i entra
com a cantant a l’escolania del poble, amb mossèn Josep
i estudia a la Salle. La família es trasllada a Manresa on
cursa el Batxillerat Superior a l’institut Lluís de Peguera,
alhora que prossegueix estudis bàsics de música i juga a
waterpolo amb el Club Natació Manresa. Fa el servei militar a la Molina i Berga i estudia Biologia i Geobotànica a
la Universitat de Barcelona, on anys més tard es llicencia.
Entre els anys 1959 i 1965 resideix a Estocolm i Reykjavik.
Des de Suècia va fer una escapada a Síria i a Beirut capital
del Líban, on va fer de presentador de l’espectacle del cabaret Fontana. També va viatjar per Finlàndia i Noruega. El
1965 comença des d’Arsèguel i la Seu d’Urgell els treballs
de recerca i recuperació de l’acordió diatònic. L’any 1981
rep el suport institucional per assolir aquest objectiu, arran
d’una ponència presentada al I Congrés de Cultura Tradicional i Popular de Catalunya, organitzat pel departament
de Cultura. L’any mateix any inicia els treballs de recerca
sobre la cançó de tradició oral al Pirineu amb què arribarà
a recollir 1.600 cançons de 300 cantants informants de 200
pobles i caserius de la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, Noguera, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, Ripollès i Garrotxa. El comença a editar
l’any 1999 en una col·lecció de dotze volums, amb el títol
genèric de: A peu pels camins del cançoner. El 1976 funda a
34
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Arsèguel el festival internacional de música popular i tradicional d’acordió, amb intercanvis amb països d’Europa i
Amèrica, i amb convenis de col·laboració mútua, amb els
festivals Carrefour Mondial de l’Acordéon, de Montmagny
(Quebec) i Ivan Malinin, de Novosibirsk, a Sibèria. El 1988
funda el Museu de l’Acordió a Arsèguel, amb conveni des
del 2011 amb el Museu Etnològic de Barcelona, a través de
l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. El 1989,
per encàrrec del Comissariat del Mil·lenari de Catalunya,
edita una mostra dels seus treballs de camp sobre el cançoner de tradició oral al Pirineu, en forma de 6 LP, amb el
títol: Rosa vermella, rosa galant.

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
Pràctiques lingüístiques en establiments col·laboradors
El CNL Montserrat du a terme pràctiques lingüístiques en establiments comercials, amb l’objectiu que l’alumnat del nivell Bàsic 3 parli català fora de l’aula.
Les pràctiques lingüístiques faciliten situacions comunicatives reals, que es
fan en comerços col·laboradors, i serveixen de complement per desenvolupar les competències orals en català i guanyar confiança a l’hora de parlar.
Per dur-les a terme es necessita la implicació del sector comercial. Amb
aquesta finalitat, el CNL Montserrat ha creat una xarxa d’establiments
col·laboradors, que adquireixen el compromís d’atendre en català els
clients que s’expressin en català, encara que el parlin amb dificultats.
Segons una enquesta del 2018, duta a terme pel CPNL a 313 establiments
implicats, el 87% es mostren molt satisfets d’haver-hi participat i haver
contribuït en el procés d’aprenentatge lingüístic de l’alumnat, i en destaquen la bona predisposició quan van a fer-hi les pràctiques. Els comerciants també posen en relleu la tasca de les botigues de proximitat en el
foment de la cohesió social.
Qualsevol establiment interessat a formar part del programa pot posar-se
en contacte amb el CNL Montserrat, personalment –passeig de Pere III,
68, entresol – o enviant un correu electrònic a manresa@cpnl.cat.

El 1994 rep el Premi Nacional de Música Popular de la Generalitat de Catalunya; el 1998, el Jaume I d’Actuació Cívica
Catalana de la Fundació Lluís Carulla a l’Ajuntament de Barcelona i el Premi Altaveu’98 de l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat. El 12 de novembre de 2001, la Creu de Sant Jordi.
El 2002, el Premio Nacional de Folklore Agapito Marazuela de Segovia; el 2004, el Premio Truco 2004, del Festival de
Música i Cultura Pirenaiques de la vall d’Hecho, a Osca; i la
Generalitat li concedeix el Premi Nacional de Cultura Popular. El 2008, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana li atorga el Joan Coromines. L’any 2013 presenta a
l’Auditori Viroflay-Versalles, el CD amb 12 cançons: Pirineu.
Cançons de vetllades vora el foc, acompanyat a la guitarra
per Yannick Lopes, del Conservatori Nacional Superior de
Música de París. El 2014 és guardonat amb el premi Josep
Virós, de la mostra de cinema de muntanya Picurt. El 2015
rep l’homenatge del departament de Cultura de la Generalitat pel conjunt de la seva obra de recerca i divulgació en un
acte presidit per Ferran Mascarell al Gran Teatre del Liceu. El
2016 rep a Vic el Recercat d’Investigació, de l’Institut Ramon
Muntaner. El 21 d’agost de 2017 presenta a Prada de Conflent
en el marc de la UCE, el documental Emili Pujol. El mestre,
sobre la figura del concertista, compositor i pedagog de guitarra clàssica de la Granadella, patrocinat per la Diputació de
Lleida i el departament de Cultura de la Generalitat.
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fila cultural

Campanades

ajuden a la producció li demanen que
canti alguna cosa. Ell s’aixeca, es frega
els llavis amb el tovalló i canta l’ària
de Rafael a La Dolorosa, amb tant de
sentiment que a la Marina Vlady, que
no entén res de la lletra, se li humitegen els ulls. Quan acaba, l’auditori
es posa dret i aplaudeix amb ganes.
Welles li regala tot l’estoig de pell amb
quatre havans. En Norbert torna al
cau de la Coromina, havent escoltat
les campanes de mitjanit a la cort dels
reis d’Angleterra.

Inspirant-se en l’estada d’Orson Wells a Cardona, amb motiu del rodatge de
Campanades a mitjanit, l’escriptor Manuel Quinto ha escrit aquest relat
per als lectors del Pou i el dibuixant Gabriel Villegas n’ha fet la il·lustració.
Text: Manuel Quinto
Il·lustració: Gabriel Villegas

F

a un dia rúfol. La immensa còrpora del
gran director americà
Orson Welles baixa
del castell cap a la vila
de Cardona, un dijous al migdia. A la
nau central de la col·legiata de Sant Vicenç, els seus ajudants, contents d’estar
lluny dels ulls burxadors del mestre,
preparen una escena amb John Gielgud fent d’Enric IV i el trapella d’en
Keith Baxter com el seu fill, el príncep
Hal, en l’esplèndid patchwork shakesperià que s’està convertint en Campanades a mitjanit. L’Orson està fart dels
antulls de l’infatuat Gielgud, tot un sir
per més fanfara. No suporta els seus
deliris de grandesa. D’altra banda, se
sent corprès per uns símptomes de por
escènica, i no vol que li passi com davant d’en John Huston, quan va declamar amb entrebancs el sermó del Pare
Mapple a l’inici de Moby Dick.
Sense destorb, arriba a la plaça del
Mercat. Els cardonins ja s’han acostumat a veure’l i li tenen un cert respecte, tan alt i gros, cofat amb un Stetson
d’ala ampla i fumant un llarg havà
Churchill de Romeo y Julieta. Els pas38
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sants se’l miren de lluny, alguns fins i
tot li dediquen un tímid somriure,
però no s’apropen a demanar-li res. És
un personatge massa famós, inabastable, que fa servir una veuarra en anglès
i ha estat casat amb la Gilda.
S’asseu a la taula d’un bar sota les voltes, cara a la vall, i demana al cambrer
un Punt e Mes, el gloriós aperitiu de
Carpano, que va tastar quan rodava Othelo a Venècia i no l’ha pogut
deixar des de llavors. Mentre fa girar
l’esplèndid cigar entre els llavis, descobreix la presència d’un homenet davant seu, que l’està mirant amb atenció.
Calb, mal afaitat, vestit pobrament. La
màniga esquerra de la jaqueta va buida
i doblada a l’espatlla amb un imperdible, els pantalons li fan bosses i la camisa se li esfilagarsa al coll i als punys.
Welles s’adona que, en realitat, aquell
home està sotjant el cigar i obrint les
narius al deliciós flaire que desprèn.
Welles el saluda amb la mà i l’home se
li atansa un parell de passes i diu en un
anglès espavilat: «Si us plau, no llenceu
el puro!». Welles, satisfet de poder parlar amb aquella curiosa persona sense

el recurs al castellà, l’invita a seure al
seu costat i demana un altre Punt e
Mes per a ell. Després, es treu l ‘estoig
de pell amb els cigars i n’hi ofereix un.
El convidat se’l posa amb molta cura a
la butxaqueta del pit per no trencar-lo.
«Me’l fumaré diumenge», diu amb espurneig d’agraïment als ulls. Welles el
fa xerrar, amb aquell clima de confiança que sap crear al seu voltant.
El company es diu Norbert, va néixer
a la Franja i es va fer mestre de poble.
Quan va venir la guerra civil es va haver d’afiliar a la CNT, com tothom de
l’ofici. No li va costar gaire de fer-ho,
perquè li agradaven els ideals anarquistes de la fraternitat, la solidaritat,
el poder assembleari i la llibertat que
s’obrien a la vida individual i social.
Van venir els nacionals i el van fer
fora de l’escola. Un veí que li tenia tírria aneu a saber per què el va acusar
de què sé jo i el van tancar a la presó,
d’on va sortir per anar a picar pedra al
Valle de los Caidos. Allí va patir l’accident que li va costar perdre el braç
i anar una mica coix de la cama esquerra. Després ha tornat a Cardona,
fa de sagristà per quatre rals i canta

Anys després, postrat al llit de l’asil de
les monges que l’han acollit quan no
s’ha pogut valer per si mateix, el Norbert explica a sor Empar, que vetlla la
seva agonia:

àries de sarsuela cada dissabte al café
d’en Cucamolla.
Orson Welles el convida a sopar amb
tota la trepa del rodatge aquella mateixa nit. S’hi presenta net i raspallat.
L’asseuen al final d’una taula llarga
i li serveixen un estofat amb pèsols i
patates, massa temps que no n’ha tastat. El seu veí, un escocès rialler, que
es fa dir William Wallace i ningú no
coneix com se diu de veritat, li aboca
el vi negre de Falset amb generositat.

Aviat enceten una conversa amb entrebancs. S’assabenta que en William
va ser un dels que va desembarcar a
Normandia sense gaites, i una bala
nazi li va arrencar mitja orella,
Al cap d’un hora, el Norbert se sent
feliç, surant en un núvol de cotó fluix.
A la sobretaula, l’Orson Welles fa
un número de màgia amb la Marina Vlady. Norbert no havia vist mai
una dona tan guapa, rossa, ulls eslaus
ametllats. Un parell de cardonins que

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

-Jo vaig ser amic de l’Orson Welles
quan va venir a Cardona a fer una pel·
lícula del Shakespeare. Era un home
enorme, un gegant. Li vaig cantar una
cançó que li va agradar tant que em va
regalar aquest estoig de pell…
Malda per arribar a la tauleta de nit,
però el moble és a la banda del braç
que li manca i no pot aconseguir-ho.
Un llarg sospir i busca la son. Entra la
mare superiora. Sor Empar gira el cap
i pregunta:
-Ai! Sempre em parla d’Orson Welles… Qui era Orson Welles?

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

EL POU · MAIG 2019

39

propostes

TEATRE. Joan Morros

crònica social
ART. Maria Camp

Foto: Antoni Quintana Torres

Torres històriques
del Pujolet (1972)

Voltaire versus
Rousseau

Enyorança Catalunya
Avui

El dissabte 25 de maig, jornada de reflexió de les
eleccions municipals, es presenta a la sala gran del
teatre Kursaal Voltaire, Rousseau. La disputa. Els
protagonistes, Josep M. Flotats i Pere Ponce, ens
parlen de Déu i la religió, del retorn a les essències de la natura, de la ciència, de l’economia, de
l’educació, del teatre, de la igualtat i la desigualtat,
de política... Per fer-ho utilitzen, sobretot Voltaire,
la ironia i el sarcasme que fan que l’obra connecti
amb el públic i converteixi l’art de la paraula en
una trama on
els verdaders
protagonistes
són la filosofia
i les idees. Molt
re c om an abl e
per als amants
del bon teatre.

Michael Kirkegaard va venir de Dinamarca fa uns anys i es va
instal·lar a la nostra comarca. Com moltes altres persones que
venen de fora, quan arriben a Catalunya es sorprenen en descobrir que és un país amb llengua, cultura i tradicions pròpies, que no són les que sempre els havien atribuït. Així és com
aquest artista va començar un període de recerca i reflexió entorn de les identitats, la terra... D’aquí va néixer aquest projecte,
en el qual ha demanat la col·laboració de tots els municipis de
Catalunya per poder agrupar, en pots de vidre, terra de tots ells.
Col·locats en prestatges dins d’una construcció que ens recorda
una barraca de pedra –inspirada en l’obra La Masia, de Joan
Miró, un referent artístic del país–, ens presenta la terra del
país agrupada en un sol espai. Es podrà visitar, juntament amb
la documentació de tot el procés de treball del projecte, fins al
23 de juny al Casino.

J. S.

VINS. Marc Àvalos, sommelier de La Vineria

any 1925 va ser triomfal per al Centre
d’Esports Manresa, que es va proclamar
campió de Catalunya en derrotar al Gimnàstic de Tarragona en un partit únic disputat a les Corts, per 4 a 2, amb quatre
gols del cèlebre Marià Homs. La bona trajectòria esportiva
del club havia fet que l’any 1924 els directius de l’entitat,
encapçalats pel president Vicenç Vilarasau, signessin la
compra venda dels nous terrenys del Pujolet, propietat de
Josep Cecchini, davant del notari Lluís Duran i Moner. El
projecte del complex esportiu no es va poder completar
mai. La inauguració oficial va ser el 4 d’abril de 1926 i va
ser l’escenari dels partits del Centre d’Esports Manresa fins
a l’any 1985, en què l’equip es va traslladar a l’Estadi Municipal del Congost.

MÚSICA. Marc Vilanova

Mes eclèctic
i atractiu
Al Kursaal, el vocalista i guitarrista del grup Obeses
Arnau Tordera, juntament amb Jordi Domènech,
oferiran l’espectacle Remena nena, basat en el gènere de Revista, propi del Paral·lel barceloní de
principis del segle XX. Molt ben acompanyats per
l’Orquestra Terrassa 48, el xou combina música,
escena i dramatúrgia per fer les delícies del personal més nostàlgic de les grans vetllades cabareteres
de la nit a la capital (dimecres, 24 d’abril, 18 h).
La cantaora Mayte Martín ens presenta el seu nou
projecte Tempo rubato, basat en temes propis amb
arranjaments del mestre Joan Albert Amargós, i
acompanyada pel Quartet Quixot. Sons flamencs i
clàssics que embolcallaran les sempre magnifiques
propostes de l’artista barcelonina (dissabte, 18 de
maig, 21 h). Finalment, Stroika ens ofereix per
aquest mes de maig una gran cita amb la visita dels
arxiconeguts Oques Grasses. Els osonencs tornen
a exhaurir entrades per presentar el seu nou repertori farcit de música ballable, festiva i imaginativa
(dissabte, 25 de maig, 21:30 h).
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Tinoi 2017
Un cop més us parlo d’un projecte que em té enamorat: Vinyes d’Empremta. Any rere any creix en nivell de vinificació.
Treballa 6 ha de vinya, de les quals 2 són centenàries i la resta
joves, que no produeixen encara. En un futur
proper podrà arribar a les 6.000 ampolles/
any. Producció exclusiva de les seves vinyes
treballades de forma natural, sense modificar les propietats de la varietat ni del tipus
de vi. Aquest és un vi elaborat amb Macabeu i Pansera procedents d’una vinya prefiloxèrica. És un vi taronja, fermentat amb
llevats salvatges dins d’un cup de pedra
situat a la vinya, amb una maceració de
tres mesos amb les seves pells. A la vista
presenta un color ataronjat amb matisos
daurats, fruit del contacte amb les pells.
En nas és intens i profund, la pell del
raïm és la protagonista i també destaca
la sensació de la pedra. Un toc cítric i un
fons herbaci. En boca és contundent, càlid i profund, amb una acidesa que el fa
tens i ampli. Un vi amb una gran complexitat. Només n’hi ha 468 ampolles,
d’aquest tresor.

L'

Però el que veritablement ens interessa són les dues torres
històriques que van ser construïdes l’any 1925 per acabar
essent enderrocades durant el mandat de Ricard Oliva, entre els anys 1973 i 1976, en què la directiva va decidir canviar completament l’entrada al recinte, amb una remodelació que amb prou feines va durar una dècada. La fotografia
de Quintana Torres mostra la sortida del pavelló esportiu

d’un dels equips infantils. En primer terme, l’entrada amb
les dues torres històriques, darrere el bar, on s’anuncia la
beguda de Jerez, Valdespino, i una mica més amunt es pot
veure la publicitat de Muebles Soler, més al fons els vestuaris i un edifici de pisos que va donar pas a un altre de més
modern. Oliva va ser molt criticat per crear un gegant amb
peus de fang, cosa que el va obligar a plegar el 13 de març
de 1976, com a conseqüència de la vaga dels jugadors que
no cobraven, amb una situació econòmica pèssima. Per a
Manel Sánchez, que va ser president del Centre d’Esports
Manresa del 1993 al 2008 i va entrar al Club l’any 1973
com a delegat de l’equip infantil B, «amb Ricard Oliva es va
acabar la possibilitat que Manresa tingués un gran equip
de futbol representatiu. Dirigents com Salido van girar
l’esquena al futbol i es van dedicar a potenciar el bàsquet».
Actualment, Manel Sánchez dirigeix el Museu del Centre
d’Esports Manresa, Manel Sánchez, situat al carrer de Fra
Jacint Coma i Galí, a l’octogonal 13 de la Font dels Capellans. En tres pisos, mostra des de les primeres banderes
del centenari club manresà, els trofeus més significatius,
banderins del clubs rivals, reculls de premsa i moltes fotografies de bona part dels presidents, entrenadors i jugadors de totes les èpoques.

Preu de venda: 26 euros
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patrimoni ciutadà

fanal de cua

Casa Vidal
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Llorenç Capdevila

La Buresa novel·lada

Va de llengua

anresa, anys 20. Una ciutat on la indústria
tèxtil ha fet prosperar algunes famílies,
on els rics van a ballar a Casino i la gent
humil a l’Ateneu, on les reivindicacions
obreres es reprimeixen amb duresa, on
els magatzems Jorba estan en plena efervescència i s’està
preparant el IV centenari de la visita ignasiana. La Manresa, doncs, de fa un segle. La Maria Dolors –o Dolors,
o Dolores, o Dulores– és una noia jove que prové d’una
família de masovers de la Llavinera i arriba a la ciutat per
fer de cuinera a casa d’un notari i la seva família, que viuen –poca broma!– en un pis de l’edifici de la Buresa. La
promesa del Julián –o Culian, o Julià–, el fill
del notari, acaba de suïcidar-se.

es de fa un cert temps, abunda entre nosaltres una certa fauna que es comporta
com aquells llogats dels films de gàngsters i de l’Oest que, per justificar l’eliminació d’algú que fa nosa, el provoquen
fins a tal punt que després de fer-li la feina poden justificar l’atac com a legítima defensa. La cosa ha esdevingut tan quotidiana que en un moment o altre per força
n’has de parlar. I el primer recurs, com en tants altres
casos –colonialisme obliga– és la recurrència immediata al mot castellà. En aquest cas, el matón («hombre
jactancioso y pendenciero que procura intimidar a los
demás»), i el matonismo («conducta de
quien quiere imponer su voluntad por la
amenaza y el terror»).

M

A

quest gran casal que cohesiona la plaça de Gispert és un dels edificis que
milloren l’urbanisme de la zona quan
es mostren ben restaurats i mantinguts.El barri dels quatre cantons, bastit sobretot a la segona meitat del segle
XIX, és el darrer eixample dins el recinte emmurallat del
barri antic. Agrupa edificis ben composats, d’estil eclèctic,
tradicional o neoclàssic, com la casa Vidal de 1864, que
són habitatges benestants amb façanes que remarquen la
importància de viure en el nucli antic pel valor de centralitat que representava a l’època.

té vuit portals de la mateixa mida coronats per arcs rebaixats i el principal, on hi ha la porta d’accés, té un arc amb
motllura que es destaca per sobre de la resta. Les altres
obertures també son vuit per planta, alineades en vertical.
A l’entresol són portes balconeres, en la primera i segona plantes hi ha balcons que sobresurten de la façana i a
les golfes hi ha finestrons rectangulars. Pel que fa al parament, és un estucat que imita la forma de carreus regulars.
Antigament era de color de pedra i actualment està pintat
de blanc, en contrasta amb els brancals i les llindes de les
obertures, les cantonades i la línia d’imposta entre la planta baixa i l’entresol, que estan remarcades en pedra.

És un gran edifici d’habitatges de planta baixa, entresol,
dos pisos i golfes no habitables, amb tres façanes, la principal a la plaça de Gispert i les laterals que fan cantonada
als carrers de les Barreres i del Camp d’Urgell. L’edifici està
format per tres cossos que no s’aprecien en la façana principal, que està ordenada simètricament. La planta baixa

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial, és a dir la volumetria, l’estructura i la façana, per la
seva rellevància històrica i artística. A més, s’ha tingut en
compte la seva capacitat d’integració en el teixit urbà tot
enriquint el paisatge amb una tipologia d’edificació que ha
esdevingut la més habitual del barri.
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Lluís Calderer

Aquesta és l’arrencada de La cuinera dels senyors (L’Albí, 2019), la darrera novel·la de la
manresana Imma Cortina. Una història que
es pot llegir com una recreació d’una ciutat
i d’una època, però també –i sobretot– immersos en la peripècia de la protagonista
que, presa de l’enyor cap a la terra i la família que ha deixat al camp, es veu de cop a la
ciutat, cuinant per als senyors i descobrint la
bondat i la maldat del món. I la protagonista
ens ho explica en primera persona, amb una
desimboltura i una naturalitat que de vegades
recorda algun personatge rodoredià. Perquè
l’estil és un altre dels encerts de La cuinera els
senyors. La Dolors s’expressa amb una prosa
creïble, carregada d’expressions populars i
del vocabulari propi d’una noia de la seva condició social
i esquitxa la novel·la amb un «valga’m Déu!» per aquí i un
«ai, ves!» per allà, i utilitza frases fetes com «el semblar fa
ruc» o «d’un pet en fa cent esquerdes». Com també és un
encert la construcció dels personatges, especialment de la
protagonista i del Culian, dos cors solitaris que al llarg de
la història van travant una relació ben peculiar.
Si l’any 2015, amb Només ho saben les muntanyes, Imma
Cortina ja es presentava com una lectora veterana amb
domini de l’escriptura i una notable capacitat fabuladora,
amb La cuinera dels senyors es consolida com una de les
veus narratives més interessants de la Catalunya central.

D

Erques Torres

És que a Catalunya no existeix el personatge
i, per tant, no disposem de nom per designar-lo? El personatge hi és com a tot arreu
i nosaltres no només en posseïm el nom
si no sis o set sinònims, que tot i tenir en
comú alguna cosa no volen dir ben bé el
mateix. En efecte, no li escau farfant, que
és un brètol, ni fanfarró, el que es glorieja d’alguna cosa que no té, ni un brivall, el
dolent a les clares, ni el perdonavides, dit de
l’home fanfarró que es vanta de valent. S’hi
acosten molt més el provocador, el que excita algú a lluitar o fer alguna cosa indeguda
o inconvenient, i gall, persona que predomina o pretén de dominar entre els altres.

En català, l’equivalent més exacte per designar el tipus
és pinxo, definit pel diccionari com «aquell que fa gala
d’ésser valent, que tracta d’imposar-se per la seva valentia infonent por». Com que es tracta d’un acte, l’acció
compta amb el verb corresponent: de fer el pinxo se’n diu
pinxejar. És clar que només amb això no acabarem amb
la pinxeria, però naturalitzar cada cosa amb el seu nom
escaient ja és un primer pas.
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DEBAT ELECTORAL

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ

MAIG 2019

«Nou preguntes per a nou candidats»
NÚM. 259

Encara no tens clar a qui
votaràs a les municipals
del 26M? Vols escoltar
les propostes de les nou
candidatures?
Vine al debat!

DONES, A L’ACCIÓ!
Dimecres, 8 de maig,
a dos quarts de vuit
del vespre,
a la Plana de l’Om
Amb els caps de llista
a les eleccions
municipals
Organitzat juntament amb la
FAVM

I després...
Lliurament dels
vint-i-quatrens
premis Oleguer Bisbal

32è aniversari
El Pou de la gallina
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-Manresà d’actualitat
-Manresà del Pou
-Manresà més manresà

T

al com està el trànsit i l’exacerbació d’incivisme en
alguns carrers de Manresa, celebrem la convocatòria de deu places vacants de policia local. Set places
d’oposició lliure i tres més per mobilitat horitzontal,
adreçades a funcionaris de cossos d’altres municipis o d’altres cossos de seguretat. Tot plegat quedaria en un procés
de selecció més si no fos que l’Ajuntament de Manresa ha
apostat per la presència femenina a la policia. Ho preveu el
Pla d’Igualtat i, per això, s’han incorporat mesures per garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Això ha de
permetre, per exemple, fer les proves estant embarassada,
hospitalitzada a causa d’un part o en l’etapa de lactància
d’un nadó. Com que estem convençuts que el tribunal serà
del tot imparcial, des d’aquí esperem que les dones de Manresa i comarca s’hi hagin presentat en massa. I aquest desig

—sense que serveixi de precedent— no és cap broma.
Està comprovat que els equips amb més diversitat són més
eficients. La potenciació del gènere femení, sens dubte, farà
que el funcionament de la policia local tingui un altre punt
de vista. La percepció de la seguretat ciutadana, també. I,
molt probablement, algun agent d’aire rònec passat de testiculina també s’acabarà d’encarrilar. Convindria que aquesta mateixa crida que ha fet l’Ajuntament per incorporar dones al cos de la policia local s’estengués a altres àrees per
anar fent visible la predisposició de tothom —l’Administració, la primera— a evitar que les inèrcies masclistes és continuïn imposant a l’hora d’ocupar alguns llocs de treball i, per
damunt de tot, càrrecs de responsabilitat en els quals cap
raó objectiva diferencia la capacitat entre dones i homes.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
WINTER IS COMING

Ja ha arribat la primavera
i jo tinc la sensació
que m’han robat la cartera,
amb la tria o l’elecció
que aquest diumenge ens espera
per sortir del pou o no,
i si la sang se m’altera
i se’m belluga el carpó,
que tots tenim al darrere
a la part inferior,
és perquè no hi ha manera
de trobar la solució
justa, a fora, a la vorera,
o dins la Constitució.
Prou sant Jordi ens abandera
perquè fem un món millor
posant davant de la fera
l’autodeterminació
i no fem ni un pas enrere
pel bé de nostra nació,
però el drac, que ens esparvera,
respon amb més repressió,
més mà dura, més bromera,
més recentralització,
quan no ens tanca la frontera
o ens fica en una presó,
i ara ens treu de polleguera
quan per la televisió
mostra la seva quimera
amb Vox com a acusació
particular i mentidera,
davant d’un jutjat xaró.
No pot ser que amb la bandera
tal com feia el dictador
ens marquin una barrera
i que ens neguin la raó
de voler ser tal com era
Catalunya en l’antigor:
lliure, noble i riallera,
quan no hi havia el Borbó.
Ves, ¿quin futur ens espera
si els drets humans els fan por?
Per més pols que hi hagi a l’era
i que anem tots de cantó,
no abandonis la trinxera;
tens un vot, amic lector.
Pot ser l’única manera
d’evitar el cop de bastó,
que si en Casado prospera
i suma en la votació
els vots de Vox i en Rivera,
no tindran aturador,
ens duran a la foguera
com feia la Inquisició.
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EMISSARI
2022

VA COM VA
OFERTA LABORAL

P
D

iu la llegenda que abans del 2022
el monstre ferotge del projecte
manresà atemoria manresans i
manresanes devorant inversions,
fomentant obres grotesques que transformaven la fisonomia de la ciutat i aspirant a generar un procés de gentrificació
a les zones degradades. A mesura que el
monstre s’apropava, la ciutat trontollava
més intensament, posant-se de cap per
avall per atraure els turistes cridats a celebrar els 500 anys de l’arribada d’Ignasi
de Loiola a Manresa.
Aquest fet havia generat un afany de
supervivència en molts habitants que
intentaven preparar-se per la incertesa
buidant comerços de queviures i construint refugis. Uns ho feien per por que
la ciutat fos envaïda i arrasada per una
multitud de caminants blancs, i els altres ho feien perquè, en cas que el projecte 2022 fracassés, la ciutat quedaria
fora de combat. Però, en el fons, tots
temien pel futur de Manresa a partir
del 2022, any en que podria començar
un hivern etern. Per aquest motiu, els
manresans van adoptar la frase ‘Winter
is coming’, popularitzada per Joc de
Trons, la sèrie que ho estava petant en
aquells moments. I van aprofitar unes
eleccions municipals el 26 de maig de
2019, per elegir la persona que seria sacrificada pel monstre o s’emportaria la

artit nou en aquesta plaça necessita incorporar cap de llista.
Els requisits bàsics que es demanen són, en l’aspecte físic,
ser major d’edat i, en el mental, és
suficient aparentar-ho. L’aspirant tant
pot ser home com dona, però ha de
tenir, en tots els casos, un parell de testicles. Excepcionalment se n’admetrà
un de sol, si aquest és capaç de generar prou testosterona. No n’hi ha prou
amb ser i sentir-se espanyol. Cal estar
disposat a sortir disfressat de torero el
dia de Sant Jordi i, si calgués, decapitar
la negra Moreneta amb l’espasa blanca
de don Pelayo. No cal saber escriure,
ni comptar, ni demanar perdó. N’hi ha
prou amb saber muntar a cavall, gra-

LLUM DEGÀS

fitar esvàstiques, arrencar llaços, saber
quin dels dos braços és el dret i conèixer la llista dels reis gods. Es valorarà
haver arrencat cebes, haver ajudat algun immigrant cec a travessar el carrer
en vermell, haver vist alguna pel·lícula
de Torrente, estar a favor de l’amnèsia
històrica, estar en contra de la mort
no violenta i de la fisió dels neutrons
(la unitat és indivisible). Absteniu-vos
ultradretans acomplexats, lectors del
Pou i socis d’Òmnium, veïns del carrer
de la Llibertat, pallassos sense fronteres,
fetus no nascuts, monges argentines
independentistes, submarins grocs...
Interessats adjunteu foto dalt d’un cavall de pura sang. No serveixen eugues
ni guarans.

glòria en transformar-lo en l’elixir que
necessitava la ciutat.
El dia del judici final per a la persona escollida va ser a començaments de gener
del 2022, en la inauguració del Pàrquing
Ignasià, una esplanada amb milers de
places d’aparcament turístiques al costat de Torre Santa Caterina Resort. En
aquell acte es donava el tret de sortida a
l’any ignasià. Desenes de mitjans d’arreu
del món cobrien l’esdeveniment. Després del discurs protocol·lari, la persona escollida pels habitants de Manresa
–pixelada en la imatge– va tallar la cinta
inaugural entre tremolors, va empassar
saliva i va mirar l’immens pàrquing buit
creuant els dits perquè comencés l’allau
de turistes... Permeteu-me indicar-vos
que, a partir d’aquest moment, depenent de l’univers paral·lel en què us trobeu, poden succeir finals ben diferents:

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS

a) Es va escoltar una remor que
s’aproximava, i al cap de pocs minuts
aparegué un exèrcit de turistes que
va passar per sobre de l’escollit i la
seva comitiva.
b) Va entrar un cotxe amb matrícula
estrangera a l’aparcament desèrtic,
va abaixar la finestreta i va demanar
a l’escollit si li podia donar les indicacions per arribar a Barcelona.
...
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BUGADA AL POU
LA CANDIDATA
DE ‘LA COMPETÈNCIA’

La periodista Mar Poyato, nascuda a
Balsareny però manresana d'adopció,
s’està convertint en una de les veus més
destacades a l’antena de RAC1. Després
d’instal·lar-se a Madrid per fer de corresponsal de l’emissora del Grupo Godó,
en els últims dos mesos, ha esdevingut
els ulls dels oients dins de la Sala Segona del Tribunal Suprem en el judici dels
presos independentistes. A part de les
cròniques en els butlletins, en els dies
que hi ha sessió, la Mar intervé al programa líder de la ràdio catalana «El món a
RAC1» que presenta Jordi Basté i moltes
vegades a l’espai d’humor «La competència» que encapçalen Òscar Andreu i
Òscar Dalmau on, moltes vegades –conjuntament amb el seu company Benet
Iñigo–, amb moltíssima esportivitat, forma part de diàlegs desvergonyits i una
mica surrealistes amb els personatges
del programa. Els més hilarants amb la
coneguda Angelines, afeccionada a demanar-li pel seu vestuari. El dijous 11 de
març, però, va ser Oriol del Balanzó, periodista i copresentador del programa,
qui va posar la Mar en un compromís
quan li va demanar si era veritat que figurava en una llista per ser nomenada
«manresana de l’any». De Balanzó va dir
que l’havia informat de la candidatura
«un ocellet» –molt probablement el cap

QUINTÍ TORRA CORDONS

de Política dels informatius de RAC1, el
santpedorenc Marc Martínez Amat– en
relació amb la proposta que ha fet el
Pou com a possible premiada en la categoria de manresana de més actualitat. Volent desviar l’atenció cap a temes
no tan personals, ella va voler aclarir que
figurava a la llista conjuntament amb
altres personatges més rellevants... La
cosa va quedar aquí.

BATZEGADA
El que sí que sempre passa de taca
d’oli és la propensió d’alguns col·lectius
a fer pintades a murs i parets. Com més
emblanquinades són, més augmenta
la temptació de fer-hi l’espraiada amb
missatge més o menys afortunat. I que
consti que, en aquest cas, l’espai és ben
propici per ampliar el projecte de Murs
Plàstics, com m’indica la veïna que em
va alertar de l’obra. La paret en qüestió
es troba a la plaça de la Bonavista, a tocar del carrer de Jacint Verdaguer, just
al costat de la zona on hi ha els jocs infantils mig engabiats. Ja em faig el càrrec que el lloc hauria de ser efímer, ja
que forma part de l’illa que va impedir
la construcció de la rotonda completa
tal i com déu mana. Ara bé, per indesitjable que sigui, els que firmen com a
Batzac i/o Acció Directa es podrien haver estalviat l’empastifada en una zona
a la qual s’acaba de rentar la cara.

PINTADA CULTA

Tot i que la cosa va de gustos, sincerament, hi ha poques pintades a cases
i portals en ús que no contribueixin a
augmentar la sensació de deixadesa
i degradació. Entre moltes altres coses perquè, a banda de proclames, les
aportacions que solen fer els pintadors
no solen ser de Premi Nobel. De tant
en tant, però, n’hi ha de sorprenents,
com la que m’aporta un intrèpid lector de la revista. Llueix a l’entrada d’una
casa del darrer tram del Passeig, a deu
metres de la cafeteria Atenes. La frase,
però, no és en grec clàssic, sinó en llatí:

facta non verba, diu. És a dir, «fets, no
paraules», un lema que acostumava a
utilitzar el president José Montilla, un
home, per cert, de poques paraules.

FRIKIS
La ciutat no està per rebutjar iniciatives comercials, siguin les que siguin.
Un subscriptor em passa unes imatges
que corresponen a un establiment que
ha obert fa poc a la Muralla del Carme
(de fet em diuen que ja ha tancat). El
nom del negoci ja era bastant explícit,
es deia Universo friki. El cartellet estava
situat dins de la vitrina exterior del local. I d’explícit, també ho era!

poble, en espera que l’Ajuntament de
la Seu d’Urgell hi trobi una seu oficial. La
població de l’Alt Urgell ja és coneguda
per la trobada anual d’acordionistes. A
la foto, hi podeu veure Blasco i el nostre
coordinador, Jordi Sardans, just al costat
d’on hi ha exposats diversos instruments.

LA FOTO DE LA FOTO
A banda de muntar alguna expedició amb enviats especials com en el
cas anterior, un altre dels reptes de la
nostra revista és fer coincidir els/les alcaldables de les eleccions municipals

per fer una foto conjunta. En aquesta
ocasió, a més, la cosa era ben complicada perquè, havent-hi Setmana Santa
pel mig, si el Pou volia complir per Sant
Jordi, com en els últims 32 anys, i ser al
Passeig el dia 23 amb la revista impresa
calia convocar els números 1 de la llista
amb molta antelació. Gràcies a les bones gestions del president de l’associació cultural que edita aquesta revista,
Jaume Puig, la imatge de portada es va
portar a terme el dimarts 9 d’abril a la
terrassa del darrere de l’edifici de l’Ajuntament. Podem dir que alguns candidats van aprofitar la cita per conèixe’s.

EL MUSEU D’ARTUR BLASCO
Tot i que ens dediquem a retratar Manresa i comarca, de tant en tant, la gent
del Pou fem desplaçaments per copsar
aquelles realitats que valen la pena. I, de
passada, ho aprofitem per anar d’excursió i descobrir altres indrets de casa nostra. En aquest cas, un equip de la revista
es va desplaçar a Arsèguel per entrevistar Artur Blasco, les vivències del qual
podeu llegir en aquest mateix número.
Al marge de la conversa, la visita també
va servir per visitar el museu que hi ha
instal·lat el folklorista en una casa del
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QUI NO CONEIX...
JORDI LORENTE, PASSIÓ PER JUGAR

S

egur que algun cop heu ensopegat amb un cartell
del CAE que us proposa jugar: que si la Setmana de
jocs al carrer, que si el Tast de jocs o, ara per la Llum,
un torneig de Carcassona. Enmig de l’equip promotor, oi que ja sabeu qui hi trobarem? Premi: en Jordi Lorente
i Servitja! Un manresà del 66, que va néixer entre el Rafael i
l’Esteve, i que anava a estudi a l’Oms i de Prat. El cas és que el
seu pare els diumenges a la tarda ja l’entretenia jugant a les
dames, després de cada episodi de La casa de la pradera.
Aquests coses marquen, és clar, això i també el consell del
seu cosí, el Toni Bendicho, per tal que s’apuntés al Mijac del
casal de Sant Francesc, on ell ja feia de monitor. El Jordi tot
just tenia deu anys, però en aquells locals de Valldaura va començar a descobrir el treball en grup, l’indestriable binomi
d’aprendre i ensenyar i, encara, el plaer pel joc: «El joc ens
humanitza!», repeteix sovint. Es quedà al Mijac tretze anys
seguits, mentre suspenia –expressament!– el curs de monitor d’aquell CAE primigeni, pel pur plaer de repetir-lo. Alhora resolia el batxillerat al Peguera i estudiava Magisteri i, fet el
curs pont, enllestia la llicenciatura en Pedagogia. Entre curs
i curs, els estius són un no parar, que passa pel casal de Sant
Francesc, les colònies del Consell Comarcal o, com a director,
en casals de la Generalitat, responsable d’equips de monitors i centenars de criatures! Després vindran un parell d’estades temporals a l’estranger, de primer a Glasgow i després
a Manchester, i més endavant un postgrau de jocs. Perquè
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EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

la cosa era clara: ell es volia dedicar als jocs. La qüestió era
com! El momentum té data exacta, quan l’any 86 el Jordi escoltava l’alineació del memorable Barça–Göteborg, a la final
d’aquella Copa d’Europa. Els jugadors escandinaus tenien la
singularitat de ser també gent d’ofici, i en Josep Maria Puyal
els anava comentant, fins que va arribar al porter: era mestre
de jocs. Mestre... i de jocs! I doncs, si això era possible entre
suecs, no ho podríem provar els catalans? El resultat han estat gairebé tres dècades de joc i docència entre Navàs, Sant
Joan de Vilatorrada o Manresa, així com onze anys a l’escola
rural de Fonollosa, on també va fer de director. I a tot arreu
el Jordi ha estat l’home que treballa i que juga, talment ho fa
ara amb els nois i noies d’Animació Sociocultural a l’institut
Guillem Catà. De primer abocat al joc tradicional, després
incorporant el joc motriu i, en acabat, amb la redescoberta
dels jocs de taula. Al cap dels anys ho fa córrer tot alhora! I en
aquesta dèria ha tingut la sort d’ensopegar amb la Maria del
Mar, i plegats juguen, fan cursos arreu o han fet créixer tres
criatures –Martí, Núria i Mariona. Tan afable i rialler com despistat i tocatardà, l’home es desplaça amb bicicleta i sovint
troba ganxos, però, al final, sempre arriba. Si el veiéssiu com
xala jugant al Catacombs cada dijous al Club del Joc! No res
d’apostes ni boira baixa de tabac: ludisme en estat pur des
de fa més d’una dècada, al Cafè del Taller, a Sobrerroca. De
dos quarts de de deu fins al punt de mitjanit. Si us agrada de
jugar, es pot dir que ja us espera!
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Abril-juny 2019

JA ÉS
PRIMAVERA
AL CENTRE
HISTÒRIC
CADA SETMANA

Del 23 de març a 23 d’abril al Restaurant El Vermell,
a la Plana de l’Om i altres

GUINEU VERMELL JAZZ

Cada dijous d’octubre a maig i dimecres de juny a setembre

PINTXO-POTE

Del 5 al 7 d’abril

BATECS. Festival de dansa de Manresa

Cada dijous a la plaça Europa

Del 17 al 19 de maig al Plana de l’Om i als carrers
comercials del Centre Històric

Cada dissabte a la plaça Major

MERCAT DE LES FLORS
MERCAT AGRARI

EXPOBAGES

Segon dissabte de mes a la plaça Europa

MERCAT DE BROCANTERS

Del 3 al 9 de juny

Segon dissabte de mes al Mercat de Puigmercadal

FIRA ViBa

Dimarts, 23 d’abril als carrers comercials del Centre Històric

DIADA DE SANT JORDI

SOMIATRUITES. Mercat d’artistes
i artesans

FESTES DE BARRI

Del 5 a l’11 de maig a L’Anònima

FABA. Festival artístic del Barri Antic

Dissabte, 8 de juny al voltant de la Seu de Manresa

Del 20 de maig al 5 de juny

4t CONCURS FLORS ALS BALCONS

MANRUSIONICA

D’abril a juny

Diumege, 23 de juny

El maig

PRIMAVERA A LA GISPERT
FESTES VIC-REMEI

REVETLLA DE SANT JOAN

Del 3 al 12 de maig a l’Auditori Plana de l’Om i altres espais

CLAM. Festival de cinema social

17 de maig al Cor Sant Josep i 7 de juny a L’Anònima

El juny

FESTES BARRI ANTIC

Del 23 al 25 de juny

ENRAMADES ESCODINES

MAM. Circuit de Música Activa de Manresa

Tota la informació a centrehistoricmanresa.cat
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