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editorial

Oracles per a la cura

S

ens dubte, la de farmacèutic, és una
de les professions més populars i
reputades en la història de la modernitat, especialment en els pobles
i les viles mitjanes del país. Fins fa
relativament pocs anys, i d’acord
amb el que continua promovent el
gremi, la farmàcia era l’extensió de la consulta mèdica i la
millor assessoria per tractar tot tipus de dolença quotidiana
o malaltia crònica qualificada com a mala peça al teler. Al
marge, evidentment, de tot el poder terapèutic que tenen
les converses amb qui sap escoltar i –amb l’ara tan apel·lada
empatia– acaba mitigant el dolor de l’ànima, ni que sigui
prescrivint algun remei natural o un mer placebo. Perquè,
antigament, una de les més preuades arts de l’ofici era la preparació de tot tipus de cremes, ungüents i medecines que la
indústria actual –especialment rellevant a Catalunya fins al
punt d’optar a acollir l’Agència Europea del Medicament–
s’ha encarregat de controlar i patentar per extirpar de la farmàcia la majoria de processos artesanals. Malauradament,
avui dia, els treballadors d’aquest tipus d’establiments –titulats o auxiliars– sovint, han de fer més de dependents de
comerç que no pas de diagnosticadors de grans mals... per

prescriure, amb eficiència, bons remeis.
Les farmàcies històriques manresanes, sis de les quals centenàries o gairebé i ubicades en un eix que va des del carrer
de Sobrerroca a la plaça de Sant Domènec, passant per la
plaça Major, Sant Miquel i la Plana, estan inscrites com
a comerços singulars en el catàleg de patrimoni ciutadà.
Són establiments on sembla que s’hi ha aturat el temps i
tot tipus d’expositor o progrés tecnològic hi fa nosa. Però,
òbviament, de mica en mica, s’han hagut d’anar adaptant a
les exigències dels temps que vivim i a les necessitats i desitjos de la clientela. L’aparició de les parafarmàcies i altres
negocis relacionats amb la cura de la salut i el benestar de
les persones han anat fent perdre l’exclusivitat i la venda al
detall de molts productes a les farmàcies de tota la vida.
Com en el cas dels estancs, molts d’aquests establiments
han de complementar els beneficis oferint altres serveis
(de nutrició, control de la tensió, deshabituació tabàquica,
etc.) o venent tot un reguitzell de mercaderies relacionades amb la higiene personal i bucal, el tractament de la pell
o altres articles ortopèdics. Malgrat tot, la majoria de ciutadans continuen apreciant el tracte professional i el refugi
de la farmàcia com a oracle per a la cura.
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Col·loqui sobre petjades
urbanes, al Casino
El dia 7 de febrer es va fer un col·loqui, dins del cicle Temes del
Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino, sobre el
tema: «Petjades d’història urbanes», amb l’historiador Francesc Comas. En el mateix acte es va presentar el número de
febrer de la revista, que recollia en el tema central plaques i
senyals d’episodis històrics de la ciutat.

Ramon Roqueta ens ha deixat
El dia 27 de febrer va morir Ramon Roqueta, alcalde de Manresa durant la Transició. Ens plau recordar que la seva gestió
al front del consistori havia estat molt ben valorada i els lectors d’aquesta revista van voler premiar-ne la trajectòria amb
el premi Oleguer Bisbal al manresà més manresà, l’any 2007.

Pi de la Serra ja té auca
El dia 22 de febrer, Quico Pi de la Serra va actuar al teatre
Kursaal, dins del Club de la Cançó, i l’amic Joan Vilamala,
col·laborador habitual de la revista, ho va aprofitar per lliurar-li l’Auca de Francesc Pi de la Serra, el millor de la cançó,
guitarrista i transgressor. La trobareu a www.auques.cat.

fa 25 anys

Fora de quatre locals de
moda, hi havia poca marxa
El reportatge central de la revista, elaborat per Àngels
Masats i Joan Piqué, analitzava la marxa nocturna dels
joves manresans, bàsicament els divendres i dissabtes al
vespre. L’ambient es concentrava els divendres a la discoteca Bluff, els dissabtes a Aigua –on alguns deien que es
lligava molt– i Bluff, i els diumenges a la tarda a Menfis.
Algun dels bars de moda eren el Zipi Zape i l’In Situ. I
hi havia una part de joves manresans que anaven de festa
màquina lluny de la ciutat, en llocs com Salou, Barcelona
o València, en què més que beure prenien pastilles, bàsicament èxtasi, un derivat de les amfetamines, i esnifaven
speed, un producte químic semblant a la cocaïna.

Jordi Pujol inaugurava el nou
Hospital General
El dia 7 de març, el president de la Generalitat, Jordi Pujol,
inaugurava l’Hospital General de Manresa, nascut de la fusió de l’hospital de Sant Andreu i el de Sant Joan de Déu. El
mateix dia, la Transéquia, llavors organitzada per Jove Cambra, aplegava unes quatre mil persones. Però, casualment, el
mes havia començat amb una nevada que havia deixat un
gruix de deu centímetres a la ciutat –gairebé com la del 28
de febrer d’aquest any. I el dia 20 del mateix mes, l’Oficina de
Correus patia un robatori de prop de 15 milions de pessetes.
4
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l'opinió del lector

Nevada manresana
Finalment, després de força dies passant
a prop, però de llarg, la neu ha arribat
a Manresa el darrer dia de febrer. Ens
hem llevat amb un paisatge emblanquinat que ha fet les delícies dels més petits
i ha permès obtenir unes imatges fotogràfiques que molta gent ha penjat a les
xarxes. Fins aquí perfecte. Sobretot perquè la neu només ha estat present amb
força fins a primera hora de la tarda i
l’afectació viària –de persones i/o vehicles– ha estat, doncs, molt minsa. Ara
bé, sempre que es produeix un fenomen
meteorològic a la nostra ciutat d’aquestes característiques s’acaba produint,
poc o molt, debat sobre si la nostra
administració local ha actuat prou bé.
Com deia, aquesta vegada no s’han produït grans trasbalsos, però segur que hi
haurà gent que dirà que s’hauria d’haver
tirat sal i demanarà potser més celeritat
amb les màquines llevaneus. Desconec
en el moment d’escriure aquestes línies,
quin ha estat l’operatiu, però jo, personalment, no n’he vist cap pel centre en
el moment més intens de la nevada. En
qualsevol cas, crec que seria bo que hi
hagués més informació prèvia sobre
la manera d’actuar dels nostres serveis
municipals, per evitar després crítiques
basades en la desinformació. La veritat
és que la pluja ha fos ràpidament la neu,
però si no hagués estat així?

Penso, per altra banda, que ens trobem
en una societat excessivament acostumada a demanar sistemàticament i fer
individualment molt poc. La iniciativa
personal d’arremangar-se, si cal, a treure
neu de les voreres de davant de casa, sí
que la tenien els nostres avis. Potser no
ho demanaven a l’Ajuntament i la resta
d’administracions públiques perquè no
hi comptaven gaire. D’acord. Però crec
també que la gent era molt més autosuficient i tenia més generositat, responsabilitat i capacitat de sacrifici en aquest
àmbit. I no se li ocorria pas demandar
ningú si relliscava passant, per exemple,
per un pas de vianants. És bo, per tant,
saber que hi ha equips professionals que
vetllen perquè no hi hagi problemes.
Ben segur que no sempre estan prou
encertats i potser no disposen dels recursos suficients. Però almenys aquesta vegada no es podrà pas dir que les
prediccions no hagin estat correctes. Ja
sabem que, si no ho haguessin estat, les
crítiques haurien aparegut ràpidament.
Dit això, que ens serveixi, doncs, aquest
episodi puntual per prendre consciència
del que podem fer i autoexigir-nos responsabilitat. Naturalment requerint allò
que calgui a l’Estat que paguem entre
tots, però abans sempre havent exhaurit
la nostra capacitat personal de col·laboració o, si més no, de no entorpiment de
la mobilitat col·lectiva.
Antoni Daura (article publicat al Pou
Digital -www.elpou.cat-)
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L’acte va reunir els antics locutors i col·laboradors de Ràdio Catalunya i va servir
per recordar l’actor Joan Cirera, guionista de les històries de Carles Quadreny durant els anys vuitanta.
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La Innocentada es renova
4 de febrer. La 61a edició de la Innocentada, Tens un do,
creada per una comissió rejovenida de l’Agrupació Cultural del Bages i dirigida per Jordi Gener, abaixa el teló amb
un total de 1.670 assistents a les cinc funcions.

Morral i Llimós guanyen
el Joan Vilanova
7 de febrer. A l’Espai7 del Casino es lliuren els guardons
de la 24a edició del Premi Joan Vilanova de Dibuix i Gravat, a Josep Morral pel dibuix Llibertat i a Anna Llimós
pel gravat titulat 42·44'493n/0·43'316 o Arquitectures
inacabades.

Moren Isidre Sala
i Ramon Roqueta

S’inaugura la mostra
sobre el món de les Bases

12 de febrer. L’exposició Els fonaments del catalanisme polític. Les Bases de Manresa, 125 anys, que es podrà veure
fins al 2 d’abril, s’inaugura al Centre Cultural del Casino,
com a cloenda dels actes de commemoració dels 125 anys
de la redacció de les Bases de Manresa.

‘Un poble empresonat’
arriba a Sant Domènec
16 de febrer. La presó itinerant construïda per Òmnium
Osona per posar de manifest la privació de llibertats a la qual
estan sotmesos els presos polítics arriba a la plaça de Sant Domènec. El dia 21 es clou l’acció reivindicativa amb un acte a la
plaça amb lectura de textos de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

10 de febrer. Isidre Sala Pascual, president del Grup Sardanista Dintre el Bosc del 1981 al 1995, mor als 76 anys. El dia
27 mor, als 92 anys, Ramon Roqueta Roqueta, alcalde de
la Transició i president d’honor del celler Roqueta Origen.

El Carnestoltes infantil
fa 40 anys
11 de febrer. Amb els oficis com a eix central de l’any, la
40a edició del Carnestoltes infantil organitzat per Imagina’t arrenca amb 2.700 persones inscrites. El dia abans
s’havia fet la cinquena Carnavalada a la manresana, amb
menys carrosses, però amb més gent que l’any anterior.

Redacció, administració,
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes Muñoz
Tresorer: Francesc García
Vocals: Joan Badia, Joan Cals, Carles Claret,
Ramon Fontdevila, Lluís Matamala,
Josep R. Mora, Joan Segon, Teresa Torra i
Joan Vilamala
Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1 - Manresa
Telèfon i fax: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret

6

EL POU · MARÇ 2018

Redacció: Sílvia Berengueras, Laura Coletas,
Jordi Estrada, Andrea Izquierdo, Josep M.
Oliva, Marc Prat, Ferran Sardans, Laura Serrat.
Disseny: Jana Fontdevila i Erques Torres
Maquetació: Jana Fontdevila
Portada: Fotografia de l'interior de la farmàcia
Esteve, de Francesc Rubí.
Fotografia: Jordi Alavedra, Francesc Rubí.
Col·laboradors: Isaac Bosch, Lluís Calderer, Maria Camp, Llorenç Capdevila, Ignasi
Cebrian, Cercle Artístic de Manresa, Ferran
Climent, Pep Corral, Laura Estrada, Manel
Fontdevila, Ramon Fontdevila, Joan M.
Gabarró, El Galliner, Francesc González, Marta
Grifell, Jaume Gubianas, Robert Martí, Josep
M. Mata, Anna Navarro, Maria Picassó,
Quaderns de Taller, David Torras, Erques
Torres, Blanca Vallès, Judit Vergé, Laura Vidal,
Mireia Vila, Joan Vilamala, Marc Vilanova,
Lluís Virós.

Foto: Alavedra

Administració:
Marc Prat
Expansió publicitària:
Publicitat Clarena
Urgell, 38. Tel. 93 872 43 86
Impressió:
INOM, SA. Era de l’Huguet, 7.
Tel. 93 878 41 20
Distribució:
Sobrerroca Centre SL.
Tel. 93 873 92 34
Dipòsit Legal:
B-13.528-1987
ISSN: 2253-6647
Amb la col·laboració de:

Les col·laboracions que apareixen
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necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

FEBRER 2017

Es lliuren els premis Séquia
17 de febrer. L’investigador Pere Joan Cardona i la coral
Infantil de les Escodines reben els Premis Séquia, de la
Fundació Aigües de Manresa i la Fundació Universitària
del Bages-UManresa en forma d’escultura de Ramon Oms,
al Museu de la Tècnica.

22 de febrer. A l’auditori de l’Espai Plana de l’Om es lliura
el divuitè premi Joaquim Amat-Piniella. L’escriptor Genís
Sinca, en representació del jurat, proclama guanyadora la
novel·la Allò que va passar a Cardós, de Ramon Solsona.

El Museu de la Tècnica
mostra ‘Del PTV al TDK’

L’Orfeó Català i l’Orfeó
Manresà canten junts

17 de febrer. Al Museu de la Tècnica, s’inaugura l’exposició
Del PTV al TDK Com vivíem a Manresa entre els anys quaranta i noranta?, impulsada per la Fundació Aigües de Manresa i l’Ajuntament, que es podrà veure fins al 20 de maig.

24 de febrer. En el marc dels actes dels 125 anys de les Bases
de Manresa, l’Orfeó Català i l’Orfeó Manresà ofereixen un
concert conjunt per a cor i piano al teatre Kursaal, amb una
tria dels temes més significatius del repertori musical català.

La Bonavista ja llueix

L’Aixada estrena
passarel·la de moda

19 de febrer. S’obre al trànsit de manera definitiva la rotonda
de la Bonavista, un projecte urbanístic que vol aconseguir
que aquest punt de la ciutat esdevingui un nus comunicatiu
i que va posar-se en marxa el mes de juny de l’any passat.

Ponts, jardins i Encesa
protagonitzen la Llum
21 de febrer. La missa presidida pel pare abat de Montserrat, Josep Maria Soler, és l’acte central de la Festa de la
Llum, iniciada amb el pregó infantil de les escoles Joviat i
Valldaura, i l’institucional amb l’advocada Anna Carranza.
Hi destaquen les accions Ponts de Llum, Jardins de Llum
i Encesa. Els administradors d’enguany, el Col·legi d’Advocats, hi programen un judici sobre la gestió de l’aigua.

25 de febrer. La Fira de l’Aixada incorpora una mostra de
vestuari medieval al carrer del Balç, que atrau 6.410 visitants, i afegeix nous actors i canvis als seguicis, que ajuden
a consolidar una festa que torna a esdevenir multitudinària.

La nevada activa
el pla d’emergències
28 de febrer. Protecció Civil activa el Pla d’Emergències
de Neu a la ciutat i desplega un operatiu especial per recuperar la normalitat als carrers, que presenten gruixos de
neu de 10 centímetres. A partir de primera hora de la tarda, la pluja ajuda a desfer la neu.

Capital cultural?

Formació als guies de la Seu

Si l’espectacle inaugural de les capitals culturals a les ciutats on s’ha celebrat fins ara l’efemèride es va fer a la plaça
principal, amb la filosofia d’una cultura oberta al conjunt
de la ciutat, a Manresa, el passat 20 de gener, no va passar
de ser una cercavila amb els Tabalers de Xàldiga, actes al
saló de plens de l’Ajuntament i l’espectacle inaugural amb
el mateix director que havia estat convidat a la fira Mediterrània, sense crear res de nou i amb entrada pràcticament gratuïta al Kursaal. No es va aportar cap imatge
de ciutat. Aquest febrer hem pogut assistir a la memòria
dels objectes, però quina memòria tenen els objectes?
Sembla un programa cultural que convida a no ser seriós.
Exposició, parelles artístiques: experiències creatives per
a la salut mental. És a dir, la inclusió per tranquil·litzar la
consciència, quan la realitat és que ni borratxos, ni bojos
ni discapacitats es poden integrar a la societat capitalista.
Les exposicions d’artistes seriosos, rigorosos i amb criteri
s’han substituït per esdeveniments d’una pretesa participació social que sovint no tenen res a veure ni amb l’art ni
amb la cultura. Cal reconduir-ho.

La Seu estrena imatge de marca i anuncia dues jornades de
formació per als guies turístics de l’Oficina de Turisme de
Manresa. Per fi, el bisbat s’ha agafat seriosament l’impuls
de la basílica pel que fa al turisme i la cultura i des de fa
uns mesos ha situat com a responsable de la gestió cultural
i turística la manresana Mete Codinach, que ha demostrat la seva capacitat de treball aportant noves iniciatives i
sobretot fent partícips a la pluralitat de mitjans de comunicació de les activitats que es duen a terme. Joan Valero Molina, especialista en el gòtic català, tornarà a la sala
Gòtica per parlar sobre la construcció del temple, el dia
19 de març, acompanyat de la doctora Anna Orriols, que
n’explicarà els retaules gòtics, i de l’arxiver eclesiàstic Jordi
Sacasas, que es centrarà en la comunitat de canonges. D’altres ponents seran el 12 de març, Marc Sureda, del Museu
Episcopal de Vic, que analitzarà els àmbits arquitectònics
per a les activitats litúrgiques; l’arxiprest de Manresa, Joan
Antoni Castillo, parlarà sobre els cristians de la ciutat, i el
professor de la facultat de Teologia, Joan Torra, tractarà
sobre les celebracions litúrgiques i els escenaris de la Seu.
EL POU · MARÇ 2018
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...I una de calenta

Una de freda...

Ramon Solsona guanya
el 18è premi Amat-Piniella

vides separades

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Les muses

Cultura pervertida

cabo de llegir un llibre que a part de
proporcionar-me una grata lectura,
m’ha semblat molt enriquidor. Musas
de Barcelona –una obra col·lectiva de
dinou autors– és un recull de 25 històries escrites al voltant de les dones que van inspirar d’altres
tantes obres d’art radicades a Barcelona. El llibre té l’origen en una sèrie de catorze articles que van ser publicats
l’estiu del 2012 a La Vanguardia i als quals posteriorment
se'n van afegir onze més, escrits expressament per configurar aquella obra. Excepte alguns casos comptats com
el de la model fotogràfica Teresa Gimpera, el gruix de les
muses que hi apareixen citades són dones desconegudes
per al gran públic, malgrat ser tan i tan populars moltes d’elles un cop transmutades en una pintura o bé una
escultura. Manllevant la idea i amb el respecte degut als
seus autors, de llibres com aquell se’n podrien escriure
desenes, si no centenars. Tan sols caldria fixar la mirada
sobre una munió infinita de dones d’aquí i d’arreu que
han estat la inspiració de moltes de les pintures i escultures, però també de molts dels poemes, de les novel·les i
de les cançons que algun cop ens han emocionat. La llista seria inacabable i em temo que, per un general, si les
poguéssim conèixer en persona i no pas en una crònica
literària com la que fa el cas, el desengany que ens n’enduríem podria ser considerable. Quantes d’aquelles que han
inspirat els poemes d’amor més bells que haguem llegit
mai ens semblarien vulgars i adotzenades i quantes que
han estat protagonistes de cançons sublims, si les coneguéssim les trobaríem insuportables...

na conversa amb l’intel·lectual i musicòleg manresà i amic Oriol Pérez sempre
és motiu d’àmplies reflexions i de crítica
a decisions culturals mediocres, quan els
que les prenen sovint ni tan sols coneixen
les regles del joc. En un món dominat hegemònicament pel
club Bilderberg i les noves tecnologies, on els presumptes
ciutadans es converteixen en simples consumidors, a causa
d’una uniformització general, la cultura s’ha de fonamentar
en la llibertat del pensament crític i és la baula que hauria
d’ajudar a construir aquests ciutadans. S’haurà de deixar
d’utilitzar perquè ha estat pervertida i transformada? Molts
confonen cultura amb entreteniment, oci o diversió. La
transformació del concepte cultura, en el fons, està possibilitant l’expansió del pensament únic, que s'escampa arreu.

A

Amb les muses alienes passa com ens pot passar amb tantes persones populars que admirem des de la llunyania:
és millor mantenir la imatge que ens han transmès en la
distància que no pas conèixer-les de prop i exposar-nos a
tenir una decepció. De fet això ens pot passar fins i tot amb
les muses pròpies. Serrat té una cançó (Porque la quería)
on ho explica molt cruament: «Porque la quería / se fue
para siempre, / quiso poner a salvo aquella imagen. / No
confió en ella / y quiso asegurarse». Tal com passa amb les
muses i amb qualsevol personatge que tinguem idealitzat,
passa també amb els polítics i amb tota mena d’ideòlegs i
d’agitadors. Però molts no escarmenten i encara es deixen
entabanar per la retòrica vibrant dels seus discursos.
8
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En una ciutat necessitada com Manresa, per què no se saben aprofitar les oportunitats? El relat de les Bases de Manresa no ha superat el model noucentista i en l’acte de cloenda de la commemoració del 125è aniversari amb la visita
de l’Orfeó Català ni tan sols va venir el director titular. Se
n’han assabentat a fora o més aviat ha estat una commemoració folklòrica? El relat de Manresa Capital de la Cultura
Catalana, no deixa de ser una marca, que en alguns llocs se
l’han agafat seriosament, però aquí, per què no s’aprofita
aquest trampolí de projecció per parlar realment més de
Manresa? Reconvertir antigues fàbriques com l’Anònima
està bé, però no n’hi ha prou amb posar llum i netejar; cal
invertir-hi sense por. No seria hora de superar la mentalitat
poruga de la despesa, amb l’argument què hi aniran poques
persones? Enguany que es commemoren els centenaris de
Pompeu Fabra, Manuel de Pedrolo o Mercè Rodoreda, referències de la cultura catalana, com és que a la ciutat que
en representa la capital, no els dedica ni un acte?
I en tercer lloc, en l’horitzó del 2022, els organitzadors han
calibrat que els 100.000 pelegrins previstos han passat a
2.000, és a dir, una proporció de mil a dos? Per què els bascos
han renunciat a la fira gastronòmica? Potser caldrà reconèixer que sant Ignasi només es pot entendre com a explicació
d’una experiència interna. A què esperem a treballar-lo com
a fet religiós que és? No s’adonen que Manresa podria ser
capdavantera de l’espiritualitat? L’ambició sana és necessària,
però a la ciutat de la foscor, algú exigirà responsabilitats?

ciència de pot

L’evolució des de les
espatlles dels gegants
Marta Grifell i Blanca Vallès

Newton va dir: «Si he pogut veure una mica més enllà és perquè
m’he alçat a les espatlles dels gegants». Ningú no arriba on
és sense coneixements. Tots evolucionem, tots tenim el futur
lligat al nostre passat, a les nostres experiències, als nostres
companys de camí... Tot i tothom, fins i tot la natura.
La teoria de l’evolució no és la teoria d’un sol home, sinó les descobertes de
molts. L’actual teoria de l’evolució és una combinació de coneixements. Els més
coneguts provenen de l’observació del meu amic Darwin durant el seu viatge i
dels coneixements genètics de Mendel en creuar plantes. El que ells van descobrir i van lluitar per defensar van ser les espatlles de tota una generació de
científics. Hem de tenir clar que l’Evolució fa referència a totes les espècies contemporànies, totes. És erroni si pensem que els insectes o els micos són éssers
menys evolucionats que els humans, encara que haguem sentit dir que l’home
–i la dona– prové del mico. Cada espècie actual es troba en el seu moment més
evolucionat i la seva evolució no és comparable a cap altra espècie. L’evolució, tal
com deia Darwin, es basa en la supervivència d’una part de la població quan es
troba davant un ambient hostil. Els animals que tenen les qualitats per superar
aquell repte biològic viuran, es reproduiran i així passaran aquella qualitat a la
generació següent. I aquí, en aquest traspàs de qualitats de generació a generació va ser quan va entrar el pare de la genètica, Mendel. La genètica, aquesta informació que passem de pares a fills, era un concepte que Darwin desconeixia.
Però com arribaven les qualitats a uns individus sí i a altres no? Un dels mecanismes seria per mutació. És una paraula que ens fa por, però ha obert les portes
a grans evolucions. Les mutacions són errors en la genètica. Aquests errors poden ser més importants o menys, i això passa perquè les mutacions són a l’atzar.
Una mutació pot fer el Floquet de Neu, una presa fàcil i molt visible a la selva,
o una mutació pot fer que algunes girafes tinguin el coll una mica més llarg i
puguin aconseguir més fulles que les altres. Si dubteu de vosaltres mateixos, si
us fan por els canvis... penseu que sou un ésser extraordinari, que ha sobreviscut
a grans extincions i a molts ambients hostils. Totes les teves molècules, cèl·lules,
òrgans... estan perfectament dissenyats per sobreviure on ets ara. Tu t’alces sobre les espatlles de molts. Molts s’alçaran a les teves espatlles.
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instant

instantànies
Laura Serrat

Carles Claret
carles_claret

Mentre ressoni el tren
La tremolor de les vies del tren ressona pels carrerons d’un barri que, durant llargues estones, viu en silenci. Des de l’altre costat del riu Cardener, l’indret es mira la ciutat des de lluny,
retratant la preciosa estampa del Pont Vell, la Seu i la Cova. En canvi, des de l’altre costat del
riu, el districte queda tan arraconat que gairebé ningú se’l mira. No obstant, el barri de la
Guia continua bategant al mateix ritme que ho fan els vagons de tren mentre corren per les
vies de l’estació de Manresa.
Els ulls d’una de les veïnes del barri, Maria Santiago, també bateguen mentre explica que tots
els seus records més preuats són al barri. Obre la finestra de la seva habitació i es mira els gats
que es passegen per les voreres irregulars i les façanes desgastades. «Aquest barri ha canviat. Es
respira soledat, però és casa meva i me l’estimo», explica Santiago. La major part de veïns que
s’aprecia ja no hi són. La majoria van arribar a principis dels anys cinquanta, quan l’empresa
pública ADIF (propietària actual del barri) va aixecar aquests edificis per donar allotjament
als treballadors de Renfe de Manresa. De fet, l’expresidenta de l’associació de veïns del barri,
Ramona Patrón, recorda el barri on va néixer com un racó familiar ple d’infants, «on la gent
era força humil però tots estàvem molt units». Actualment però, els veïns d’aquella època que
resideixen a la Guia són menys d’una desena. Des de la finestra de Maria Santiago, passa un
noi jove i ella diu que és un ocupa que viu al barri, però remarca que només el coneix de vista.
Un gronxador que es manté estàtic, una escala de fusta envellida arraconada, l’herba que creix
salvatge, un vidre trencat i algun miol de gat que trenca el silenci. Si no fos per la roba estesa
que s’enlaira amb el vent ningú diria que dels cinquanta-vuit habitatges del barri, més de la
meitat estan habitats. De fet, l’actual presidenta de l’Associació de Veïns de la Guia, Carla Valdeolivas, destaca que el barri torna a agafar embranzida gràcies als nous veïns joves. Explica
que hi ha alguns pisos on viuen persones que disposen d’un lloguer social i d’altres habitatges
que estan ocupats. Arnau Carné és una de les persones que ocupa un pis de la Guia. Explica
que compleix les característiques per obtenir un lloguer social i l’ha demanat a ADIF, però
l’empresa no s’hi ha avingut. «A finals d’abril es produiran tres desnonaments al barri, però el
cert és que aquesta gent han ajudat a revitalitzar la Guia», considera Valdeolivas.
A l’entrada de la Guia, un cartell reivindica que el barri està viu. Aquest pensament és el que
manté units els diversos veïns. Reivindicar un millor manteniment i evitar la desurbanització
són els principals reclams. «ADIF ha abandonat les seves obligacions, ja que ha descuidat el
manteniment del barri, però l’Ajuntament també se n’ha despreocupat deixant la Guia sense
serveis tan bàsics com una línia de bus», remarca l’expresident de la Federació d’Associacions
de Veïns de Manresa, Enric Martí. A banda, els veïns temen una possible desurbanització de la
Guia, arran de l’entrada en vigor del POUM l’any 2017, el qual preveu fer desaparèixer el barri
i crear una zona verda. El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament, Marc Aloy, explica que això
és previst que succeeixi entre dotze i divuit anys. Aloy explica que van plantejar expropiar i
desurbanitzar la Guia per dos motius. «És un barri propi de l’època franquista que segrega les
persones i, a més, volem evitar que ADIF especuli amb el barri convertint-lo en un complex
que desestimi el paisatge», assegura el regidor. Però algunes veus del barri consideren que
expropiar la Guia i fer-hi lloguers socials seria una bona opció per combatre el problema de
l’accés a l’habitatge a Manresa, a més, sostenen que no és l’únic barri aïllat de la ciutat.
Els sospirs del tren continuen impregnant els carrers de la Guia com si insinuessin que en
alguns racons, malgrat la quietud i la deixadesa, encara hi queda vida.

10
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tema del mes

Manresa conserva
farmàcies centenàries
La ciutat té 32 farmàcies, repartides en quatre àrees sanitàries. Però la distribució
és irregular, ja que al centre és on n’hi ha més. És en l’eix que va del carrer de Sobrerroca a la plaça de Sant Domènec, passant per la plaça Major, Sant Miquel i la
Plana, on es conserven sis farmàcies històriques, la majoria centenàries, i gairebé
totes inscrites com a comerços singulars en el catàleg de patrimoni ciutadà.

L'

Jaume Puig i Jordi Sardans (Fotos: Francesc Rubí)

historiador
Lluís Virós, especialitzat en
història econòmica i membre de l’equip
redactor
del
Pla de protecció del patrimoni, destaca que les farmàcies són comerços
que sovint reben una elevada inversió, «només cal veure les farmàcies
actuals que obren més estona». L’altra
cosa curiosa que remarca Virós és que
les farmàcies que es conserven «són
de la mateixa època: des de la segona meitat del segle XIX fins als anys
vint del segle XX». És el moment en
què la farmàcia es converteix en un
negoci autònom dels hospitals i supera l’etapa de l’apotecari per esdevenir
un negoci científic lligat a la química moderna. «Cal tenir en compte
que, en aquest període, les farmàcies
elaboraven els medicaments mentre
que avui dia només els venen». Virós
remarca també que el farmacèutic
Ferrer de la plaça Major «és un dels
empresaris innovadors de final del
segle XIX, quan es fa soci de Gallifa
i Vila i crea la primera empresa de
producció d’electricitat de Manresa»,
i que els Esteve «són uns dels fundadors de la química industrial a Espanya i han constituït una empresa que
s’ha convertit en una farmacèutica
internacional».
12

EL POU · MARÇ 2018

Teresa Comas, que és titular de la farmàcia Comas, va compaginar durant
anys el dia a dia a l’establiment amb el
doctorat en Química Inorgànica i la
docència a la Universitat de Barcelona
i va ser delegada del Col·legi de Farmacèutics a Manresa del 1996 al 2000,
constata que el món de la farmàcia ha
canviat molt en els darrers temps. Les
farmàcies d’abans eren molt més artesanes, feien fórmules magistrals –pràctica
gairebé desapareguda–, obrien cada dia
de la setmana –diumenges inclosos– i
algunes eren també un centre de tertúlia cultural i cívica. Cal tenir en compte
que aquest és un negoci regulat per llei.
La Teresa el defineix com «una estructura privada dins el sistema sanitari
públic». El món de la sanitat és cada dia
més anònim, però les farmàcies «som
més properes als malalts» i procuren
potenciar el tracte directe, com ara
l’atenció a la gent gran. N’hi ha que s’especialitzen en temes com ara l’ortopèdia, la nutrició o l’homeopatia. I un dels
camps que s’ha desenvolupat és el de les
campanyes o programes, com ara el de
detecció del càncer de còlon, la reducció de riscos cardiovasculars, la detecció de la sida, l’assistència en metadona,
l’intercanvi de xeringues...
Josep Trapé, que va substituir en el càrrec de delegat Teresa Comas, també
recorda que anys enrere era un sector
«molt més generalista». Ara compta

molt el factor de servei al pacient, «orientar la gent gran, preparar les pastilles
als blísters –Sistema Personalitzat de
Dosificació (SPD)–, donar consells sanitaris o nutricionals...». La jove farmacèutica Anna Solé, que s’acaba d’estrenar
com a titular de la farmàcia de la Plaça,
també veu més futur en l’atenció personalitzada que no pas en la venda dels
medicaments, cada cop més regulats.
Farmàcies catalogades
Els catàlegs de patrimoni arquitectònic
de les ciutats han començat a incloure
un apartat d’arquitectura comercial.
«La major part dels establiments canvien d’aparença per fer-se més atractius
al públic, per la qual cosa són molt poques les botigues que tenen valor històric i artístic al mateix temps. I, dins
d’aquests pocs establiments, sempre hi
destaquen les farmàcies, perquè són la
major part d’establiments històrics conservats i perquè són realment boniques,
és a dir, perquè en el moment de construir-les s’hi ha fet una bona inversió»,
explica Lluís Virós. A Manresa, doncs,
encara es conserven set farmàcies històriques, la majoria centenàries. Les de
la Plaça, Sant Miquel, Plana de l’Om,
Born i plaça d’en Clavé estan catalogades com a comerços singulars en el catàleg del patrimoni. La de Sobrerroca,
tot i haver estat reformada, va ser fundada l’any 1860. I l’Alier, del carrer dels
Infants, va ser fundada el 1913.

Farmàcia de la Plaça
Des de finals de gener, la farmàcia de la Plaça ha canviat de
titular. Ara ho és l’Anna Solé Pascual, d’Artés, que l’ha assumit
juntament amb la seva parella manresana, Josep Fornells Uró
i ha agafat el relleu a Pere Ruyra Pagès. Iniciada l’any 1886
per Ramon Oliveras de Boneu –besavi dels germans Comas i
Riu, titulars de les farmàcies del mateix nom que comentem
més endavant–, la farmàcia és al costat del que havia estat la
drogueria Ferrer. Fernando Ferrer Roca, net de l’adroguer
propietari de l’edifici, Àngel Ferrer Graner, va estudiar per
farmacèutic i es va fer càrrec de la farmàcia contigua. A més
del gran rètol exterior fet amb fusteria, cal remarcar a l’interior el mobiliari de fusta ornamental, el paviment hidràulic
i el taulell amb les làmpades modernistes. Destaquen també
els motllurats del sostre i el fresc que mostra Higiea, la deessa
de la Salut. Als prestatges de la part superior es conserven un
centenar de pots grans de farmàcia i una cinquantena de petits, de ceràmica i de vidre, que contenen encara els principis
actius que servien per fer les fórmules magistrals.
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Farmàcia Sala
Situada a la cantonada entre el carrer
de Sant Miquel i el carrer de les Beates,
la titular és Maria Àngels Sala i Auví.
Coneguda abans com la Farmàcia i del
Cigne –ocell que surt representat a la
façana i que recorda la transformació
de la matèria bruta en matèria més volàtil–, va ser fundada per Baldomer Riu
i Francesc de P. Cirera l’any 1901. L’any
1929, F. de P. Cirera la traspassa a Joan
Sala Coll, oncle de la titular actual, provinent d’una nissaga de farmacèutics de
Santpedor. El germà, Lluís Sala Coll, hi
portarà el laboratori d’anàlisis del pis superior. Dissenyada per Alexandre Soler
i March, conserva molts elements modernistes, que la propietària va restaurar
amb gust, de la mà de Manel Mestres, i
una autoclau per esterilitzar, que havia
estat propietat de la família Llissach. A
l’exterior té un petit porxo amb una columna amb capitell neojònic i sobre l’entrada hi ha dos alts relleus que simbolitzen la farmàcia. Té, a més, un soterrani
excavat a la roca, amb pou, probablement d’un ús anterior de l’establiment.
14
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Farmàcia Esteve
El Dr. Antoni Esteve Cruella –la setena generació de la nissaga– és el titular actual de la farmàcia més antiga
de Manresa que es manté oberta, i la
Marta Altimiras Vasco n’és la farmacèutica substituta. Va ser fundada per
Tomàs Esteve Florensa l’any 1822.
L’aspecte exterior modernista li ve de
la reforma feta als anys vint del segle
passat per Antoni Esteve Subirana,
que es fa càrrec de l’establiment l’any
1927. És remarcable a l’interior un fris
de tipus clàssic a la part superior de les
parets, amb els noms dels farmacèutics de la família Esteve, i els elements
de fusta de tot el mobiliari: el taulell
d’estil clàssic, de fusta treballada, els
armaris que revesteixen les parets. La
rebotiga va ser escenari de moltes tertúlies polítiques impulsades per Josep
Esteve Seguí, als anys vint del segle
passat. L’agafador de la porta d’entrada
és clarament d’estil modernista, com
bona part dels detalls exteriors: els vitralls i els elements de forja. Al primer
i segon pis de dalt de la farmàcia, es
conserven el despatx i el laboratori. El
soterrani té la funció de magatzem i es
prolonga per sota de la Plana de l’Om.
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Farmàcia Riu
Al carrer del Born, número 30, a tocar
de la plaça de Sant Domènec, trobem
la farmàcia obra de l’arquitecte Josep
Firmat Serramalera, oberta l’any 1929
per Baldomer Riu Llobet, casat amb
Concepció Oliveras Serra, filla gran de
Ramon Oliveras de Boneu, iniciador
de la farmàcia de la plaça Major. De fet,
la farmàcia ja existia des de l’any 1904,
però al número 34 del mateix carrer.
Ricard Comas Riu n’és el titular des del
1999, any en què va morir d’accident la
seva mare, Anna M. Riu Oliveras. Destaca la façana neoclàssica amb fanals
ornamentals. Cal remarcar que conserva bona part del mobiliari i els estris de l’establiment original. Destaca el
gran armari central, conegut en el món
farmacèutic com l’Ull de l’Apotecari,
una vitrina que contenia els productes
més cars, exòtics o tòxics. L’establiment
dona també al carrer Nou i antigament
ocupava el primer pis de l’edifici, on hi
havia el laboratori d’anàlisis clíniques.

16
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Farmàcia Comas
Des de l’any 1982, Teresa Comas Riu
és titular d’aquesta farmàcia d’estil
neoclàssic, fundada el 1926 i situada
en un edifici propietat de la família
Balaguer, a la plaça d’en Clavé. Anteriorment havia ocupat el local que fa
xamfrà amb el carrer d’Urgell. Josep
Balaguer Golobart, que la va heretar
del seu pare, Josep Balaguer Vallès,
en va ser el titular fins a l’any 1965, en
què la va traspassar a Jaume Comas
Gipuló, pare de la Teresa i casat amb
Anna Maria Riu Oliveras, titular de la
farmàcia Riu.
De fet, durant molts anys les farmàcies Riu i Comas van funcionar gairebé de manera complementària. Entre
els trets característics de l’establiment
destaquen la façana, amb la fusteria
dels aparadors, el taulell i el mobiliari de l’interior i els estris de farmàcia
que conserva.
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Farmàcia Trapé
Josep Trapé Pujol és des del 1980 el titular d’aquesta farmàcia, situada en la confluència del carrer de Sobrerroca amb els Drets i a tocar del portal de la Muralla. Des del
1944 ho havia estat el seu pare, Josep Trapé Cornet i entremig, durant vuit anys, la va
regentar Josep Balaguer. Va ser fundada per Francesc Miralles Verdaguer cap a l’any
1860 i havia ocupat gairebé tota la casa. En un dels pisos hi havia el laboratori, en l’altre hi vivia la família i en un altre a part s’hi feien magnèsies i altres preparats perquè
generaven polseguera. En el soterrani hi havia hagut una fàbrica de gasoses i sifons.
Tot i haver estat molt reformada, conserva peces històriques com una màquina de fer
piules (pastilles) o una bona col·lecció de pots de farmàcia. Conserva també un gravat obra del pintor Francesc Morell, que mostra una visió romàntica de l’establiment.
18
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Perfil històric de les farmàcies
manresanes
Qui millor ha estudiat fins ara el
panorama farmacèutic manresà va
ser el doctor en Farmàcia Ramon N.
Cornet i Arboix. Si el segle XVIII va
ser el segle dels apotecaris, el XIX és
el sorgiment dels farmacèutics com a
tals. A començament de segle trobem
documentat el llicenciat en farmàcia
Pere Cervós Salomó, al carrer de Sobrerroca, fins al 1856, que en la seva
jubilació la va traspassar a Josep M.
Granell Tomàs fins al 1863, en què es
va traspassar a Frederic Duran Fulgarolas. El 1887 la va adquirir Joan
Duran Clapers, que la va deixar al seu
fill Ramon Duran i Canal. La farmàcia
va desaparèixer definitivament l’any
1980. Al carrer de Sant Miquel, a més
de l’apotecari Bernat Pejoan, hi havia
també Francesc Ribot. La seva família
l’any 1832 va llogar el local a l’impressor Pau Roca. També al mateix carrer hi havia l’apotecaria de la família
Vallcendrera, que durant el Trienni

Liberal va veure com un d’ells, Valentí
Vallcendrera Pons, esdevenia alcalde
de la ciutat. El 1787 es va establir a
Manresa, per regentar la farmàcia de
l’hospital de Sant Andreu, Tomàs Esteve Gabanyach, provinent d’Urús. El
seu fill Tomàs Esteve Florensa, el 1822
ja es faria càrrec de la farmàcia Esteve
de la Plana de l’Om, a qui substituiria

«La majoria de
farmàcies que es
conserven són de la
mateixa època: des de
la segona meitat del
segle XIX fins als anys
vint del segle XX»
Tomàs Esteve Pla. Més tard se’n va fer
càrrec Josep Esteve Seguí. Al número
6 de la baixada del Pòpul, des del 1866
hi havia la farmàcia que regentava
Vicenç Ramon Vilaseca casat amb la

germana petita de Tomàs Esteve, Ignàsia. A finals del segle XIX, exercien
de farmàcies drogueries, la d’Alexandre Pallàs a la carretera de Vic, Àngel
Ferrer Graner a la plaça Major, que
tindria continuïtat amb el farmacèutic Oliveras, i Francesc Pons Genescà
al carrer del Born, que va durar fins a
final del segle. Al mateix carrer, hi havia les farmàcies de Francesc Bassols
i Florenci Serra. També en aquesta
època cal remarcar els farmacèutics
Francesc Miralles Verdaguer, fundador, el 1860, de la farmàcia del carrer
de Sobrerroca, cantonada amb la baixada dels Drets, a qui va substituir el
seu fill Joaquim; Francesc Puigpiqué
Raurich, director de la revista El restaurador farmacéutico; Francesc d’Assís Arola Domènech, catedràtic de la
Universitat de Barcelona; Francesc
Bassols Escorsell, Francesc de P. Cirera Flotats, que el 1894 va establir una
farmàcia al número 26 del carrer Sant
Miquel, i Florenci Serra Dilla. Des del
1871 també existia l’oficina de farmà-

Gravat de Francesc Morell que reprodueix la farmàcia Trapé
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cia del carrer d’Urgell, fundada el 1871
per Josep Ignasi Ursul Rubinat, que
en començar el segle XX continuaria
Manel Font Balué, pare del botànic
Pius Font i Quer i un dels fundadors
del Centre Nacionalista Republicà, on
també va militar el farmacèutic Josep Esteve Seguí, que va mantenir la
farmàcia fins a la seva mort, l’octubre
de 1927, en què se’n farà càrrec el seu
fill, Antoni Esteve Subirana. Al carrer
de Vilanova existia des de l’any 1851
la farmàcia de Pere Pallàs Jordà que a
començaments del XX exercia el seu
fill, Alexandre Pallàs Pejoan.
A començaments del segle XX, a més
a més de les farmàcies que continuen cal esmentar noves instal·lacions.
El 1901, els farmacèutics Francesc de
P. Cirera Flotats i Baldomer Riu Llobet funden una oficina de farmàcia
al número 14 del carrer Sant Miquel
i tots dos, l’any 1904 obren una nova
sucursal al número 34 del Born, fins
a la ruptura de la societat l’any 1926.
Un any després Cirera estrena una
nova i moderna farmàcia a la Muralla
i la farmàcia Riu es trasllada al número 30 del carrer del Born. Manel Font
instal·la l’oficina de farmàcia prop del
Torrent de Predicadors. El 1913, Pere
Alier n’obre una altra al número 2 del
carrer dels Infants. El 1926, el farmacèutic Josep Balaguer Vallés inaugura
farmàcia a la plaça Clavé. El 12 de novembre de 1928 és el jove farmacèutic
Francesc X. Casanovas Prat qui obre
un nou establiment al número 19 de la
carretera de Cardona. Hi ha diversos
canvis de titularitat. La dels Miralles
és comprada el 1911 per Josep Gassol Massot, que el 1923 la traspassa a
Manel Bellver Armengou i aquest el
1927 al farmacèutic Joan Sivillà Castells. L’any 1912 la farmàcia Pallàs es
va vendre a Alfons Ribalta Foraster
fins el 1934, en què la va traspassar a
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La farmàcia Riu l’any 1956, amb els auxiliars de farmàcia Pere Martí Albesa i, en segon terme i més
proper al mostrador, Ramon Oliveras Torrents (fons Família Comas Riu)

Josep Casamada Rusiñol. Al mateix
any, la farmàcia de Manel Font del
Passeig Pere III va passar a Tomàs Arderiu Pascual, però en morir jove, va
passar a mans de Manel Galtés. L’any
1917, en morir Francesc Bassols, la
farmàcia de Sant Domènec passa a ser
propietat de Francesc Xavier Mestre
Miret, que poc després es va traslladar
al número 54 de la carretera de Vic.
En morir el 1933, la regentà Esteve
Marsal Novoa fins el 1943 quan pren
possessió Josep M. Mestre. L’any 1929,
la farmàcia de Cirera va ser comprada
pel veí de Santpedor, Joan Sala i Coll.
Durant la Guerra Civil, les farmàcies
manresanes eren: Cirera, Riu, Ferrer,
Casamada, Sivillà, vídua de Mestre
Miret, Balaguer, Flotats, Duran, Esteve, Casanovas, fill de Pere Alier, Galtés, Sala i Sabanés. A la postguerra
van tornar farmacèutics com Ramon
Duran o Cristòfol Talaverón i es va

exiliar Antoni Esteve, que va morir a
Barcelona el 1979. El juliol de 1939
apareix la primera dona titular d’una
farmàcia, Josefa Oliveras Ferrer, a les
Escodines. El 1945, Sabanés adquireix
la farmàcia Galtés del passeig de Pere
III i a la seva mort dos anys després la
va regentar el seu fill Ramon Sabanés
Sanuy. El 1943, Sivillà es va vendre la
farmàcia a Francesc Bové Niubó, que
la va traspassar a Josep Trapé Cornet,
pare de l’actual titular Josep Trapé Pujol. El 1944, Josep Balaguer Golobart
és va fer càrrec de la farmàcia de la
plaça Clavé com a ajudant del seu tiet,
que va morir dos anys després.
Com es pot veure, hi ha una certa endogàmia, perquè moltes de les farmàcies que es lloguen o es venen passen a
mans d’altres farmacèutics de la ciutat,
a més d’alguns matrimonis de professionals, entre ells.

d'aquí i d'allà

Flavia Vélez. Argentina
Andrea Izquierdo

«Aquí és més fàcil construir-se un futur que a l'Argentina»

E

m dic Flavia Vélez, tinc 23 anys i
sóc argentina. Actualment estic
fent un curs de quiromassatgista, l’any passat em vaig graduar en
Farmàcia i Parafarmàcia a la Joviat.

Vaig arribar a Manresa per una casualitat. Els meus germans van optar per provar sort a Alemanya fa deu anys. Volien treure la família d’Argentina i tot
i intentar-ho, no va sortir tan bé com havien imaginat. Això
ens va fer reconsiderar a la família sencera el rumb i vam
acabar a Manresa, on teníem un oncle que ens oferia un llit.
Jo vaig néixer a Córdoba, la ciutat argentina, però he
fet de Manresa una casa per a mi. Durant el meu temps
lliure, que no és massa, sóc molt aficionada a recórrer tots els racons del Passeig. M’encanta l’ambient tan
acollidor del centre de Manresa. També m’agrada anar
a les cafeteries del Passeig a relaxar-me i a fer la xerrada amb els amics, estudio molt i m’és imprescindible
desconnectar. També gaudeixo molt anant al parc de
l’Agulla, on faig esport i m’airejo. Penso que hi ha d’haver temps per a tot i que Manresa em facilita poder tenir llocs de desconnexió segons el que em vingui de gust.
Vaig marxar ben petita de l'Argentina i això, tot i fer-me
més immune a la nostàlgia, no fa que m’oblidi de la meva
família. La primordial diferència que trobo entre aquest
país i l'Argentina és la seguretat; sortir a Manresa és un
plaer, sortir a l'Argentina, un risc. Allà un robatori al mig
del carrer –i sobretot a la nit– és desgraciadament un succés habitual. És cert que el meu país també té coses que a
Manresa manquen, com per exemple, els carnestoltes. A
l'Argentina es viu allò apassionadament i seria genial que
Manresa ho sabés acollir d’alguna manera.
Pel que fa a la gent, penso que els argentins som més confiats, cosa que em falta moltes vegades en conèixer alguna
persona d’aquí. Però, un cop estableixes conversa, aquesta distància inicial es dilueix. Són dues cultures similars
però amb diferències a la vegada, i opino que totes dues
es complementen.
Sempre m’agrada recordar a la meva família que a Manresa tenen un lloc on venir a viure. Penso que és una ciutat
maca per visitar. Aquí és més fàcil construir-se un futur

«La primordial diferència que trobo
entre aquest país i Argentina
és la seguretat»
que a l'Argentina, ja sigui per les oportunitats donades
com per les facilitats d’una societat tan plural com aquesta. I és cert que mai oblidaré les meves arrels, ni tracto que
els altres ho facin, però visitar Manresa hauria de ser una
parada obligatòria en el recorregut de la vida per a tothom.
Se n’aprèn molt, de l’esperit manresà.
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indrets

La font del Foradot de Mura
Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

L

a formació d’una roca sedimentària
sol ser un procés extremadament
lent. La litificació dels materials
sedimentats o precipitats és un procés complex que pot allargar-se milers d’anys. És ben poc habitual que
algú es pugui asseure a observar com
es genera una roca. Els indrets on es forma travertí –pedra
tosca– ofereixen l’oportunitat de viure aquesta experiència.
Per a la generació de travertí cal tenir aigua amb elevades
concentracions de CO2 i els anions bicarbonat i calci. Les aigües que circulen per l’interior del massís de Sant Llorenç
proporcionen aquests components. En sortir a la superfície,
un canvi entre les pressions de l’aigua i de l’atmosfera fa que
s’alliberi CO2 en forma de gas. Això inicia uns canvis químics que acaben per desplaçar l’equilibri cap a la formació de
carbonat de calci, que precipita. Sovint la precipitació es produeix sobre fulles i petits troncs i es forma un motlle que és
visible quan aquesta matèria vegetal es podreix. Això fa que
sigui una roca molt porosa. Pot sorprendre la quantitat de
travertí que es pot arribar a formar en un dia. Dependrà de
cada indret. La composició de l’aigua, el clima, la vegetació
present, l’activitat biològica d’algues o animals, o l’agitació de
l’aigua són factors que intervenen en l’equilibri i poden accelerar la precipitació. En torrents de pocs metres d’amplada,
aigües tranquil·les i cabals reduïts es podrien arribar a generar uns pocs quilograms de carbonat de calci al dia. En
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comparació amb altres roques, la seva resistència i un pes
inferior a causa de la porositat i la docilitat en treballar-la,
sobretot quan és de formació recent, fan que aquesta roca
sigui de gran utilitat per a la construcció. Si l’indret és actiu
en la formació de travertí i aquest és recent, es pot arribar
a tallar amb una serra, per exemple, per fer-ne carreus. Ha
estat utilitzada des de l’antiguitat, especialment en voltes, en
marcs de finestres, en campanars i parts elevades d’edificis
on convé reduir el pes, etc. A Mura, la immensa majoria de
cases tenen travertí en alguna part de l’estructura. La qualitat
del travertí depèn sobretot de com sigui de compacte. Ben a
prop, al torrent del Reixac, hi ha un forn de calç que eventualment utilitzava la roca carbonàtica de les proximitats.
Nom del paratge: Font del Foradot. Situació: Des de l’església
de Sant Martí de Mura cal creuar la riera i agafar un camí que
enfila pel torrent del Reixac en direcció sud. Pocs metres més
amunt surt un sender a mà esquerra senyalitzat amb el codi
SL-C 66. La font es troba a uns 300 m. Situació geològica: Són
roques geològicament molt recents ubicades en el curs d’un
petit torrent d’aigua amb alts continguts en bicarbonat càlcic.
Estan disposades de forma discordant sobre els materials eocens del ventall costaner de Sant Llorenç del Munt. Procedència
del nom: La balma que s’hi ha creat segurament dona el nom
al paratge. Trets geològics: L’espai més visible del complex
travertínic és una cascada, al final d’un dipòsit pla que ha anat
creixent per acreció a partir de les aportacions de dos petits torrents que conflueixen en aquest indret. Materials geològics:
Essencialment carbonat de calci. Edat de formació: Quaternari.
Són materials molt recents, probablement de l’Holocè, o com
a molt antics del Plistocè superior. Curiositats: Els travertins no
són estranys al PN de Sant Llorenç, però aquests de Mura són
dels afloraments més grans que hi ha al Geoparc.

natura urbana

El fotògraf/a de natura
Ignasi Cebrian

E

l fotògraf/a fotografia la natura
mogut per la motivació o curiositat i fixa l’atenció sobre un motiu
creador d’emocions. Emocions relacionades amb l’estètica o amb la
ciència o una barreja de totes dues.
Les fotos les fan perquè els agrada
aprehendre o capturar la natura per raons estètiques o científiques. El fotògraf/a de natura busca i recrea la natura,
la reconstrueix. Guanyar premis, publicar en revistes, fer
exposicions... també són motivacions per al fotògraf/a de
natura. Segurament el que vol és mostrar i compartir la
seva recreació.
I una vegada s’ha arribat a aquest punt, això és el final de
tot el procés creatiu? No, és precisament l’inici de tot. Es
tracta de portar l’emoció extreta de la natura, repetir-la,
recrear-la per acabar tornant a la natura mateixa. Qualsevol fotògraf/a creatiu que vulgui anar més enllà de l’estètica ha de fer vibrar la gent perquè torni a la natura. I, si pot
ser, que aquest retorn proposi noves observacions, noves
fotografies, noves qüestions ètiques de l’ús o abús de la natura. De l’estètica de la natura percebuda i construïda pel
fotògraf/a, de la fotografia, a la natura recreada per la gent
en observar la fotografia fins al retorn a la natura incitador
de qualsevol altra reconstrucció cultural de la natura: dibuixos, estudis, recerques...
Els fotògrafs/es de natura han de fer projectes crítics amb
la informació visual. Per examinar com els humans tractem i reflectim aquesta natura. Les fotografies han de servir per cercar novetats, per tornar a acostar-se a la natura,
observar-la o fins i tots ser-ne crític. És anar més enllà de
la imatge. A partir de la natura, crear una cultura audiovisual que ens hi comprometi èticament.
L’ecòleg Ramon Margalef deia que els documentals de natura –concepte també vàlid, no obstant, per a qualsevol
recreació cultural d’aquesta–, «no són prou efectius. És
com mirar un pastís en un aparador o menjar-se’l. Hi ha
poc contacte amb la naturalesa i la gent s’estima més estar
asseguda mirant la televisió que passejar-se per la muntanya o trobar un escarabat. Cal tenir en compte que estar assegut mirant una cosa és molt diferent, a causa de la
mateixa activació del sistema nerviós, que anar darrere la
cosa». Estem massa asseguts, mirant massa pantalles i ens
oblidem de la realitat que ens envolta. Cal anar de l’estètica
a l’ètica, de la cultura de la natura a la natura.

Branques i neu
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l'entrevista

Gabriel
Prat
Ametlla
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Enginyer industrial, propietari i fundador
de Serveis Electrònics del Bages i Selba
Solucions SLU, amb el seu soci Josep Jovés,
forma part com a vocal del Patronat de la
Fundació Rosa Oriol, de la qual és membre
del Comitè Executiu i màxim responsable del
projecte Invulnerables. També és membre
del Patronat de l’Escola Politècnica Superior
d’Enginyeria Manresa (EPSEM).

E

ts descendent
del Timbaler
del Bruc?
-El timbaler
del Bruc, Isidre
Llussà Casanoves, va néixer
a Santpedor l’11 de març de 1791 i va
morir el 6 d’abril de 1809 (acabava de
fer 18 anys), sense descendència. Per
tant, nosaltres som descendents d’algun
dels seus germans. Eren d’una família
nombrosa. El meu pare és l’últim que
porta el cognom Llussà, emparentat
amb la casa Llussà de Santpedor. A casa
sempre hi ha hagut molta estima per
la figura del Timbaler, del qual encara
avui tenim algun record: una creu de
canya, que la tradició diu que era feta
per ell. La història que vaig sentir explicar sempre a casa, per transmissió oral,
és que es tracta d’un personatge que va
existir i que va ser a la batalla del Bruc,

on va fer de timbaler. Concretament, va
sortir de Santpedor, amb un timbal darrere del sometent, perquè en ser massa
jove no el van voler per combatre, tot i
que va anar a l’ajuntament a buscar armes i no en va trobar. Es va quedar un
timbal després de fer la reflexió: «Això
em servirà per matar francesos?». El va
agafar, va anar cap a Montserrat, on va
començar a tocar el timbal, i el ressò de
les muntanyes va provocar l’efecte multiplicador que suposadament va espantar els francesos. Algú m’ha dit que «el
teu parent també s’hagués pogut quedar a casa, en lloc d’anar a la batalla del
Bruc». Aquesta és la llegenda que m’ha
arribat familiarment.
-I el teu avi va ser alcalde de Santpedor?
-Sí, durant dos anys. Es deia Gabriel
Prat Baraldés. Sabem que ho va ser durant la República, el 1932, quan es va fer
portar l’aigua potable a Santpedor. L’any
EL POU · MARÇ 2018
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passat se’n va celebrar el 85è aniversari.
També per tradició familiar se’m va explicar que, gràcies a ser bona persona
com a alcalde, no li va passar res durant
la guerra. Sabem que gent que havia estat amb ell a l’ajuntament, segurament
d’un partit contrari, el van protegir. El
taller metal·lúrgic, l’any 1932 es dedicava a fer materials pels pagesos, durant
la guerra va ser confiscat en època de
les col·lectivitzacions, i es va dedicar a
la construcció de material militar. L’avi
va passar d’administrador a ser un treballador més del taller. En acabar la
guerra es va quedar a Santpedor i no va
tenir cap mena de problemes.
Fundació Rosa Oriol
-Formes part del Patronat de la Fundació Rosa Oriol. Quines activitats feu?
-La Fundació és l’entitat que engloba
totes les activitats que es fan des del punt
de vista solidari a Manresa pel que fa a
plataforma d’aliments, com a projecte
estrella; la residència Rosa Oriol, que
dona allotjament a 17 persones actualment; les dutxes, en col·laboració amb
la residència Tomàs Canet de Sant Joan
de Déu; i el cosidor, que és un aspecte
formatiu per intentar reintegrar un col·
lectiu de persones, bàsicament dones,
per tal que siguin autosuficients en alguna feina i alhora tinguin una acollida
en l’àmbit social. Aquesta fundació està
regida per dos òrgans: el Patronat, que
es reuneix dues vegades l’any i marca
les directrius cap on ha d’anar el tema
assistencial de la Fundació, i el Comitè
de Direcció, que es cuida d’executar les
directrius sortides del Patronat. Hi ha
diversa gent, de diferents sectors.
-Quina és la teva tasca en el Comitè
de Direcció?
-Som quatre persones que ens cuidem d’executar les directrius sortides
del Patronat. Ens trobem una vegada
al mes i fem el seguiment de projectes,
pressupostos i necessitats. Sor Lucía
Caram també és als dos llocs i és l’ànima de la Fundació Rosa Oriol.
-La suma i la potència de les marques
Barça, Fundació La Caixa i Govern de
la Generalitat, amb la Fundació Rosa
Oriol és un projecte engrescador?
-Sí, però es tracta d’un altre projecte,
que s’anomena Invulnerables. En sóc
un dels promotors i responsable de la
zona de Manresa, conjuntament amb
sor Lucía. Tot plegat va arrencar quan
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la van nomenar Catalana de l’Any 2014
i li va llançar un repte al president Mas,
en el sentit de fer alguna cosa per tal
d’eradicar la pobresa infantil a Catalunya. Els quatre programes de la Fundació Rosa Oriol són de contenció, per
ajudar la gent que està en una situació
complicada i no sap com sortir-se’n.
En canvi, Invulnerables és un projecte
per canviar la vida de la gent. Agafem
els nens des de ben petits, amb la família al complet, per donar-los les eines
que els calguin perquè els nens arribin
a l’adolescència en igualtat d’oportunitats del que podríem considerar un noi
normalitzat. Per tant, ens preocupem
de l’educació, alimentació, reforç escolar i la salut. Tots aquests paràmetres,
en entorns socials desestructurats o
de pobresa severa, són difícils d’assolir sense una ajuda externa. El Barça
hi col·labora econòmicament i amb
dos programes formatius: Esport Net i
Barça Kit. La Fundació La Caixa col·labora també econòmicament aportant
els recursos per al desenvolupament
de tot el projecte, mentre el Govern de
la Generalitat en facilita les relacions.
-Quin és l’àmbit d’actuació d’Invulnerables?
-És un projecte que va néixer a Manresa, amb participació de les entitats
esmentades, però amb l’objectiu d’abastar tot Catalunya. Així, en aquest moment ja està funcionant en onze ciutats
catalanes més. Els actors principals són
els mateixos, però a cada ciutat el que
canvia és l’ens local. A Manresa, és la
Fundació Rosa Oriol, però a Manlleu,
Salt, Tortosa o Girona n’hi ha un altre
i tenen per objectiu conèixer les necessitats reals de la població i de l’entorn.
Selba SL
-Com i per què es va crear l’empresa
Selba, Serveis Electrònics del Bages?
-Per dues raons. A casa hi havia tradició empresarial familiar i tota la vida
m’havia fet gràcia crear una empresa,
que fos industrial i ubicada al Bages,
per generar activitat econòmica i crear llocs de treball al territori, amb una
perspectiva de llarga durada. I, en segon lloc, perquè no trobava el lloc de
treball adient com a enginyer. Me’l
vaig haver de crear: un lloc on la recerca i l’enginyeria fossin la base de treball
per al coneixement de l’empresa, que
no havia trobat en els llocs on havia
treballat anteriorment.

-Per què us vau instal·lar inicialment
al centre de Manresa?
-Estàvem instal·lats a casa i era el lloc
més barat per començar a treballar.
Per una qüestió pràctica en uns començaments d’economia de mínims.
-El 1992 ja hi havia la necessitat de
dissenyar i fabricar equips electrònics
industrials?
-Hi havia la necessitat, però vam haver de convèncer els industrials del país
que l’electrònica era un valor afegit al
seu producte i els podria ajudar amb
prestacions i funcionalitat. El 1992 es
veia l’electrònica com una caixa negra
que portava més problemes que solucions. Vam haver de fer molta didàctica
per poder mantenir el grau de competitivitat que fins aleshores havia existit.
-Per què el 2001 us traslladeu a Salelles II?
-Per una necessitat de créixer. El local
del carrer Barcelona estava saturat en
volum, a més de tenir un problema diari de càrrega i descàrrega. Vam tenir
clar que si volíem funcionar com una
indústria havíem d’anar allà on eren
els polígons industrials. El de Salelles
II començava amb uns preus raonables
de terreny. Per tant, en vam comprar
un i de seguida vam construir la nau de
1.200 metres quadrats. I encara hi som.
-Ha augmentat el nombre de treballadors?
-Vam començar dos socis. El 2001,
quan vam anar a Salelles, érem dotze.
Després dinou i ara vint-i-cinc perquè hem incorporat sis persones més
aquest últim any.

-Hi ha hagut moments de conflictivitat laboral a l’empresa?
-Mai. Hem estat molt de sort amb els
treballadors. Ja que som una empresa
petita, hem mirat de cuidar-los, i fins
i tot hem intentat tractar de manera
molt personalitzada la gent que treballa amb nosaltres. Igual que he explicat
que vaig muntar l’empresa, a més a més
de voler ser empresari, perquè buscava
un lloc de treball on sentir-m’hi bé,
sempre he pensat que tots els treballadors també s’haurien de sentir bé en el
seu lloc de treball, per això els hem intentat tractar sempre com a persones.
Ens ho han permès fer i estem molt

-Què aporta l’electrònica com a valor
afegit?
-Als productes industrials aporta la
comunicació. Des de casa i arreu del
món, pots saber com funcionen, diagnosticar-los i modificar-los, mitjançant el manteniment preventiu, abans
que ho detecti el client. És el que en el
món industrial es coneix com l’internet de les coses, que treballem des de
fa molts anys.
Indústria 4.0
-Què és la revolució industrial 4.0?
-La indústria sense papers que fa servir les noves tecnologies: digitalitzar la

«El que s’ha assolit amb els cotxes, que han passat
de gastar 10 litres a 3, és el que persegueix
l’eficiència amb el consum elèctric»
contents que puguem continuar així.
-Com a empresa innovadora, quines
són les vostres realitzacions més importants?
-Treballem amb l’electrònica com
a eina bàsica i entre els fabricants de
components electrònics estem dins
l’State of the Art, que és l’estat de la
tecnologia. Procurem seguir-lo per
poder oferir als nostres clients la solució tecnològicament més avançada i
adaptada a les seves necessitats. Hi ha
dues premisses bàsiques, en treballar
en l’entorn industrial: que la tecnologia
que proposem als nostres clients estigui clarament provada i contrastada, i
en segon lloc, que sigui una tecnologia
de llarga durada, perquè la indústria
no amortitza els productes ràpidament
i el que vol és que durin molts anys.
-Com coneixeu les necessitats dels
clients?
-Quan visitem un client d’un sector
industrial nou, sempre li demanem
que ens expliqui el que fan i el que necessiten, què fa la competència, quines
fires sectorials podem visitar, per començar a entendre quines són les seves
necessitats i poder pensar com podem
millorar o solucionar electrònicament
algunes de les necessitats sorgides.
Nosaltres treballem amb un sol client
de cada sector, identifiquem el millor
perquè volem créixer en sectors industrials diferents. Aquesta filosofia
requereix la confidencialitat entre el
client i nosaltres.

indústria. La informació, els processos
de transmissió del coneixement i d’operacions, i en molts casos també l’adquisició de dades, estan digitalitzats per
evitar la documentació interna. Així,
sense necessitat d’accedir als punts de
treball, es té la informació al dia de forma àgil i fàcil, amb la garantia que no es
queda res per entremig. El Big Data, una
quantitat ingent d’informació, requerirà
d’un anàlisi amb un programa de business intelligent, per assolir una millora
continua, d’eficiència documental.
-El concepte d’eficiència energètica a
què es refereix?
-D’alguna manera, un dels pilars de la
Indústria 4.0 és l’eficiència energètica. Es
refereix al fet que cal reduir el consum
energètic d’un procés industrial o domèstic de l’any 2018 al 2019. Es tracta de
fer el mateix procés, però que sigui molt
més exigent per tal de consumir molt
menys. El que s’ha assolit amb els cotxes
que han passat de gastar 10 o 12 litres
cada cent quilòmetres a 3 o 4, és el que
persegueix l’eficiència energètica amb el
consum elèctric. Es tracta de fer servir
bombetes led, televisors de plasma, invertir per als aires condicionats perquè
gastin menys, o procediments industrials molt més acurats, que puguin treballar amb temperatures més baixes.
-És una inversió rendible, l’autogeneració d’energia a partir de fonts solars
o eòliques?
-L’autogeneració d’energia a partir
de fonts solars avui dia amb la relació

preu-rendiment, en l’àmbit particular,
és una inversió rendible i amb perspectives de futur. El problema rau en l’emmagatzematge d’aquesta energia, per les
hores que no hi ha sol. Aleshores no és
rendible. Es necessita una instal·lació
solar que estigui connectada a la xarxa elèctrica. Com a país està penalitzat
per l’Administració, amb l’Impost del
Sol, que s’ha de pagar per fer aquesta
connexió a la xarxa elèctrica, i no poder vendre o intercanviar amb facilitat
l’excedent que es produeix durant el
dia. Manca una legislació clara i fàcil
per poder generar quilovats o poder-los
canviar amb una companyia elèctrica,
perquè a la nit els torni. Si fos així, tindríem moltes més instal·lacions solars
i una energia molt més neta. Actualment, Espanya té molts menys quilovats
solars que Alemanya. No és només un
tema de mentalitat, sinó també de legislació de país. La font solar és un tema
de present, el generador eòlic de futur.
Vehicles elèctrics
-Com se soluciona la necessitat de
recarregar els vehicles elèctrics d’una
manera fàcil?
-Es pot fer amb un endoll normal de
casa, amb les proteccions i instal·lacions elèctriques adients. Per exemple,
als pàrquings d’una casa de comunitat de propietaris, d’una unifamiliar o
de carrer, s’hi pot instal·lar una presa
elèctrica protegida, per carregar de
manera lenta el vehicle en arribar a
l’aparcament, amb una durada d'entre
sis i vuit hores. Els cotxes que dormen
al carrer hi necessiten punts de càrrega, que també s’han d’instal·lar en àrees comercials, polígons industrials o
àrees d’esbarjo. De moment, es pot fer
gratuïtament. També hi ha l’alternativa
que alguns municipis estan habilitant,
de poder fer una càrrega ràpida del
cotxe, a un 75%, en 20 minuts, com ja
es fa en llocs de Barcelona i Girona.
-Sembla una mica problemàtic?
-Potser sí, però ens passa exactament
igual que amb el mòbil o un portàtil. Si
nosaltres volem tenir el mòbil o l’ordinador portàtil disponible tot el dia l’endemà, quan arribem a casa al vespre l’hem
de posar a carregar. De la mateixa manera, cal fer una previsió d’utilització del
vehicle. Avui dia, l’elèctric que té menys
autonomia és de 150 quilòmetres. A Europa, un 85% dels trajectes diaris són
d’uns 35 km. Una solució de futur poEL POU · MARÇ 2018
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dria ser que a la benzinera es canviés el
lot de bateries, a base de llogar-les.

territori. A Barcelona, la concentració
és més alta.

Fabricants i venedors
-Quins són els productes que desenvolupa Selba per fer aquesta càrrega?
-Som fabricants de punts de càrrega i tenim tres línies de producte per
vendre, pel que fa al vehicle elèctric. El
punt de càrrega urbà per anar al carrer, que es munta a la vorera, amb una
caixa metàl·lica, on qualsevol usuari
pugui aparcar i carregar el seu vehicle:
en tenim a Manresa, entre el Lacetània i la UPC, Santpedor (pàrquing de
Cal Llobet) i al carrer principal de Sant
Joan de Vilatorrada. Aviat, n’hi haurà
dos més a Sallent, un prop de l’Eix. El
punt de càrrega domèstic, per a unifamiliars, pàrquings comunitaris o
públics, amb una caixa més senzilla. I,
en tercer lloc, el de motos elèctriques.
Per conèixer tots els punts de càrrega
es pot consultar la web Electromaps.
A Catalunya s’està electrificant a un
ritme raonable, amb el suport de l’Institut Català de l’Energia, que dona facilitats i aporta subvencions. De tota
manera, la xarxa de punts de càrrega
en general està actualment en un 5%
del que hauria de ser, repartit arreu del

-Són més cars els vehicles elèctrics?
S’abaratiran?
-Si hi ha més demanda, els preus baixaran. De moment són més cars, però
els en considerem més del que realment
són pel hàndicap de l’autonomia. Depèn de la mentalitat del comprador i
si vol apostar per una tecnologia neta,
pel medi ambient i que amb el servei i la
funcionalitat que dona el vehicle elèctric
en tingui prou. De moment, encara és
un tema emocional. Tot i que cada vegada té més avantatges; per exemple, quan
s’ha de carregar fora de casa no es paga,
tampoc l’impost de circulació ni alguns
peatges. El vehicle elèctric ha de ser d’ús
diari, si el perfil d’usuari és el d’una persona que només fa servir el cotxe el cap
de setmana per anar a fer 400 quilòmetres, aleshores no és l’adequat.
-També fabriqueu el sistema de pals
SOS?
-Sí. Són els pals que hi ha a les carreteres, on cal prémer un botó que
connecta amb un centre de control
per avisar en cas d’avaria, incidència
o accident. Els fabriquem nosaltres i

en fem de dos tipus: l’exterior, que per
efecte dels mòbils, tenen tendència a
no fabricar-se’n gaires, i els d’interior o
de túnel, on sovint no hi ha cobertura,
i s’instal·len cada 50 metres.
-El servei de qualitat és una exclusivitat de l’ISO corresponent?
-No. Una certificació ISO 9001 no garanteix una qualitat, però sí un procediment de treball, amb el qual no ens
hauríem d’entrebancar dues vegades.
Hi ha documentacions i indicacions
que ens permeten veure on hem errat,
de manera que cal prendre una acció
correctiva de millora per evitar que torni a passar. La certificació s’ha d’aplicar
tal i com està prevista per poder garantir una millora contínua, de qualitat i
una disminució d’incidències.
-Es recupera la indústria al Bages?
Quins sectors predominen?
-S’està recuperant després d’una crisi
important i hi ha hagut empreses que
s’han quedat pel camí. Les indústries
que més de pressa s’estan recuperant
són aquelles que abans de la crisi econòmica van apostar per les exportacions, principalment del sector metal·
lúrgic relacionat amb l’automobilístic.

el perfil

G

abriel Prat Ametlla neix a Santpedor el
20 de gener de 1959. És el gran de quatre
germans. El seu pare, Gabriel Prat Llussà,
va ser propietari d’un taller d’accessoris
tèxtils a Santpedor i la seva mare, Carme,
propietària de Deporman. Quan tenia 3 anys, la família es
desplaça a Manresa i ell va al Jardí de la Infància. Després
estudia batxillerat al col·legi La Salle Manresa i el COU a
l’institut Lluís de Peguera. Durant cinc anys fa la carrera
d’Enginyeria en Telecomunicacions a la UPC de Barcelona i es llicencia el 1983. Tot seguit, comença a treballar a
l’empresa electrònica industrial AG Control, de Barcelona
,i posteriorment a Comelta, una empresa distribuïdora, on
treballarà dins del laboratori d’electrònica industrial, també a Barcelona. Constantment es recicla professionalment.
El 1992, amb el seu soci, Josep Jovés, creen Selba SL (Serveis Electrònics del Bages) al carrer de Sant Josep, després
passen el 1995 al carrer de Barcelona, i al 2001, al polígon
industrial Salelles, de Sant Salvador de Guardiola, com a
empresa comercial. El 2007 obté la certificació ISO 9001 a
través de l’organisme TÜV Product Service GmbH. El 2015
funden Selba Solutions SLU, per al vessant industrial de fabricar electrònica, mentre Selba SL és el vessant comercial,
com a venda de punts de càrrega per als vehicles elèctrics.
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Forma part del Patronat de l’EPSEM de Manresa, de cara a
donar suport des de la indústria als graus. Participa en definir
matèries dins l’ensenyament a l’escola per donar una formació adequada als alumnes que després formaran part de les
empreses del Bages i rodalies. Tot el personal de les dues empreses ha sorgit de l’EPSEM, sovint amb contractes en pràctiques. Una majoria dels enginyers de diferents especialitats
s’hi queda a treballar definitivament. Vocal del Patronat de la
Fundació Rosa Oriol, d’on és membre del Comitè Executiu
o de Direcció, és iniciador, conjuntament amb sor Lucía, del
programa social Invulnerables. Té dues grans aficions: sortir
amb moto i córrer. Ha participat en algunes curses de muntanya, que li serveixen d’al·licient per sortir a entrenar.

UN POU DE CULTURA

Març 2018

patrimoni ciutadà

Edifici de la plaça Cots, 1
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

E

l final del carrer de l’Hospital i
la plaça Cots són una zona d’eixample residencial urbanitzada
durant la segona meitat del segle
XIX, després de la superació de
les muralles i de desplaçar algunes instal·lacions industrials i parcel·les agrícoles del
regadiu de la Séquia. Hi ha un conjunt d’edificis interessants entre els quals destaca la fundació Cots i la
casa desapareguda poc abans de l’elaboració del catàleg
que feia cantonada entre la plaça i el carrer de l’Hospital. La majoria d’edificis són de diferents èpoques del
segle XX, com aquest de la plaça Cots, construït en la
dècada dels vint en estil noucentista tardà i amb alguns
elements racionalistes.
És un bloc de planta baixa, tres pisos i golfes sota coberta entre mitgeres. La façana presenta una jerarquia
vertical amb una gran tribuna central que va del primer pis al tercer. A cada pis, la tribuna té sis finestres
–les dues frontals dividides en dues parts– i a ambdós
costats hi ha balcons amb barana de ferro forjat i persianes de llibret. A la planta baixa hi ha tres portes amb
arcs rebaixats, la del mig més gran, amb els emmarcaments remarcats. Entre els elements ornamentals
cal remarcar el frontó central amb un gran òcul situat
sobre la tribuna. Després d’una profunda rehabilitació feta el 1991, el mur és arrebossat i pintat de color
pedra i els emmarcaments i les línies d’imposta estan
remarcats amb la pedra original. La coberta és de teula
a dues vessants i amb terrassa a la part del darrere.
El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera
parcial, és a dir, la volumetria, l’estructura i la façana.
Es protegeix per la característica tipologia d’arquitectura d’eixample de la primera meitat del segle XX de
Manresa, per la composició de la façana, que ha seguit un procés de restauració que dignifica i millora
l’entorn urbà, i pel seu valor dins l’estil racionalista.
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fila cultural

Vides (i muntanyes) foradades
Ramon Solsona ha estat el guanyador de la 18a edició del premi Joaquim Amat
Piniella amb la novel·la Allò que va passar a Cardós, una crònica entre negra i
social ambientada en el Pallars dels anys seixanta.
Josep Gras

E

l darrer premi AmatPiniella ha reconegut
la novel·la Allò que
va passar a Cardós,
de Ramon Solsona,
com la millor entre les obres finalistes a l’edició d’enguany (Argelagues,
de Gemma Ruiz; L’últim passatge de
Walter Benjamin, d’Enric Umbert, i
La sorra vermella, de J.N. Santaeulàlia), tot i que el veredicte final ha estat
precedit d’una feina àrdua i difícil per
part del jurat. L’alta qualitat dels títols a
concurs, a l’alça any rere any, ha obligat
a una deliberació exhaustiva. Segons
l’escriptor Llorenç Capdevila, membre
i secretari del jurat, «Ha estat dels anys
en què la tria ha estat més complicada.
L’obra guanyadora té moltes qualitats
literàries i socials, però també en tenen les altres finalistes. Hi va haver un
parell de qüestions que van fer decantar el jurat per aquesta obra: la manera
com està narrada i la capacitat del narrador per aprofundir en un tema força
desconegut».
Allò que va passar a Cardós (Proa,
2016) és una obra construïda al voltant
d’un relat coral precís i meticulós, que
articula i entreteixeix diferents històries, les quals acaben completant un
mosaic humà vigorós i enormement
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representatiu d’una època encara ben
viva en la nostra memòria individual i
col·lectiva: la Rossita de casa Sebastianet, el Santi Vallory i la seva veu masculina; el capatàs Caio Periquet; els
germans Dinamita que cantaven «Soy
minero y templé mi corazón con pico
y barrena. Soy minero y con caña, vino
y ron me quito las penas…» i immediatament les llàgrimes corrien galtes
avall del cor de cantaires abrandats;
els malaguanyats Jaume del Ciment
i mossèn Antonino; Reyes Jiménez,
Míster Pelton el listero i tants altres.
Tots ells, a la seva manera, van dur vides foradades, com les muntanyes del
seu voltant; incompletes, esbotzades
pel desarrelament, la por, la renúncia a
estimar, la rancúnia o l’acarnissament
dels veïns en les desgràcies alienes. El
Pasqual de casa Xico i antic escolà de
Noguera, poble irreal on transcorre
l’acció principal, no ho pot expressar
millor: «Ens adonàvem que les històries antigues no s’acabaven de tancar
mai i que en aquestes muntanyes poc
o molt sempre n’hi hagut, de desgràcies…/ La gent era dura, no perdonava
res. Els rancors duraven anys i panys».
Una novel·la coral
Seguint el fil narratiu de tots aquests

personatges que van participar dels
fets relatats de manera directa o que en
foren testimonis quotidians, i el d’altres a qui els van ser transmesos a través de l’oralitat popular, l’autor hi explica uns episodis ocorreguts el 1965,
durant uns anys en què al Pallars i a les
comarques veïnes s’hi va dur a terme
una obra titànica que va transformar el
paisatge i l’existència d’aquells pobles
de manera radical: la construcció de
centrals hidroelèctriques entre 1959 i
1974. Tal com explica l’autor, «des del
primer moment vaig voler que fos una
novel·la coral: més de cent peces que
encaixen les línies argumentals com
en un mecanisme de rellotgeria. Volia
que el conjunt dels protagonistes formés un mosaic representatiu d’aquella
societat, amb pallaresos de naixement
i gent vinculada a les obres».
Abundant mà d’obra, majoritàriament
andalusa, va arribar a la vall de Cardós
contractada per l’empresa Cohisa, on
s’instal·laren campaments per albergar
una munió d’homes agullonats per les
necessitats més bàsiques. La feina principal d’aquells treballadors era excavar
túnels dins la muntanya, foradar la roca
i buidar-ne les entranyes fins aconseguir el que en deien una cale, una bona
calada, és a dir, la trobada entre perfo-

racions de bandes oposades. Solsona
no tan sols ens mostra les condicions
tan precàries en què vivien els miners i
els altres operaris vinculats a les obres,
sinó que recrea una època encara fosca
i deprimida, però amb alguns indicis
d’obertura vinguts de fora: «La postguerra ha estat molt novel·lada, però
sobretot els anys més durs. Jo situo
la novel·la el 1965, en un moment en
què queden lluny els consells de guerra sumaríssims, els maquis, l’estraperlo
i l’autarquia. És l’època del boom del
sis-cents, de la televisió, de l’increment
notable del turisme. Hi ha tota una generació que es deleix pels Beatles, per
la minifaldilla i pel bikini».
El fet principal que cohesiona les opinions de les diverses veus narratives i
que acaba influint decisivament en el
desenllaç és l’assassinat d’un guàrdia
civil destinat a Noguera de Cardós,
una nit nevada de 1965. A partir d’aquí
l’obra avança amb pas decidit per territoris compartits per la novel·la i la
crònica periodística –en temps real
i en el dels fets que s’hi expliquen–,
combinant de manera magistral una
variada gamma de recursos narratius
com són el monòleg, el diàleg, l’article divulgatiu i el relat omniscient. Tot
plegat servit amb una prosa versàtil
que s’adapta sense esforç a diferents
registres estilístics en funció del personatge i del moment.
Allò que va passar a Cardós va més enllà del que podríem dir-ne una novel·la
històrica. Llorenç Capdevila no en té
cap dubte: «Etiquetar-la així limitaria
molt la dimensió i l’ambició del text,
per dues raons: perquè reflecteix una
època de la qual encara queden testimonis, però sobretot perquè el valor del
llibre va molt més enllà del retrat d’un

Foto: Alavedra

lloc i una època». Un lloc, el Pallars, que
ha generat –tal com diu Solsona– una
literatura i uns escriptors de primeríssim nivell com Maria Barbal, Pep Coll
i Concepció G. Maluquer, coneixedors
com ningú de la seva pròpia terra.
El títol, diu aquest escriptor amb
avantpassats manresans com l’àvia
Ventureta, «ja té una ambivalència deliberada: es tracta d’una novel·la que
comença amb un assassinat i va trenant diversos fils argumentals i, d’altra
banda, apel·la també a l’abast social,

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

econòmic, demogràfic i paisatgístic,
que és tot allò que va passar a la Vall
de Cardós, sacsejada durant els quinze
anys que van durar les obres hidroelèctriques». Quant al fet d’haver estat
guardonat amb el premi Amat-Piniella, Solsona remarca que «els premis a
obra publicada fan més goig perquè no
te’ls esperes. Però no és una competició. Els altres tres finalistes i jo no som
adversaris, som creadors, compartim
l’objectiu de fer servir la literatura amb
la màxima exigència per explicar vides
i mons nostres contemporanis».

Àngel Guimerà, 74 08241 Manresa Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com parcir@parcir.com
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espai d'art
Dolors Mas
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propostes

ART. Maria Camp

Art i poesia

La poesia i les arts
plàstiques són dos
dels
llenguatges,
amb els quals ens
expressem, que sovint trobem junts.
Els trobem complementant-se
o
contraposant-se...
o fins i tot a vegades fusionats en
una única creació.
Amb motiu del Dia Internacional de la Poesia,
que se celebra el 21 de març, podrem gaudir a
Manresa d’una proposta que els uneix una vegada més: l’exposició Salveu-me la mirada. Es tracta
d’una selecció de les obres que l’artista Joan-Pere
Viladecans ha fet inspirant-se en els poemes de
Miquel Martí i Pol. Un treball que ha publicat
Enciclopèdia Catalana, en una edició de bibliòfil
de més de cent trenta poemes de Martí Pol, i que
ara ens ofereix en format d’exposició els originals
que Viladecans ha creat per a l’ocasió. Es podrà
visitar fins el 2 d’abril, i anirà acompanyada d’una
conversa entre Joan-Pere Viladecans i Josep Morral el dia 9 de març i d’una xerrada entorn de la
relació entre art i poesia a càrrec de Vicenç Altaió, el 22 de març, dins el cicle Parlem d’art, del
Centre Cultural del Casino.

TEATRE. Joan Morros

El despertar
de la primavera
L’obra El despertar de la primavera és un musical
de gran format amb quinze intèrprets i set músics
que tracta sobre l’amor adolescent, la repressió, la
por, l’abús de poder i la incomprensió en l’Alemanya de principis del segle XX, abans de la Primera
Guerra Mundial. El musical ha aconseguit commoure espectadors d’arreu del món des de la seva
estrena, l’any 2006, a l’Off Broadway de Nova York.
Considerada una peça de culte, ha tingut diverses
produccions internacionals, i s’ha estrenat en escenaris de Nova York (Broadway), Londres (West
End), Buenos Aires, Barcelona... i el dia 24 arriba
al teatre Kursaal.

CINEMA. Jordi Casas

Laia Marull és ‘Brava’
Cineclub Manresa ens porta un dels films catalans de l’any: Brava. Es tracta del segon llargmetratge de Roser Aguilar, després
de Lo mejor de mí (2007), que també va ser projectada a Cineclub. Laia Marull interpreta una dona forta, amb bones expectatives d’aconseguir una promoció per treballar a l’estranger. El
seu món s’ensorrarà després de ser assaltada al metro i buscarà
la recuperació passant uns dies al poble on viu el seu pare (Emilio Gutiérrez Caba), però allà sorgiran els seus dimonis interiors. El film optava als premis a millor pel·lícula, millor actriu
(Laia Marull) i millor actor secundari (Emilio Gutiérrez Caba)
en la passada gala dels Gaudí. El repartiment el complementen
sòlids actors com el suís Bruno Todeschini (La propera pell) i
Francesc Orella (Merlí). La sessió forma part dels actes del Dia
de la Dona i tindrà el luxe de comptar amb la presència de Laia
Marull, una de les millors actrius del país, guanyadora de tres
premis Goya. Serà el diumenge 11 de març, a les 18.30 h, a l’Auditori de la Plana de l’Om.

VINS. Jaume Pont, sommelier del Setè Cel

Toc 2016 Solergibert
Vi negre elaborat amb Cabernet Sauvignon i Merlot pel
celler Solergibert. Mostra la tipicitat del nostre microclima, un terreny amb argiles fredes i les vinyes envoltades de bosc i d’herbes aromàtiques (romaní,
fonoll, farigola), amb estius amb canvi tèrmic nitdia accentuat, necessari per a l’elaboració de grans
vins. Color vermell intens i viu que mostra un vi
jove. Al nas ens recorda fruita vermella (Merlot)
i notes d’herbes aromàtiques (Cabernet i criança en bota). En boca confirma la fruita
amb bona estructura, gens pesada i tanins
presents, però madurs. Un fons que ens recorda un pas lleuger per bota, ben integrat.
És el que busca l’elaborador en aquest vi i
ho aconsegueix plenament. Característiques de la zona, fruita del Merlot i la part
vegetal del Cabernet, els torrats subtils de
la criança en bota i la força moderada dels
vins del nostre territori. Una curiositat: en
aquest vi s’utilitza un clon de Merlot italià i
un de francès, així s’aconsegueix potenciar
la fruita vermella. Per prendre’l ara o conservar-lo durant dos o tres anys si el volem
més afinat, sense perdre la fruita.
Preu de venda: 7,95 euros
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crònica social

Manifestació contra el consell
de guerra als Joglars (1978)
Mireia Vila

Foto: Antoni Quintana

M

arç de 1978. Era la primera vegada que la
icona de la màscara amb la boca barrada
s’exhibia a Manresa, però no seria l’última. El logotip fou creat per denunciar el
consell de guerra contra els sis membres
del grup teatral Els Joglars, però ben aviat es convertiria en
símbol de la lluita per la llibertat d’expressió. Se’ls acusava
d’injúries contra l’exèrcit per l’obra La Torna, que presentava l’execució del delinqüent comú Heinz Ches com una
tapadora, encaminada a dissimular l’execució política de
Salvador Puig Antich. L’obra es va prohibir el desembre de
1977, un mes després de l‘estrena. Durant aquest interval
de temps fou representada a diverses localitats de l’estat espanyol, entre elles Manresa. La censura va comportar l’empresonament immediat del director, Albert Boadella, i el
processament per un tribunal militar de tots els integrants
de la companyia. L’opinió pública contemplava amb alarma que les recents conquestes en el terreny de les llibertats
polítiques –encarnades l’octubre del 1977 pels Pactes de
la Moncloa i la Llei d’Amnistia– no havien pogut impedir
l’atac al dret d’expressió.Un altre motiu de preocupació era
la ingerència de la justícia militar en els afers civils.
Però fou la fuga de Boadella el que precipità l’onada de solidaritat arreu de l’estat. El director dels Joglars, que, bo i
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reclús, havia estat ingressat a l’Hospital Clínic per una dolència hepàtica, va aconseguir burlar la vigilància policial
just en la vigília del judici. Boadella va escapar-se per una
finestra del lavabo i, vestit de carrer, va creuar els passadissos de l’hospital per emprendre la fugida cap a França. Pocs
dies després es feia pública la sentència de dos anys de presó
per a tots els integrants del grup. A Manresa, la mobilització
fou capitalitzada per la Coordinadora pro-Llibertat d’Expressió, integrada per representants de diferents partits,
centrals sindicals i entitats cíviques. De les multitudinàries
assemblees celebrades als locals de la parròquia de Crist Rei
en van sortir encartellades, aturades als centres escolars i diverses manifestacions. També alguns membres dels Joglars,
entre ells Andreu Solsona, van acudir a una sessió del Cineclub, a la Sala Loiola, per tal d’exposar la situació.
La foto immortalitza una de les manifestacions organitzades per la Coordinadora. En arribar a la plaça Sant Domènec, alguns dels convocants, que lluïen pancartes reivindicatives, es van asseure i encadenar al mobiliari urbà,
davant de la mirada atenta de la policia. Tot i això, l’acte
va transcórrer sense incidents ni afectació en el trànsit.
Les mobilitzacions no van poder impedir que els quatre
membres de la Companyia que no s’havien pogut refugiar
a l’estranger acabessin passant onze mesos a la presó.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Cardós, anys 60

Incendiaris

i fa tres anys el guardó va recaure en els
Dos taüts negres i dos de blancs, de Pep
Coll, amb la reconstrucció d’un fet criminal ocorregut al Pallars durant el
franquisme, enguany el Premi Joaquim
Amat-Piniella ha anat a parar a mans de Ramon Solsona,
una de les veus consolidades de la narrativa catalana actual, que l’ha guanyat amb una novel·la excel·lent que també
se situa en un entorn pallarès i en l’època fosca de la dictadura: Allò que va passar a Cardós (Proa, 2016). Solsona,
de la mateixa generació que Coll, no és autor d’una obra
excessivament prolífica, però sí força sòlida. Ha publicat
un parell de volums de relats i mitja dotzena
de novel·les. Amb L’home de la maleta (Proa,
2011) va obtenir el prestigiós Premi Sant Jordi i
un gran èxit de públic.

n matí de no fa pas gaires dies, m’arribà
per la ràdio la veu de Julià de Jòdar qualificant Ciudadanos d’incendiaris, i, adreçant-se a un altre tertulià del PP, li etzibava: «Us els heu posat a casa i vindrà dia
que us hi calaran foc». Aquesta breu intervenció no em
deixà de petja perquè em desvetllava una ressonància que
no acabava d’identificar fins que em vingué a la memòria
que Julià de Jòdar en la seva joventut tingué una vinculació directa amb el teatre. I és a aquest gènere que correspon una obra excel·lent: Biedermann i els incendiaris de
l’escriptor suís Max Frisch, estrenada el 1958 i que assolí
una difusió i un prestigi internacionals.

S

Allò que va passar a Cardós és una novel·la
coral, escrita amb una barreja de realisme costumista, fina ironia i recreació històrica, que
retrata, amb una gran varietat de registres, una
vall del Pirineu trasbalsada per la construcció
de pantans i galeries subterrànies, on l’assassinat d’un guàrdia civil, l’hivern de 1965, en ple
franquisme, ho remou tot. És una novel·la calidoscòpica. Monòlegs, diàlegs esmolats, relats
periodístics, confessions, records... Periodistes
locals o sensacionalistes, enginyers, activistes,
capellans, topògrafs, delineants, botigueres,
escolans, guàrdies civils, gent del poble, contrabandistes, serventes, geòlegs, cantants... Cada
capítol és una peça del trencaclosques absorbent que xucla
el lector fins a la darrera pàgina.
La novel·la de Solsona no explica tan sols allò que passa
als personatges –variats i diversos– que es passegen per les
seves pàgines a partir de l’assassinat d’un guàrdia civil, sinó
també el que va passar a la vall durant els anys 60, quan la
societat i l’orografia es van veure radicalment transformades a causa de les grans obres hidroelèctriques i els forasters que hi van anar a treballar. És el relat d’un crim que ho
lliga tot, però sobretot és la història de la gent dels pobles
ancestrals de la vall, i la història dels andalusos que hi arribaven amb autocars a la recerca d’una vida millor.

U

L’obra forma part d’aquella literatura que
intenta de donar resposta a un fenomen
aparentment tan inexplicable com l’ascensió i la implantació del nazisme. Abans ja
ho havia fet Bertolt Brecht amb La resistible ascensió d’Artur Ui, on mostra com
una organització criminal, mitjançant
el gangsterisme, aconsegueix fer-se amb
el domini de Chicago en el temps de la
Depressió econòmica. En el Biedermann,
ens trobem en una ciutat on unes persones desconegudes es presenten a les cases,
aconsegueixen guanyar-se la confiança
dels estadants fins al punt d’instal·lar-s’hi i
aleshores els hi calen foc. Malgrat els avisos i recomanacions el fet es repeteix i esErques Torres
devé una autèntica plaga. L’obra en mostra
un cas: el senyor Biedermann, paradigma del bon burgès
típic i tòpic, d’aquells que ho saben tot i «qui em vulgui
enredar a mi encara ha de néixer», cau en el parany com
el més babau dels babaus i al final, com arreu, l’incendi
provocat li destrueix la casa.
Actualment, els incendiaris no fan, que sapiguem, visites
domiciliàries. Amb el domini de la televisió en tenen més
que suficient per aconseguir els seus propòsits, és a dir,
els incendis electorals. Amb l’agreujant que aquesta mena
d’incendis no afecten només els qui amb la seva complicitat o ignorància, real o fingida, els fan possibles sinó que
ens en fan víctimes a tots.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages.
Passeig de Pere III, 68
Tel. 93 872 17 07
manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Dia Mundial de la Poesia
Un any més, Manresa se suma a la iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes,
la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO, els Serveis Territorials del Departament de Cultura i altres entitats i institucions del Govern de Catalunya i del Govern de les Illes Balears, i organitza un acte d’homenatge a les lletres i la difusió de la
poesia entorn del Dia Mundial de la Poesia, proclamat per la UNESCO el 21 de març.
Per celebrar aquesta edició, la desena, el poeta valencià Marc Granell ha escrit el poema «La poesia», que s’ha traduït a trenta llengües (alemany, anglès, àrab, armeni,
asturià, bretó, castellà, danès, llatí, eusquera, francès, fula, gallec, hindi, ídix, italià,
japonès, kurd, mandarí, mandinga, neerlandès, occità, polonès, portuguès, quítxua, romanès, rus, sard, serbi i wòlof).
A Manresa, el dia 21 de març a les 18 h a la sala d’actes de la Biblioteca del Casino,
alumnes dels cursos de català per a adults i participants en el programa Voluntariat per
la llengua llegiran poemes treballats a classe de la poetessa Montserrat Abelló, en motiu del centenari del seu naixement, i també poemes dels països d’origen dels alumnes.
L’acte està organitzat per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, la Biblioteca del Casino i el CNL Montserrat.
Complementàriament als diversos cursos de català per a adults que s’imparteixen, es
llegirà el poema de Marc Granell en les llengües d’origen dels alumnes per tal de commemorar el Dia Mundial de la Poesia i fer un reconeixement a la gran diversitat de les
llengües dels alumnes.

REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA

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

de 2018 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN
Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina.
(signatura)
Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca,
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat
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REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ

MARÇ 2018

NÚM. 246

DESTRUCCIÓ TOTAL

J

a ens havíem adonat que qualsevol extracció de la paraula Espanya de Manresa i comarca no era una empresa fàcil. De fet, la capacitat de l’espanyolisme més
ranci per organitzar-se no és gens menyspreable. Sí, sí,
ja sabem que són sempre els mateixos i en venen de fora,
però la cosa és preocupant. No pas pel que fet que no siguin
independentistes, només faltaria, sinó per la seva vena destructiva: en sentit figurat o diguem-ne ideològic i, malauradament, també en sentit físic. Amb nocturnitat i traïdoria,
les plaques que rebatejaven la plaça d’Espanya com la de
la República, instal·lades el dissabte 24 de febrer pels CDR,
la CUP i l’ANC, van aparèixer esmicolades el dilluns 26. La
reivindicació no va durar ni quaranta-vuit hores.

I això que la plaça és ben concorreguda. Si es tractés d’un
altre racó del centre històric, potser ningú no se n’hauria
adonat, tenint en compte que tot està pengim-penjam i
ningú sembla que s’esmerci gaire a arranjar-ho. En aquests
punts, la destrucció és crònica, potser fins i tot terminal.
Deu ser que ens falta tremp democràtic i, sobretot, autoestima. Mireu, per exemple, Girona, un nucli antic ben
arregladet, les façanes de colors mirant l’Onyar i, des del
mitjans del més passat, amb una plaça de l’1 d’octubre
que, per votació municipal, ha esborrat l’antiga plaça de
la Constitució. Decisions polítiques fermes i fets en lloc de
paraules. És clar que aquí no hi resideix un president a l’exili, també és veritat.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
ELS 'FAKE OLÍMPICS' D’HIVERN
SOBRE POTASSA

EMISSARI
2022

La «Plaça de la República»
ja no es torna a llegir enlloc.
Jo diria que hi havia
l’altre dia en algun lloc
aquest nom que abans tenia
la plaça Major ad hoc;
aquest nom que ens escauria
com escau el color groc.
¿Ha estat una fantasia
o només un simple joc?
És ben cert que l’alegria
a cal pobre dura poc!
Finalment la Bonavista
té una rotonda com cal
que per l’automobilista
ha estat un canvi vital.
Tampoc és cap autopista
ni la plaça de l’Etoile.
Quan hi entris, vés amb vista
que no topessis i tal;
i si hi trobes un ciclista,
vés amb compte a fer-li mal.
Algun geni legalista
no hi exigirà un vial?
Ens ha fet una nevada
que el paisatge ha enfarinat.
Que bonic, quina passada,
que blanquet tot ha quedat:
la Mion, la Balconada
i el centre de la ciutat.
Aquest cop per la contrada
res no s’ha paralitzat.
Per sort aquesta vegada
el transport s’ha controlat.

El que sí que es paralitza
i tenim ben aturat
és el nou govern possible
de la Generalitat.
Puigdemont, vulgues no vulgues,
ha fet el pas al costat;
no farà ús del seu càrrec
per més que ell hagi guanyat
i es disposa ara a fer brega
per posar a ratlla l’Estat.
¿Hem perdut una batalla
com David i Goliat
o s’han fet el harakiri
els polítics que hem triat?
¿No haurem perdut bous i esquelles
i el conte s’haurà acabat?
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M

ajoritàriament a l’estiu els turistes busquen destinacions amb
sol i platja, i a l’hivern el que
ven és la neu i les pistes d’esquí. Malauradament, segons aquest criteri, Manresa no és el paradís estiuenc
ni hivernal. Però, quan hi ha mancances, el millor remei és la creativitat i la
innovació i, en aquest sentit, el 2022 va
ser un any on la capital del Bages, amb
més o menys encert, ho va donar tot.
Aquell any es celebraven els Jocs Olímpics d’hivern a Pequín. Tot i així, el consistori manresà va estar intentant fins a
l’últim moment arribar a un acord amb
el Comitè Olímpic Internacional per
poder apoderar-se de l’esdeveniment
o, almenys, albergar «alguna prova» dels
jocs, «la que sigui». Però, evidentment la
falta de neu de la capital ignasiana i els
8.800 km que la separen de Pequín
van frustrar el pretensiós acord.
Així, Manresa necessitava trobar una altra alternativa per atreure els amants de
la neu. I ho va aconseguir creant els primers Fake Olímpics d’hivern. Un esdeveniment patrocinat per Iberpotash, i que
té com a característica principal el fet
que les proves no es realitzen sobre neu
o gel, sinó sobre potassa. Per fer això possible, la ciutat va ser coberta amb tones
d’aquest mineral provinent de les mines
d’Iberpotash. Això va generar molta con-

trovèrsia entre els manresans i va causar
greus problemes de salubritat, però les
proves van valdre la pena. Entre les que
van tenir més èxit hi havia les diferents
modalitats de saltboard, especialment
el pot-pipe. El sopatló, on els atletes han
de recórrer 10 km sobre esquis amb un
bol de sopa insípida i aquesta ha d’arribar a la meta al punt de sal. Bob (no
ho confongueu amb la prova oficial dels
JJOO del mateix nom) és una especialitat de resistència que consisteix a fer un
correbars muntat en un trineu seguint el
ritme de l’entranyable Bob, un reputat
jutge anglès. En aquesta primera edició,
no hi van haver medalles, ja que cap dels
atletes va aconseguir acabar la prova. Per
aquest motiu el jutge Bob va rebre un
trofeu honorífic, l’Última Copa.
Però la disciplina olímpica que va sobrepassar les expectatives va ser el cruising. Bé, el nom d’aquesta disciplina va
ser degut a un error tipogràfic, ja que la
prova havia de ser curling. Però ningú
de l’organització va percebre l’error. I a
causa del fet que els Fake Olímpics es
van promocionar a través de xarxes socials i mitjans d’arreu del món, la ciutat es
va omplir d’atletes de l’especialitat errònia. Els parcs de la ciutat van estar més
transitats que mai i els participants no
portaven les medalles penjades del coll,
sinó escampades per les vestimentes.

VA COM VA
GUERRA DE PLAQUES

P

er uns dies la plaça d’Espanya
ha estat rebatejada com a plaça
de la República. A l’inici, quan
aquell descampat es convetí
en l’institut Lluís de Peguera, l’any 1927,
la plaça annexa fou inaugurada com a
plaça de Victòria Eugènia, la dona del
rei Alfons XIII. L’any de la proclamació
de la República, el 1931, passà a denominar-se plaça de Francesc Macià, nom
que es va mantenir fins que, tot just acabada la guerra, el primer ple de l’Ajuntamentent acordà humiliar els vençuts
amb els noms dels vencedors. D’aquí
que la plaça del Grupu, com s’havia
anomenat els primers anys per l’existència d’un grupo escolar, passà a dir-se
plaza España. Igualment, altres carrers,
places i avingudes van ser substituïts
per noms d’insignes militars franquistes:
García Valiño (Passeig), General Mola

(Plana de l’Om), Caudillo (Muralla)... Així
mateix, la plaça més important, la plaça
Major, es convertí en plaza de los Mártires. En els anys successius a la mort del
dictador, una comissió cívica, amb la
determinació dels primers ajuntaments
democràtics, contribuí a restituir el nom
de cada carrer. No així en el cas de la
plaça Espanya, tot i que mai no faltà
qui ho proposà. No pas per cap ressentiment envers el país, però sí envers la
pàtria dels que, durant els tres anys de
guerra i els quaranta anys de dictadura, planificaren i executaren un intent
d’anorreament cultural, que, fet i fet, ha
sobreviscut a les malves de Franco, a través dels seus fills i nets polítics. En els 43
anys de transició transitòria, l’únic canvi
sofert per la denominació de la plaça
ha estat la substitució de la ñ pel dígraf
ny. Entremig, algú va proposar dir-ne

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

LLUM DEGÀS

Joan Fuster, aquell català de Sueca que
un dia va dir: «El mal d’Europa és que
encara hi ha milions de jacobins per civilitzar». No, em temo que tenim plaça
d’Espanya per temps. Si més no fins a
l’arribada de la República, un temps
nou en què a tothom semblarà prou bé
dedicar aquesta plaça als nous veïns.

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
AMB NEU I SENSE TAXIS
Després d’advertiments i d’activar totes
les alertes, finalment, des de les primeres
hores del dimecres 28 de febrer, la gran
nevada va arribar a Manresa. Les precipitacions més intenses es van produir
durant el matí i, a partir de l’hora de dinar, la neu va anar deixant pas a la pluja.
La ciutat, però, com el conjunt del país,
va reaccionar molt diligentment. Així,
per exemple, a Manresa es va anul·lar el
servei general de taxis i va quedar restringit a serveis puntuals d’emergència.
Amb la quantitat d’aigua que va caure
i les tasques de la brigada, a la tarda ja
no hi havia neu als carrers, però la centraleta del servei de taxis continuava informant als clients que hi trucaven que
a la capital del Bages s’havia cancel·lat el
servei. Tot plegat davant de la desesperació dels taxistes que anaven perdent
clients. Pel que he pogut saber, segons
sembla, s’havien desviat les trucades a
Terrassa, perquè la noia que atén la centraleta a Manresa estava malalta. Un dia
que el gremi podria haver tingut un bon
flux de clients... Cagada!

AMIC I CONEGUT

Precisament el mateix dia de la nevada,
el programa de TVE Amigas y conocidas, que s’emet al migdia, va connectar
amb Manresa aprofitant l’estona en què
els carrers, arbres i edificis van quedar
ben emblanquinats. La reportera Mireia
Alzúria va anar a parar a la plaça de Sant
Jordi, on va poder recollir el testimonid’un veí... que era ni més ni menys que
el veterà fotògraf Santi Bajona, guanyador de tants concursos d’instantànies
i vinculat a Foto Art des de sempre. En
una conversa de circumstàncies, va explicar que el seu net Bernat aquell dia no
podia anar a l’escola i que havia trucat la
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QUINTÍ TORRA CORDONS

filla perquè el deixés una estona amb ell
per poder gaudir de la neu en un lloc on
les nevades són del tot escasses...

RAJOLÍ PUDENT
La que es veu que no és escassa és la
fuga de residus que podeu veure sobre
una vorera de la carretera de Vic on hi
havia hagut una carnisseria. Tot i que fa
temps que està tancada, els veïns estan farts que sempre surti un rajolí de
porqueria que fa molta pudor. Un dels
afectats m’ha fet arribar aquesta foto
per denunciar-ho. De locals comercials
buits n’hi ha una bona pila i, lamentablement, els propietaris no són prou
responsables de fer-hi un mínim manteniment encara que no els tinguin
arrendats. Són aquelles desídies tan
indignants, ja us ho diré.

TANCAT PER ESTUDIAR
Encara que per guanyar-se la vida es
vagi tirant endavant amb un comerç,
formar-se i llaurar-se el futur és imprescindible per millorar la situació
social i econòmica. Deu ser el cas dels
propietaris de l’establiment oriental de
la carretera de Vic que apareix a la fotografia que, per assegurar bons resultats acadèmics, han decidir tancar un
mes i mig la botiga, Amb tant marge
per a l’estudi, potser si treuen bones
notes ja no tornen a apujar la persiana.

ERROR HISTÒRIC

APARCAMENT INCONTROLAT
De desídia i incivisme també n’ha detectat un intrèpid subscriptor al carrer
del Remei de Baix. Com es pot veure a
la fotografia del company Jordi Alavedra, al costat del rètol de prohibit aparcar en tot el vial, hi ha cotxes que passen olímpicament de la prohibició. El
fet cert és que cada dia passa el mateix
i els veïns n’estan ben farts, perquè, des
que es van inaugurar les obres de reparació del carrer, la impunitat ha estat la
nota dominant. Tot i que cada cop hi ha
menys espai lliure de pagament al centre, ja seria hora que es fessin respectar
les normes, especialment en un lloc on
hi ha un centre sanitari amb circulació
d’ambulàncies i transports sanitaris.

Obro el subapartat de memòria i patrimoni per referir-me a un gran plafó
informatiu situat al costat del cementiri de Manresa, sobre el riu Cardener.
Com veieu en la instantània que em fa
arribar una erudita de la ciutat afeccionada a fer llargs passejos per l’Anella Verda, quan es parla de la Guerra
del Francès, se situa el període bèl·lic
entre 1808 i 1812, quan qualsevol estudiant d’Història sap que l’interval
correcte sí que comença el 1808, però
va acabar el 1814. Aquest és un error
significatiu que fa anys que es manté,
malgrat que no és la primera vegada
que un mitjà de comunicació ho fa
palès. Espero que aquest cop tinguem
més sort i se’n faci l’oportuna correcció, ja que el nyap queda situat al peu
del pont gòtic medieval que donava
pas al camí ral de Manresa a Lleida,
considerat bé cultural d’interès nacional des del 2013 i construït per Berenguer de Montagut, arquitecte que
també va projectar la Seu.

DEGRADACIÓ A LA SEU
Precisament al recinte del temple més
emblemàtic de la ciutat tanco la sacsejada mensual, amb un advertiment
que em fan arribar els Amics de l’Art
Romànic mitjançant una fotografia de
Josep Llobet. S’hi veu el timpà romànic
del segle XII que hi ha en una de les
parets del claustre. El relleu s’està des-

figurant per culpa de la humitat que hi
ha –l’arenositat de la pedra de moltes
construccions manresanes tampoc no
hi deu ajudar i, per tant, caldria prendre mesures amb certa celeritat. Una
altra qüestió és que, a més, la peça
passa força desapercebuda perquè
caldria col·locar-hi un punt de llum per
centrar-hi més l’atenció.

DES DEL DIVAN
UN VELL, FOSC I EMPRENYADOR RECORD (2)

DOCTOR LACETÀ

P

lantejava, en la primera part
d’aquesta reflexió, la foscor d’una
època, repressiva en tots els àmbits. Hi ha imatges que queden
a la retina i posteriorment a la memòria com les que comentarem tot seguit.
Les esglésies manresanes estaven plenes de gom a gom en la postguerra,
feia basarda contemplar els homes i les
dones convenientment separats, les estones en les quals, durant la celebració
de la missa, tocava agenollar-se. El que
més recordo és l’expressió de les cares:
recolliment en les dones i una expressió de resignació, de mirar als costats
d’una gran part dels homes. Agenollats
però no vençuts, molts d’ells amb un
genoll al terra i l’altre peu encara ben
posat al terra i reposant el braç sobre el
genoll que no tocava el terra.

Quan em vaig atrevir a preguntar –cal
recordar que en aquells temps la dita
era: «Els nens parlen quan les gallines
pixen» o sigui mai!–, la resposta era
que com durant la mili aquesta era la
postura de respecte, però em fascinava
veure que era una postura imposada
i no acceptada, un acte reflex, après
amb la imposició de la religió i l’exèrcit,
que anaven junts proclamant normes.
Em sorprenia l’expressió facial dels homes. Malgrat estar agenollats, els ulls
miraven als altres i al voltant, buscant
complicitats i, segurament pensant
«què c... fem així!».

Tot plegat ve a tomb perquè per raons
que no venen al cas passejava fa poc
per una ciutat musulmana un divendres al matí i, en donar la volta a un
carreró, de cop veig tot d’homes agenollats, a l’hora de l’oració del migdia,
i el que vaig observar és que una part
d’ells mantenien la mateixa expressió a la cara dels homes. No hi havia
dones, com en les esglésies de quan
era petit. Semblaven dir-me el mateix que aquells homes catalans de fa
unes dècades.
Les societats es desenvolupen malgrat
les imposicions religioses, moltes vegades a pesar d’aquestes normes; l’edu-

cació, la cultura, les condicions socioeconòmiques, entre altres factors, ens
fan sentir i ser més lliures. Les religions
necessiten màrtirs per emular, al Mediterrani, les agressions a la Maria Goretti
a Itàlia i a la Josefina Vilaseca a Catalunya van ser utilitzades per tal de perpetuar unes normes restrictives. O caldria
dir perpetrar? L’any 1957 s’hi van afegir
a Manresa les processons pels 50 anys
de les, per l’Església, aparicions de Fàtima. Aparicions en un ambient rural, de
molt baix nivell educatiu i aprofitat, a la
nostra ciutat, amb els carrers plens de
processons amb espelmes per recordar-nos que a les persones cal intentar
tenir-les sota un jou. I si són dos, millor!
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QUI NO CONEIX...
JOSEP TRAPÉ, EL FARMACÈUTIC IMPERTORBABLE

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

L'

heu vist segur, ni que sigui passant per la farmàcia,
a comprar tot just unes juanoles. És en Josep Trapé i
Pujol. Fill del 1955, ja fa 38 anys que és rere el taulell
d’un establiment centenari, amb accessos pel capdamunt dels Drets i, també, a redós del portal de Sobrerroca. Entreu per on més us plagui, que el trobareu allà mateix,
amb bata blanca. Home de paraula adusta, notareu però que
gasta un esguard profund, escrutador, d’aquells a qui res se’ls
escapa. Tant, que fins i tot us sembla que ja sap què li aneu
a demanar. I ell, discret i sense moure una cella, us abasta
aquella crema o les pastilles, l’esparadrap o uns preservatius,
potser. Pura professionalitat adquirida des de la infantesa,
quan ajudava el seu pare, al mateix establiment, i s’escapava
d’un bot a cal doctor Andreu, majorista de farmàcia, a buscar el remei que el client sol·licitava. I bo, d’aquells aires en
vingué la primera inclinació: es dedicaria a l’especialitat de
microbiologia. Però el desig se li va tòrcer, i la mort prematura
del pare el lligà a l’establiment: es llicencià per governar una
farmàcia (vegeu pàgina 18). Dels altres tres germans que el
seguien, també el Jaume emprengué el mateix camí –i avui
és bioquímic, a Althaia–, mentre que el Nasi i el Pere van perseguir d’altres fites. Ell doncs, assumint el fat i la planeta, es va
quedar a la farmàcia, i els primers anys, tot sol, de tot es feia el
càrrec, des de netejar els vidres fins a les guàrdies nocturnes
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o festives. Després vingueren els dependents i guanyà llibertat, que fins es comprometé amb el col·legi de farmacèutics
manresà, i en va ser el delegat quatre anys, o bé a l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, delegació del
Bages. Aquest és en Josep Trapé, que amb posat de sentinella observa el trànsit que enfila Sobrerroca, i beneeix el seu
públic modest, de proximitat, que sovint s’acosta des del CAP
del Barri Antic, i compta que en pocs anys es podrà jubilar.
Aleshores voldria desplegar la seva passió viatgera que ja l’ha
portat arreu d’Europa amb la seva colla d’amics sardanistes
que encara és Manresa Dansa, o al costat de la Maria Antònia,
amb qui ja ha resseguit mig món. Amb un darrer detall, incorporat de fa deu anys: l’home practica el golf! Parleu-li del golf
i veureu com se li il·lumina la cara, fins a saltar el taulell i mostrar-vos un swing es-pec-ta-cu-lar. I és així, que entre pastilles
i pilotes, recorda tots els canvis que ha viscut i, desplegant
tot el braç, us assenyala el tancament de totes les botigues
que l’envolten, des de la dels electrodomèstics del Joc de la
Pilota, fins a la camiseria, el bar Rio, la peixateria i també, darrerament, el supermercat. I mentre espera que la imminent
reforma dels Drets recuperi aquell entorn, ell resisteix i se sent
modestament útil, talment el primer sanitari que molta gent
del barri té a l’abast. I ell, respectuós i un posat impertorbable,
acompleix la tasca amb escreix.
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