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

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

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

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

editorial

Ensenyar i aprendre
entre barrots

E

l debat sempre ha estat damunt la taula. Les presons faciliten la reinserció
social? Han de perseverar en aquesta tasca o, en alguns casos, és inútil? La
resposta està plena de plecs i matisos, àmplies games de grisos i, sobretot,
realitats ben diferents en funció del sistemes penitenciaris i les polítiques
dels territoris on hi ha les presons. D’entrada, de la mateixa manera que
l’escola és un reflex de l’entorn que l’envolta, la presó no deixa de ser un
mirall de les perversions, els conflictes i les problemàtiques de la societat
on vivim. Dins del centre, no tenen res a veure els delinqüents comuns amb els interns relacionats
amb delites fiscals, els presos polítics –una tipologia que, malauradament, ha tornat en els últims
anys– i, encara menys, amb aquells que compleixen condemna per actes violents o crims de sang.
Ara bé, la presó, per força, ha de tenir un estàndards de tracte, ordre i convivència per una qüestió
de seguretat, drets humans i dignitat de les persones castigades a viure-hi 24 hores al dia, tants anys
com els marqui la condemna. La primera gran realitat que desvela el tema central d’aquest mes és
la quantitat d’hores mortes que les persones han d’ocupar –o matar– mentre dura l’estada. Totes
les vides transcorren en un indret limitat –físicament i mentalment–, amb companyies sovint no
escollides i pensaments líquids que van molt més enllà dels barrots i els murs de la presó.
De fet, aprofitar el temps de manera físicament sana i intel·lectualment enriquidora és un dels
objectius dels programes que els centres estableixen per a cada intern. Hi ha necessàries activitats
esportives, culturals i d’oci, però també un espai per a l’escolarització –per a alguns obligatòria– i
la formació en diferents àmbits. Sembla que, entre les benintencionades funcions reparadores del
pas per un centre penitenciari, la formació –d’escolarització bàsica o de graus formatius– és una
bona oportunitat per redreçar el futur obrint una porta a un mercat laboral allunyat del sender
potencialment delictiu. El paradigma més conegut és el d’un dels pròfugs espanyols més famosos
de la història, Eleuterio Sánchez, el Lute, que va aprofitar el compliment de la condemna per
llicenciar-se en Dret i, en sortir de la presó, exercir com a representant legal d’aquells qui, com
ell, tenien la capacitat de canviar el rumb de la seva vida. Però tant els mestres com els alumnes
de qui hem recollit el testimoni a Lledoners han d’afrontar obstacles sobrevinguts diferents a la
normalitat d’un centre educatiu convencional. Interns que venen i van, males notícies judicials
que desmotiven l’alumne i itineraris pedagògics constantment truncats per les circumstàncies de
la quotidianitat són el pa de cada dia d’aquells que tracten d’ensenyar i aprendre entre barrots.
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Taula rodona sobre ‘Cotxes
amb història’, al Casino

El dia 3 d’octubre es va fer una nova taula rodona, dins
del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino, sobre el tema: Cotxes amb història. Hi
van intervenir: Quim Falcó, secretari del Clàssic Motor
Club del Bages; Roger Grandia, gerent del mateix club, i
Antoni Tachó, president del club, amb la presència d’altres col·leccionistes de vehicles d’època.

tes de Maria Picassó i Piquer, produïda per la delegació
del COAC. Maria Picassó, col·laboradora habitual de la
revista, té una àmplia gamma de projectes realitzats per a
videojocs, llibres i premsa de tot el món.

Javi Oviedo guanya el
concurs del Campi qui jugui

Maria Picassó exposa
20 retrats d’arquitectes

El dia 10 d’octubre es va inaugurar a la casa Lluvià l’exposició 20 arquitectes del segle XX: retrats constructivis-

La imatge del Campi qui jugui del 2018 la signa el manresà
Javi Oviedo Agudo, assistent en producte gràfic i imprès, antic
alumne de l’Escola d’Art de Manresa i col·laborador habitual
de la revista –aquest mes és l’autor de la imatge d’obertura del
Cul del Pou. El Javi ha estat el guanyador del concurs de cartells convocat per primera vegada per l’Associació Campi qui
jugui de Manresa, té un premi de 300 euros i la imatge està
inspirada en el món dels jocs, eix temàtic de la propera edició
del Saló de la Infància i la Joventut de Manresa.

fa 25 anys

Hi havia quatre galeries d’art
En el reportatge central del mes, elaborat per Anna Crespo, Àngels Fusté, Josep Maria Oliva i Jordi Xarpell, s’analitzava el mercat artístic a Manresa. El reportatge calculava
que hi havia mitja dotzena de pintors que vivien del seu
art a la ciutat, que llavors disposava de quatre galeries: Xipell, Símbol, Chelsea i Granero. A més feia dos mesos que
s’havia inaugurat una sala amateur, La Tertúlia, impulsada
bàsicament per membres del Cercle Artístic. Artistes com
Miquel Esparbé, Joaquim Falcó, Ernest Descals o Ignasi
Corrons parlaven a la revista de les limitacions de treballar
en l’àmbit local, amb compradors de totes les capes socials
però decantats preferentment per la pintura figurativa.

Ampans obria
una nova residència
El dia 11 de novembre Ampans ianugurava una residència
per a deficients profunds. I el dia 13 Josep Barés inaugurava l’exposició El meu Montserrat a la sala d’art Xipell i la
seva filla, Natàlia Barés hi estrenava Símbols, una peça per
a violoncel composta per Manel Camp. Dos dies més tard,
Tete Montoliu encetava una tanda de tres concerts a la sala
de la Plana, amb Horacio Fumero i Peer Wyboris. El dia
26, el balsarenyenc Llorenç Planes rebia a l’Ajuntament el
premi Bages de Cultura i el dia 27 uns 400 representants
d’associacions de veïns de tot Catalunya commemoraven
els 25 anys del naixement del moviment veïnal.
4
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l'opinió del lector

L’ascensor de la Seu

No sé si hi ha gaires manresans que sàpiguen que hi ha un ascensor que permet
pujar al parc de la Seu des de la plaça de
la Reforma i l’estació de la Renfe. Jo no
l’havia fet servir mai, però a finals d’octubre, després d’haver presenciat dies
abans la presentació de la nova marxa
dels Armats, obra de Manel Camp, dins
de la Fira Mediterrània, em vaig decidir
a tornar-hi per explorar l’indret.
El resultat va ser força decebedor.
L’accés és bastant amagat, s’ha de fer
des de dins del pàrquing de la plaça i
tot l’entorn és ben poc il·luminat. Per
postres, al passadís que condueix a la
porta de l’ascensor no hi havia llum,

cosa que obligava a entrar-hi a les palpentes. Desconec, això sí, si era un fet
puntual o és habitual que estigui així.
A més, la brutícia que hi ha pels voltants hi acaba de donar un to de deixadesa i degradació general.
Penso que caldria fer un esforç per
endreçar aquell entorn i dignificar-ne
l’accés, especialment si volem que els
visitants que venen a la ciutat tinguin
una bona imatge d’una joia com la Seu
i sobretot si pretenem que llueixi la
façana principal, ara que s’hi van fent
alguns actes destacats, cosa que em
sembla que val molt la pena.
Imma Junyent

caçats a la xarxa
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Bernat de las Heras.
Des de Mont-real (Quebec)

28 d'octubre. Joel deParranda @JDeparranda
Per defunció de l’amo a mans dels clients, que porten 45 minuts esperant, es
traspassarà pollastreria a l’ast incompetent, a la baixada dels Drets de Manresa.
El costum del pollastre a l’ast com a menja dominical col·lapsa a qualsevol. Cues
infinites que a l’animador Joel Grau li van esmolar l’enginy creatiu per imaginar-se un gag.
29 d'octubre. PasatgeTerrorManresa @PTerrormanresa
Comunicar-vos que tenim alguns objectes
perduts del cap de setmana passat! Per recuperar-los podeu adreçar-vos directament
al carrer del Balç o trucar al 93 872 14 66
L’escagarrinament general devia provocar estampides i pèrdues. En un cap de setmana es va haver
d’habilitar la secció d’objectes perduts entre la gent
de Xàldiga. Per cert, el gat que apareix a la imatge
se suposa que no se’l va deixar ningú.
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de mes a mes

La Plaça es torna a omplir
per l’1-O

de 162 sessions. La fira tanca quatre dies més tard amb el folk
de Kepa Junkera i la mística maputxe de Malen, al Kursaal.

1 d’octubre. La plaça Major es torna a omplir a la tarda
per commemorar el primer aniversari del referèndum per
la independència. Milers de persones omplen les urnes
retrobades, escolten poesia i música, i segueixen els parlaments. Al matí, 400 estudiants es manifesten pel centre i
intenten arribar fins a la comandància de la Guàrdia Civil.

Gassó relleva Majó
com a comissionat
4 d’octubre. L’Ajuntament de Manresa presenta Pere Gassó
com a nou comissionat del Centre Històric, el mateix dia
que el Consell Executiu de la Generalitat nomena Adam
Majó com a director de l’Oficina pels Drets Civils.

Exconsellers bagencs
al judici pel cas CX
4 d’octubre. Comença el judici contra els 41 membres del
consell d’administració de l’antiga Caixa Catalunya, entre
els quals hi ha l’exalcalde de Manresa Josep Camprubí i
l’expresident de Caixa Manresa Manel Rosell.

Els rituals protagonitzen
la Fira Mediterrània
4 d’octubre. La companyia basca Kukai Dantza, amb el coreògraf israelià Sharon Fridman i l’Orfeó Manresà, presenten
a la nau central de la Seu Erritu, l’espectacle inaugural de la
21a edició de la Fira Mediterrània, que aplega més de 1.100
professionals, 116 companyies i 104 espectacles, en un total

Recorden els fets
d’Octubre del 1934

15 d’octubre. En l’ofrena al president Companys, organitzada per la Fundació Independència i Progrés, el degà del
Col·legi d’Advocats, Abel Pié, analitza i compara la situació actual amb els fets d’Octubre de 1934.

Presenten la campanya
‘Demà pots ser tu’
17 d’octubre. Amb la lectura d’una carta del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart, des de Lledoners, es clou la taula rodona a l’auditori de la Plana de l’Om, moderada per
la periodista Àngels Fusté, amb Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium; Magda Oranich, advocada; dos membres
del col·lectiu Colze a Colze, represaliats pel cas Pandora, i
Luca Gervasoni, codirector de Novact.
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Tornen a treure
l’estelada de Collbaix
17 d’octubre. Uns desconeguts arrenquen el pal de l’estelada de Collbaix –i ho recullen en un vídeo– després que un
centenar de persones l’hagués tornat a col·locar cinc dies
abans, amb una nova base de formigó.

La FUB fa la festa de
graduació
19 d’octubre. UManresa-FUB celebra al Kursaal l’acte
de graduació dels 328 estudiants que han obtingut el títol de graduat durant el curs 2017-2018. La majoria dels
graduats de la promoció han completat la formació a la
Facultat de Ciències de la Salut, mentre que la resta són
graduats de la Facultat de Ciències Socials (ADE i Educació Infantil).

Tocats de Lletra parla de
nexes
19 d’octubre. La sala petita del teatre Kursaal acull el recital Contra el caire del temps que inaugura oficialment
el dotzè Tocats de Lletra en un homenatge a Montserrat
Abelló en l’any del centenari del seu naixement. Presentacions de llibres, recitals i un Sopar Estellés omplen la ciutat
de literatura durant dues setmanes.

Reneix el Gremi de Sant Lluc

20 d’octubre. La junta comarcal del Col·legi de Metges recupera la festivitat del Gremi de Sant Lluc a la plaça Major,
on es crema una falla al·legòrica a la sanitat, amb la intervenció de grups de cultura popular.

Manresa balla al Kursaal

21 d’octubre. La sala gran del Kursaal acull l’espectacle de
dansa Manresa Balla!, amb motiu de la capitalitat cultural, per mostrar la riquesa i diversitat d’estil de ball que es
practica a la ciutat. Un total de 19 entitats i escoles de dansa presenten píndoles coreogràfiques en dues funcions.

La Crida Nacional neix al
Nou Congost
27 d’octubre. Unitat, llibertat i independència són les
principals reivindicacions al pavelló Nou Congost, amb
6.000 assistents, en la convenció fundacional de la Crida
Nacional per la República, el nou moviment encapçalat
per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra.

Les fires Cuida’t i Ecoviure
s’ajunten

20 d’octubre. La primera Fira Republicana de Proximitat
aplega cues d’usuaris a Sant Domènec, per demanar infor-

28 d’octubre. Les fires Ecoviure i Cuida’t tanquen una primera edició conjunta amb 10.000 visitants al Palau Firal i
des de l’organització es fa una valoració positiva de l’aposta
per la complementarietat dels dos certàmens.

Fira dels Embarrats

Pere-Joan Cardona

No va ser culpa dels organitzadors, però en un moment en
què es consolidava plenament, va ser una llàstima que la fira
de Sant Joan de Vilatorrada fos passada per aigua. La pluja va
ser la responsable de la suspensió de molts actes, la majoria a
l’aire lliure. A partir de les deu del vespre del dissabte 27 d’octubre, un dels organitzadors, Miquel Riera, anunciava que
s’havien de suspendre les visites teatralitzades a la fàbrica
Burés, que després un dels regidors municipals va confirmar
a causa de la perillositat de la zona, ja que algunes persones
que hi havien participat prèviament s’havien enrampat. Davant d’aquestes circumstàncies era prudent suspendre uns
actes que malgrat l’entusiasme d’alguns serenos com Jordi
Pesarrodona o Marc Vilarmau es van veure força minvats.
El teatre de les meravelles a Cal Gallifa i el ball dels Segadors
van ser de les activitats més reeixides. També la restauració,
ja que el cuiner Txus, de l’antiga fonda Soler, van incorporar-se a la festa, amb la creació del menú dels embarrats.

L’investigador Pere-Joan Cardona forma part des del 23
d’octubre de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, en què
va presentar el seu darrer treball científic La Unitat de Tuberculosi Experimental. 20 d’anys d’història. L’acte celebrat
a Barcelona honora l’investigador manresà, màxim expert
en tuberculosi. Des de l’any 2002, l’investigador biomèdic
dirigeix la Unitat de Tuberculosi Experimental de l’Institut Germans Trias i Pujol de Badalona. Cardona va criticar
l’abandonament de la investigació per part de les autoritats
polítiques espanyoles, que miren cap una altra banda. Des
del setembre, el científic manresà és un dels nou vocals del
Consell Assessor de Salut, que presideix el doctor en Medicina Manel Balcells. Aquest consell depèn políticament de
la consellera igualadina Alba Vergés i la seva principal funció és la de definir el model sanitari català, tenint en compte
les necessitats demogràfiques i socials, i els canvis tecnològics i la sostenibilitat de cara als propers anys.
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...I una de calenta

Una de freda...

Èxit de la primera Fira
Republicana

mació o contractar serveis de subministraments bàsics en
empreses cooperatives i alternatives a les grans multinacionals que cotitzen a l’IBEX35.

favets...

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Les sèries

La justícia en evidència?

star al dia, no ja de la política ni de l’actualitat, sinó de la vida mateixa, s’ha
posat tan complicat que de vegades et
venen ganes de dir «em planto», deixar
que els altres vagin corrent i passar de
tot. Un dia et sents orgullós d’haver-te reconciliat amb la
modernitat perquè has après a pagar una multa al caixer
automàtic i llavors et ve un i et diu que ho faries millor
pel mòbil i que hauries de «descarregar-te l’app» (descarregar-me què?). I dius que d’acord, que ja ho provaràs,
i penses «fins aquí he arribat» i calles per complaure’l i
perquè no t’escalfi més el cap.

quests dies ha quedat vist per a sentència
el judici del Tribunal de Comptes contra
diversos exrepresentants de la Generalitat, encapçalats per Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs, que va
ser defensat per la manresana Montse Rosell. Unes defenses
molt coordinades enfront de les acusacions de Societat Civil Catalana, Abogados Catalanes en Defensa de la Constitución, ministeri fiscal i l’advocat de l’estat. Es tracta d’una
jurisdicció especial, on la principal responsable és la consellera de Comptes, Margarita Mariscal de Gante. El resultat
es preveu llarg, com a mínim, fins després de Nadal. Rosell
considera que el judici va anar molt bé i reconeix que en les
formes es va tractar totes les parts de manera exquisida, ja
que als interrogats se’ls va permetre parlar i fer les seves respostes. Jutjats prèviament per la via penal, on tan sols van ser
acusats per desobediència, amb sentència impugnada en les
diverses instàncies, on els polítics defensen que van obeir les
resolucions del Parlament de Catalunya, van ser inhabilitats.

E

El pitjor que ens ha portat aquesta opulència de plataformes digitals, d’apepés, d’estrímings, de xarxes i d’invents
varis ha estat una fragmentació social com no s’havia
vist mai. I suposo que per a moltes persones, una sensació d’aïllament cada cop més gran. Quin temps tan feliç aquell en què podies comentar amb els companys de
feina el programa que havien fet la nit anterior a la tele
o la pel·lícula que havíeu anat a veure al cine. Aquest tipus de converses ara són cada cop més escasses, gairebé
residuals. Ara els que es descarreguen una app per saber
a quina distància tenen un bar on facin truita amb patates només parlen de sèries. Per fer servir el seu mateix
llenguatge, veure sèries és tendència i si tu no pots parlar
d’alguna que t’apassioni és com si no fossis d’aquest món.
Les sèries de què parlen venen a ser com Verano azul o El
cor de la ciutat, però totes vingudes de fora i consumides
amb un embut. Igual com els pescadors que rivalitzen per
dirimir qui ha pescat el peix més gros, ells s’ufanen d’haver-se embafat de capítols en un temps rècord: «Aquest
pont em vaig veure tota la primera temporada de Lucha
de enanos», diu un. I l’altre, per ser més que ell... «doncs
jo, només el dia de Tots Sants, en vaig veure les dues de
Doctor Harrison i un amic meu em passarà els capítols
que encara no han estrenat». I tu penses on collons ho
veuen tot això, i per no ser menys els dius: «Entre aquest
pont i el de la Puríssima m’hauré llegit les obres completes de la Corín Tellado». Els deixes amorrats a la pantalla
i surts perquè et toqui la fresca.
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Ara, els advocats defensors han posat en evidència que el
TSJC va refusar la malversació, amb una resolució judicial
que és ferma. Els contractes es van fer abans del 4 de novembre, quan el Constitucional va suspendre la convocatòria del
procés de participació, per tant, lícits. En canvi, la instrucció
del Tribunal de Comptes ha volgut fer creure que eren il·lícits, en contra de les resolucions judicials. Si la fiscalia ha
mantingut una mateixa postura per què ara la contradiuen
els seus companys del Tribunal de Cuentas? Què hi fa l’advocat de l’estat en aquest judici, on presumptament la perjudicada seria la Generalitat de Catalunya? Tot indica, doncs,
la nul·litat d’actuacions. És increïble que els presumptes implicats no puguin participar en l’actuació d’un procediment
i, en canvi, sí l’advocat de l’estat, que no està legitimat per
fer-ho. En el fons, la responsabilitat comptable és de partides
pressupostàries, amb contractes vàlids, que han passat totes
les intervencions. Què vol discutir el Tribunal de Comptes?
Si ni tan sols pot entrar a analitzar si un contracte és vàlid
o no, perquè estaria envaint competències que no li pertoquen. Uns òrgans penals ja han dit que no hi havia malversació. Si apliquen el Dret, els acusats haurien de sortir amb
totes les demandes desestimades. Què s’inventaran, de nou?

...i tremendos

Adam Majó

La presó

E

l meu primer record de la presó és de
l’any 1973, de les visites que amb la mare
i la Laia vam fer al pare a la presó Model.
Hi va estar tancat uns mesos, després
de detenir-lo a l’església de Santa Maria Mitjancera, conjuntament amb altres 112 integrants
de l’Assemblea de Catalunya en la caiguda coneguda, i
recollida als llibres d’història, com la Detenció dels 113.
D’aquell episodi recordo sobretot la tristesa de la mare, els
vespres a casa, i les visites a la presó, de les quals retinc la
imatge d’una sala gran amb tot de finestretes amb barrots,
on, a crits, intentàvem comunicar-nos amb els presos.
El record més especial, però, és el del dia que vaig poder
entrar tot sol per veure, i abraçar, el pare. Un funcionari
va conduir el grup de nens i nenes per uns passadissos
que menaven a una sala àmplia i ben il·luminada, on una
pila d’homes ens esperaven amb un somriure als ulls. El
Ramon, que trobava a faltar la muntanya tant o més que
a nosaltres, havia pintat el pont de Camprodon amb el
Pirineu al fons a partir de la imatge de la mítica capsa de
galetes i em va regalar el dibuix perquè me l’endugués. Jo,
a canvi, li vaig donar una bufanda del Barça, d’aquelles
d’abans, a franges blau i grana, sense lletres ni escuts de
cap mena. Encara la guardo.
No era, el meu pare, el primer de la família a trepitjar
presó. El meu avi Josep –el pare de la mare– republicà
i d’esquerres, després de la guerra va passar gairebé un
any en un camp de concentració a les Espanyes –l’avia
no recordava exactament on– i en va tornar caminant
i acompanyat –això sí que ho recordava perfectament–
d’un xai que es van ben menjar per celebrar la tornada
a casa. També el meu tiet Josep, anarquista de la vella
escola, casat amb una germana del meu pare, s’hi passà
una temporada llarga, a la presó. Set anys de penúries i
escassetat de postguerra, primer a la Model, havent passat per uns interrogatoris brutals a via Laietana, i després
a Guadalajara. Havia format part d’una xarxa de suport
al maquis que arribaven al Bages per les rutes del Berguedà i el Solsonès.
A la presó hi he tornat força vegades a veure companys

Carles Claret

independentistes, a la tètrica presó d’Alcalà-Meco, primer, a la ja desapareguda i esbalandrada presó de Figueres, una temporada, i finalment a Brians, que malgrat la
sordidesa inherent en qualsevol presó, ja comptava amb
uns estàndards constructius d’un edifici públic modern.
El Sebastià s’hi va passar 6 anys i el Jordi, el David i l’Esteve, entre 1 i 3. Si fa o no fa en la mateixa època també
vaig tenir la oportunitat de revisitar la Model, on el Toni
s’hi va passar uns dies per no presentar-se al servei militar, i a la Trinitat, on el Jordi (Llibertat Jordi Pujol!) hi va
fer estada pel mateix motiu. Fins i tot un llomillo com jo
va estar a punt d’entrar a la garjola quan l’any 93 o 94 el
jutge va condemnar-me a 2 anys, 4 mesos i un dia per negar-me també a fer el servei militar obligatori. Per sort, el
moviment antimilitarista era tan potent i la consciència
social en contra de la mili –i de l’exèrcit– era tan estesa
que els jutges mateixos demanaven l’indult per estalviar-nos l’execució de la sentència.
Que per què explico tot això? Doncs per recordar dues
coses: la primera, que la presó no és una hipòtesi remota
sinó una possibilitat real per a aquells qui, des de l’esquerra, l’antiautoritarisme o l’independentisme s’han oposat i
s’oposen als límits que imposa el Regne d’Espanya i que,
per tant, que tinguem presos i preses polítics en ple segle
XXI és terriblement injust i indignant, però no és excepcional ni inesperat. La segona, que la presó és una experiència duríssima que marca per sempre els qui l’han viscut
i les seves famílies i que, per tant, farem bé de no frivolitzar-hi, mai, sigui qui sigui qui la pateix.
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instantànies

instant
Marc Prat

Laura Serrat

El personatge
que atrapa històries
El reflex del mirall comença a perfilar la Karla. Ell s’amaga les celles amb pintura i se’n
dibuixa unes de més perfilades. Acosta els seus ulls grans al vidre i, amb el pinzell, els dona
el color de les flors de lilà. S’esborra les marques de la pell facial amb pintura. Les galtes se
li envermelleixen. Les agulles del rellotge donen una volta sencera mentre el manresà Juan
Carlos Vázquez, de 50 anys, dona forma al personatge de la Karla Show. Combina dues
professions i dues formes de presentar-se al món. Ell és pintor d’interiors, però també es
transformista. Fa deu anys va començar a donar vida a la Karla, un personatge amb qui ha
fet espectacles arreu d’Espanya. Apunta que és tímid, però la Karla és extravagant i oberta
i «a través d’ella he conegut moltes històries».
Dins d’una petita maleta negra hi duu el maquillatge de la Karla. N’extreu unes pestanyes postisses llargues i se les col·loca. Agafa purpurina amb els dits i se l’escampa pels ulls.
Encara va amb pijama, però aviat es posarà un vestit llarg brillant. Explica la seva història
amb una gran expressivitat al rostre i a les mans. S’intueix que li agrada fer riure als altres. «De ben petit, ja volia disfressar-me, imitar cantants com la Lola Flores i fer riure la
gent», destaca. La facilitat per enriolar a les persones de l’entorn li ve del pare, que «sempre
muntava espectacles per a la família fins que va morir». El Juan Carlos va començar a fer
les primeres actuacions com a transformista a Sitges quan només tenia vint anys. «Però
de seguida vaig abandonar-ho perquè dins de l’ambient on actuava s’hi barrejava droga i
prostitució», lamenta. Fins que, fa gairebé deu anys, una amiga li va proposar disfressar-se
en un comiat de soltera. Des d’aleshores, va començar a perfilar el personatge de la Karla i
a fer espectacles per a un públic familiar, lluny dels ambients nocturns.
Obre la boca i es pinta els llavis d’un color desvergonyit. Després es ruixa el rostre
amb laca perquè li aguanti el maquillatge. El següent pas és triar el vestit per a l’espectacle
d’aquesta nit. Obre el llum del seu vestuari. Hi ha 300 vestits llargs, curts, amb volants, amb
cua, blaus, roses, grocs. «El 70% d’un transformista és el vestuari», afirma. Diu que sovint
la gent es pensa que el transformisme és solament pintar-se i posar-se uns talons, «però al
darrere hi ha molta feina». «Has de crear el teu personatge, preparar el vestuari, la música i
l’espectacle». Apunta que aquests elements s’han renovar sovint, «perquè sinó el personatge
és degrada». El problema és quan el públic només veu un «homosexual pintat, enlloc de
veure un artista». De fet, afirma que n’hi ha que s’aprofiten del personatge per satisfer els
seus vicis. «La Karla pretén allunyar-se d’aquesta tendència i, per sobre de tot, fer riure la
gent». Les cançons folklòriques espanyoles i els vestits lluents són el seu estil.
«He après moltes coses de la Karla», diu el Juan Carlos mentre es col·loca la perruca
rossa ondulada. Destaca que, a diferència d’ell, la Karla s’acosta a les persones i això li ha
permès conèixer històries. En un espectacle, va començar cantant la cançó Corazón contento de la Marisol. De sobte, un home gran amb cadira de rodes va començar a xocar les mans
i a cantar. La Karla va acostar-s’hi i li va agafar les mans. Quan va aixecar la vista, tothom
plorava. «Després em van explicar que aquell home feia dos anys que estava totalment paralitzat». El missatge que vol transmetre la Karla és que «s’ha de viure la vida tranquil i feliç
perquè el temps vola». Però el seu lema no sempre arriba a tothom, ja que també s’ha trobat
casos en què l’han increpat. «Malgrat que alguns m’insultin per ser homosexual i interpretar aquest personatge sempre hi haurà els qui reconeixeran l’art enlloc de sembrar odi».
Només li falta posar-se el vestit i ruixar-se amb la colònia perquè la Karla prengui vida.
Un personatge que no es troba dins de la maleta del maquillatge, la tela d’un vestit o l’olor
del perfum sinó a l’interior del Juan Carlos, capaç de crear una figura tan exuberant i
alhora tan senzilla.
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L’escola de Lledoners
ofereix una segona
oportunitat
Laura Serrat
Fotos: Francesc Rubí i Marc Prat

La biblioteca situada a l'edifici de
l'Escola d'Adults de Lledoners. (F. R.)
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tema del mes

Dins d’una presó, l’aula amb pissarra i guixos esdevé
un espai on l’intern té la possibilitat de replantejar
la vida i formar-se per començar a traçar un futur,
sovint llunyà. Aprendre i ensenyar enmig d’un context
penitenciari és un repte i, els professors de Lledoners
no sempre aconsegueixen motivar l’alumne. Però
sostenen que si n’hi ha un que té ganes de refer el seu
camí, a través dels apunts i el bolígraf, ja val la pena. El
juny passat, la revista va entrar a l’escola de Lledoners,
que té més de 300 alumnes, i el reportatge recull
les fonts d’aquell moment, al marge de l’impacte de
l’arribada posterior dels presos polítics.

L

a flaire de pintura s’escampa per
l’estança. Hi ha
un cavallet encarat a la finestra on reposa un
quadre. Els colors de l’escena encara estan humits. A
dins, hi neva. Les branques sense fulles
dels arbres estan glaçades i el camí situat
enmig del bosc és de gel. Al centre, dos
amants es fan un petó. Però el fred els rodeja. Ella duu una jaqueta vermella que
encara brilla pel traç recent del pinzell.
Ell una caçadora negra que es camufla
amb els colors foscos de l’hivern. «L’home del quadre soc jo», destaca el Rubén
mentre enllesteix els últims retocs. Els
seus dits pinten amb precisió. Duu una
samarreta sense mànigues negra que
deixa al descobert els braços tatuats. Té
els ulls foscos i els cabells rapats. La sala

on pinta és plena de pinzells, paletes de
colors, trossos de fang encara sense forma, quadres a mig fer i esbossos sobre la
taula. Però hi ha un element que recorda al Rubén el lloc on és. La finestra. La
finestra tallada amb barres de ferro des

Pedro A.: «Tornar a
l’escola els reconcilia amb
l’infant que duen dins,
ja que alguns van viure
una infància difícil sense
possibilitats de centrar-se
en els estudis».
d’on es veuen els altres edificis del centre
penitenciari de Lledoners.
Entre les barres, els seus ulls poden veure més enllà dels camps que envolten la

presó però, des de l’exterior, l’espai artístic on pinta és invisible. Lliga la mirada
al quadre acabat i es posa les mans al
clatell, amb un aire de satisfacció. Explica que fa divuit anys que viu en un
règim tancat, però fa dos anys que va
arribar a Lledoners. Temps enrere, no
s’hauria imaginat mai que voldria esdevenir pintor. L’objectiu de voler guanyar-se la vida com a artista ha provocat
que tornés a agafar els llibres, els apunts
i el bolígraf per obtenir l’educació secundària i, més endavant, formar-se en
belles arts. L’educació que va abandonar
quan era adolescent la recupera ara,
en el context d’una presó. El centre de
formació d’adults Carme Karr, de Lledoners, és l’espai on passa bona part del
seu dia a dia. Un indret que si no fos per
les portes gruixudes i les finestres barrades semblaria un centre educatiu corrent. Entre els pupitres, les pissarres, els
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La professora Noemí ensenyant català en una de les aules de l'escola de Lledoners. (F.R.)

llibres i els bolígrafs es troben històries
similars a la del Rubén. Però també d’altres allunyades que encara presenten el
futur borrós. Una de les característiques
de l’escola de Lledoners és que hi coincideixen els vuit mòduls existents; per
tant, la diversitat que pot existir en una
aula és infinita. No obstant, alumnes i
professors sostenen que l’escola dins de
la presó és com una bombolla, un espai
neutral on els interns són alumnes. Actualment, a Lledoners hi ha al voltant de
700 interns, dels quals 314 estan matriculats a l’escola. El centre compta amb
15 professors que depenen del departament d’Ensenyament.
Abans que s’inaugurés la presó de Lledoners i la seva Escola d’Adults, ara fa
deu anys, hi havia veus que qüestionaven la presència d’un centre educatiu dins de la presó. Una persona amb
experiència com a professor a diverses
presons es va situar al capdavant de l’es14
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cola l’any 2008 i actualment encara la dirigeix. Ell és Pedro Albino, que, davant
de la polèmica que generava tenir una
escola a la presó, respon: «Donar l’opció
de formar-se a aquells que compleixen
condemna és una manera d’ajudar-los a
tenir una segona oportunitat quan surtin de la presó». Sosté que, en molt casos, tornar a l’escola els reconcilia amb
l’infant que duen dins, «ja que alguns
van viure una infància difícil sense possibilitats de centrar-se en els estudis».
De fet, la resta de presons de Catalunya
també tenen una escola d’adults. Segons
les dades del departament de Justícia,
l’any passat el curs escolar va començar
amb 3.709 alumnes matriculats a les escoles de presó de Catalunya, d’un total
de 8.492 interns.
Un passadís de possibilitats
A l’entrada de l’escola de Lledoners,
una de les professores diu «bon dia» a
cadascun dels interns mentre entren a

l’edifici. És Marta C., la cap d’Estudis
del centre educatiu, que té el nas prim,
els cabells per sobre l’espatlla i duu unes
ulleres de sol. Els alumnes venen caminant des dels mòduls i avancen pel que
ells anomenen carrer Major, una via
ample on tots els elements són del color
de la terra i per on ressona un altaveu
que indica l’inici i la fi d’una activitat.
El rellotge marca les nou del matí i alguns alumnes acoten el cap i travessen
la porta en silenci. «Bon dia», insisteix
la Marta quan no obté una resposta.«El
seu dia a dia és monòton i sovint les hores els pesen», explica. L’hora dels àpats,
l’estona per estar-se a la cel·la, el temps
que duren les activitats... tot està pautat.
Un dels alumnes, l’Antonio, li retorna el
«bon dia» amb energia. «Què et donen
per estar sempre tan alegre», li diuen la
resta de companys. «Res, l’únic que intento és tenir la ment serena i omplir el
dia d’activitats perquè sinó... entres en
depressió», assenyala l’Antonio.

D'esquerra a dreta, el Fran i el Rubén al taller artístic situat a l'edifici de l'escola. (F. R.)

Una cadena daurada li penja del coll
i ressalta amb el seu to de pell morè.
El negre és el color dels seus cabells i
la seva barba. L’Antonio va entrar a la
presó fa tretze anys, quan en tenia divuit, però encara li queden una dotzena
d’anys per acabar la condemna. D’una
revolada, puja les escales per arribar al
passadís on es troben les aules. Explica
que estudiar no el motiva, «fins i tot hi
ha hagut dies que una professora em
venia a buscar al mòdul perquè vingués
a classe».Tot i així, apunta que ara el seu
objectiu és obtenir l’educació secundària «perquè en un futur tinc l’esperança
que el títol m’ajudi a trobar feina a l’exterior». Comenta que encara que els estudis se li facin feixucs «m’agrada venir
a l’escola perquè professors i professores
aconsegueixen que em senti un alumne, els seus ulls no em jutgen».
La resta d’interns van amunt i avall pel
passadís mentre esperen els professors.

Alguns riuen i es fan bromes entre ells,
d’altres recolzen l’esquena a la paret i
esperen en silenci. Les parets presenten
un to verd pàl·lid i les portes que donen
accés a les aules són negres i pesades.
Quan es tanquen ressonen pel passadís.
Al sostre, un seguit de rectangles de
llum il·luminen l’espai. El toc de color al
passadís el donen els murals dels alumnes. De sobte, apareix la Paqui, una de
les professores, que es dirigeix de pressa
dins de l’aula amb els llibres a la mà i
unes ulleres ovalades. «Cap a classe, senyors», els diu. De seguida la segueixen
cap a dins. El passadís es buida.
«Hi ha persones que van quedar al
marge de l’educació quan eren nens i
ara tenen una nova oportunitat, d’altres que tenen els estudis obligatoris
resolts i comencen una carrera universitària o fins i tot estrangers que
han d’aprendre el català i el castellà»,
sosté el Pedro, el director de l’esco-

la. Detalla que dels 314 matriculats a
l’Escola d’Adults n’hi ha 96 que cursen
la formació instrumental (educació
primària) i 53 que estudien el Graduat en Educació Secundària (GES). En
l’apartat de llengües, n’hi ha 69 que fan
català, 17 que fan castellà i 35 que fan
anglès. També hi ha un curs que els
permet agafar competències en tecnologia, que compta amb 23 interns. A
banda, hi ha 21 persones que cursen
estudis universitaris o bé cursos formatius però des de l’ordinador a través
de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
Aquestes dades, però, canvien d’una
setmana per l’altre, ja que el nombre
de matriculats a l’escola Carme Karr és
variable. «Alguns surten en llibertat,
d’altres canvien de centre penitenciari,
arriben interns nous o fins i tot hi ha
persones que es desmotiven i deixen
de venir», apunta l’exprofessor Xavier
Badia. Aquest fet provoca que «d’un
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Però és conscient que l’ànim dels alumnes és sensible pel context penitenciari i,
en qualsevol moment, «es pot estroncar
la seva motivació per venir a l’escola».
Al llarg del curs, els alumnes li han
agafat confiança per explicar-li com se
senten quan venen a classe. Un d’ells,
l’Antonio, confessa que sovint es desmotiva i perd les ganes d’anar-hi. El
Carlos comenta que quan va començar ho sentia «com una obligació, però
ara sé que aquí aprofito el temps». En
el cas dels alumnes que tenen l’educació obligatòria incompleta, s’estableix
l’activitat escolar com a element bàsic
dins del seu pla individual de tractament. Si no hi van, poden quedar-se
sense permisos, com per exemple rebre visites o fer trucades. Aconseguir
que els alumnes percebin l’escola com
una oportunitat enlloc d’una obligació
és un repte per als professors.

Un alumne en una classe
de català de l'escola Carme Karr. (F. R.)

dia per l’altre desaparegui un grup de
classe amb qui connectaves», explica la
Marta, la cap d’Estudis.
El repte d’ensenyar a la presó
Dins de cada aula se sent una remor de
veus. Darrere cada porta hi ha un món.
Una està entreoberta i té un petit vidre
rectangular que permet veure l’interior.
S’hi veu una professora que corregeix
les faltes d’ortografia d’un dels alumnes.
És la Noemí, que té els cabells i els ulls
de color mel i s’atura a cada pupitre per
comprovar que escriguin bé el català.
«Quin problema hi veus en aquesta fra16
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se que has escrit?», diu la Noemí a un
dels alumnes, amb un to de veu càlid.
Ell rumia uns segons i mira la professora amb els ulls interrogants. Ella li indica que l’expressió «m’agrada» s’escriu
amb apòstrof. «És difícil però bonica
aquesta llengua», destaca l’alumne. La
Noemí observa com treballen els seus
estudiants, que avui no arriben a la desena, i els diu que mai s’han de rendir
a l’hora d’aprendre un idioma. Vol que
assistir a classe tingui un sentit especial per a ells. «Tenir estudis us obrirà les
possibilitats de trobar feina i us encaminarà a començar una vida nova», sosté.

El llibre titulat Educació dels adults en
un context penitenciari, de l’autora italiana Silvana Marchioro reflexiona sobre la importància de centrar l’atenció
en el moment present «malgrat que la
dimensió de present és aquella que l’intern defuig». Sosté que cal ajudar-los
a projectar el propi futur «omplint de
valor formatiu el present». Però aconseguir-ho és difícil, ja que «tots duen
una motxilla molt carregada i l’interès
que mostren per aprendre depèn del
moment vital on estiguin», explica
una de les exprofessores de Lledoners,
la Saray, que comenta que el professor ha de saber improvisar quan un
dia es troba un alumne malhumorat
o trist perquè li han denegat un permís o bé li han allargat la condemna.
Una altra de les professores, la Sandra,
destaca que sovint veu alumnes amb
potencial, però «l’energia que gasten
preocupant-se per la situació penitenciària i per la família que tenen a fora
els pren forces per aprendre». De fet,
una de les conseqüències d’aquesta
dificultat de centrar l’atenció en els estudis és l’absentisme. «Arribes a classe
i et trobes la cadira buida, llavors vas
a buscar l’alumne al mòdul i intentes
animar-lo», explica la Sandra.
Per tal de reduir l’absència d’alumnes
a l’aula, la direcció de l’escola expulsa

els que durant un mes sobrepassen les
tres faltes injustificades. Segons el director, «és una manera de donar-li un
valor a l’escola i fer-los comprometre».
En canvi, l’exprofessor Badia considera
que aquesta norma s’hauria d’aplicar
amb flexibilitat, «ja que és millor que
vinguin encara que hagin faltat una
setmana i no perdin més el fil». Destaca que «despertar l’atracció per la història o la geografia a persones privades
de llibertat amb vides força desestructurades és difícil». «Com a professor et
sents compromès a seguir el programa
formatiu però, al final, t’adones que
has de buscar l’equilibri entre transmetre coneixements i convertir l’aula en
un espai agradable on poder reflexionar sobre el seu futur».
Un intern a la biblioteca. (F. R.)

Xavier Badia descriu l’aula com un espai on coexisteixen persones amb històries molt diferents. Hi poden assistir
persones dels vuit mòduls; Per tant,
hi ha persones que han comès delictes vinculats amb la violència, amb les
drogues o amb diners. També destaca
que els moments vitals dels alumnes
són diversos, ja que «és diferent acabar d’entrar a la presó, estar a punt de
sortir-ne o bé portar anys a Lledoners
i encara veure lluny la fi de la condemna». Apunta que per cohesionar el
grup s’ha de fomentar la participació
fent «debats on hagin d’exposar la seva
opinió o ensenyant-los a fer discursos
orals». La Saray explica que a l’escola
de Lledoners, a partir d’un projecte,
es treballa l’àrea lingüística, la matemàtica i la història. «Solament tenim
un paquet de 500 fulls al mes, llapis i
gomes... la resta és imaginació», sosté. El director de l’escola, Pedro Albino, recalca que la forma d’ensenyar de
l’escola de Lledoners ha anat evolucionant de la mà de la resta de centres
de formació d’adults de Catalunya. «La
tendència d’ara és potenciar la imaginació del professor i, en aquest aspecte, no ens volem quedar enrere», explica. També comenta que els horaris i el
nivell d’exigència s’intenten adaptar a
la resta d’escoles d’adults.

dins del quadre, que cada pinzellada et
caracteritzi». La porta s’obre. El Rubén
encara sosté el pinzell amb la mà i escolta al professor del taller de pintura
i ceràmica, el Kader. Aquest s’ajusta les
ulleres i mira el quadre que ha pintat
el Rubén. Els dos amants rodejats pel
fred. Somriu. Està convençut que el
Rubén arribarà lluny. Sempre li aconsella que «la pintura no s’ha d’acostar a
la fotografia sinó que dins dels quadres
hi ha de bategar l’autor». Sembla que
aquesta vegada el Rubén batega dins
del quadre. Hi respira la seva història. Durant els divuit anys a la presó,
ha viscut èpoques sense motivació per
pintar ni tirar endavant. Fins i tot va
estar una temporada al primer grau,
aïllat de la resta. Fins que va conèixer
el seu gran amic de Lledoners, el Fran,
que fa dos anys que va arribar a la presó
bagenca i el va animar a tornar a agafar
el pinzell. La Saray també el va motivar
per reprendre els estudis i assistir als
tallers artístics. Però tornar a pintar va
ser difícil perquè un accident li havia
deixat el braç dret immòbil i va haver
d’aprendre a dibuixar amb l’esquerre.
«Ha après a dominar les tècniques de
la pintura d’una manera accelerada,
pot aconseguir-ho tot», sosté el Kader.

La figura del professor
Al final del passadís, hi ha una porta
per on es filtra llum per sota. S’escolta una veu. «Busca la teva personalitat

El Fran mira el quadre del Rubén li
xoca les mans i s’abracen. Els dos duen
un jersei negre i els braços tatuats a la
vista. Comparteixen l’afició de pintar i

de fer esport. «A la presó és difícil trobar un amic com el Fran, perquè tothom es mou per interessos», afirma el
Rubén. Els dos amics sempre volten pel
taller artístic. Segons el Fran, «l’escola
és l’únic espai de la presó que aconsegueix que ens oblidem que som interns
i siguem alumnes». El professor Kader
comenta que és una sort veure’ls somriure mentre pinten quadres.
Una de les principals tasques dels professors de la presó és fer recuperar als
interns la confiança a l’hora d’aprendre i projectar el propi futur. Segons
el director de l’escola, «el professor ha
d’intuir què és el que busca la persona i
en quin àmbit professional destacaria».
Sosté que el paper d’un professor de la
presó no difereix gaire de la funció d’un
professor del carrer, però «s’han de tenir en compte les necessitats específiques dels interns». L’exprofessora Saray
apunta que a l’aula s’ha d’ensenyar a fer
un currículum o bé a omplir un paper
de la seguretat social perquè siguin més
autònoms un cop surtin de la presó.
Però també remarca la «necessitat de
treballar els valors, a partir de debats
sobre temes d’actualitat». La professora
Paqui sosté que «els valors es transmeten als alumnes quan el professor actua
amb coherència amb aquests».
A diferència d’altres funcionaris de
Lledoners, els professors tenen con-

EL POU · NOVEMBRE 2018

17

Presos polítics

Un mes després de la visita de la
revista a l’Escola d’Adults de Lledoners, els dirigents independentistes
van ingressar a la presó bagenca.
Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep
Rull, Jordi Sánchez i Jordi Turull
estan ara interns en aquesta presó.
Montse Roldán és voluntària al mòdul 2, on hi ha els presos polítics i
cada vegada que va a la presó intercanvia impressions amb ells. Explica que se’ls veu contents per tenir
la família a la vora i poder escoltar
cada diumenge les concentracions
davant del pla de Lledoners que
en reclamen l’alliberament. També
que, a diferència d’Estremera, a la
presó del Bages senten més a prop
el caliu dels manifestants, tot i que
«el tracte que reben com a interns
és igual que la resta».
Roldán destaca alguna de les activitats que fan dins de la presó. «Junqueras fa classes d’història i d’astronomia
per a la resta d’interns», explica. I
Romeva, durant l’estiu, va fer classes
de natació a la piscina del centre penitenciari, que es fa servir per a activitats esportives. Destaca que com
que Romeva sap diversos idiomes
pot comunicar-se amb altres interns
que no dominen el català o el castellà. També ens comenta que quan
els voluntaris organitzen activitats
dins de la presó, com ara concerts o
espectacles, «ells es mostren alegres i
agraïts». En aquest sentit recorda un
concert de Gossos que va tenir una
gran assistència.
tacte gairebé diari,amb els interns, de
dilluns a divendres, i és més fàcil que
esdevinguin un exemple per a ells i que
es creïn vincles més propers. «A mesura que passa el temps, acabes coneixent
la història dels teus alumnes, les seves
famílies i també les seves pors», sosté
la Saray. «Des del primer dia em vaig
sentir acollit pels interns i, quan t’agafen
confiança, n'ets el confident», explica el
Xavier, que destaca que «un cop connectes amb ells tenen un cert interès a
explicar-te el seu delicte. Considera que,
en aquest cas, el professor ha d’evitar jut18
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jar l’alumne però, «ha deixar-li clar que
no aprova allò que va fer». Comenta
que, a través de les seves històries, «veus
vides complicades i tristesa».
Aquest vincle entre els professors i els
alumnes no traspassa fora de l’àmbit
penitenciari. «Els alumnes no saben
els nostres cognoms, el telèfon i sovint
tampoc el lloc on vivim», explica la Saray. La Marta, la cap d’Estudis, explica
que «s’ha de mantenir una certa distància per seguretat i per preservar la
funció del professor». Un exprofessor
de Lledoners, l’Òscar, considera que
sovint es qüestiona massa al professor
quan estableix una relació de molta
confiança amb un alumne. «Si volem
que realment siguin alumnes quan entrin a l’escola, aquests vincles s’haurien
de tractar amb normalitat», conclou.
La mirada al futur
L’última porta fa olor de llibres. Al darrere hi ha una petita biblioteca amb
contes i novel·les escampades per les
taules. La bibliotecària aixeca la mirada
i la retorna a l’ordinador. Sovint l’escola
i la biblioteca treballen de manera conjunta i organitzen activitats de lectura.
Un dels interns remena les prestatgeries
sense saber què busca. És diu José i duu
una samarreta blanca plena de flors i
palmeres que contrasta amb el seu to de
pell morè. Fa dos anys que és a Lledoners i s’ha proposat obtenir l’educació
secundària i continuar els estudis un
cop obtingui la llibertat. Però encara no
té clar quin camí seguirà quan surti o
amb què es guanyarà la vida. De sobte,
agafa una guitarra d’un racó i comença a tocar. Els ulls li brillen. Igual que
la mirada de l’Antonio quan pensa en la
sensació meravellosa de despertar-se al
llit de casa seva quan li donen permís
per sortir. Considera que la presó l’ha
aïllat de la família i de la dinàmica de
la societat. «La tecnologia evoluciona i
ens quedem enrere sense aprendre com
funciona», destaca. Encara no tinc clar
què faré quan surti de la presó, diu amb
la mirada perduda a l’horitzó.
Un horitzó que persegueixen el Rubén
i el Fran per viure de l’art. Un cop surtin de Lledoners, el seu objectiu és crear un projecte artístic junts anomenat
Artistic Dream. La seva idea engloba

diferents activitats artístiques com ara
comercialitzar els seus quadres, fer tatuatges o decorar les parets dels locals.
Segons el Rubén, si tens un objectiu a
fora de la presó o alguna persona que
t’espera, t’esforces per tirar endavant i
suportar la manca de llibertat. Durant
els seus primers anys a la presó, explica que no tenia la força per canviar.
«Però quan es va morir la meva dona i
el nostre fill va quedar sol vaig aprendre a comportar-me per poder sortir
el més aviat possible». Diu que quan
surti de Lledoners vol començar una
nova vida amb el seu fill i allunyar-se
del seu barri «on trobaré persones que
em jutgen i persones que m’admiren
per les coses dolentes que he fet».
Afirma, però, que li fa por fracassar
un cop obtingui la llibertat.
Els professors coneixen les preocupacions dels alumnes. Una de les habituals
és la por de sortir i ser incapaços de
començar una nova vida. «La majoria
tenen por abans de sortir en llibertat,
però tothom vol marxar de la presó»,
remarca la Saray. «Si la condemna ha
sigut llarga, a fora tenen moltes incerteses», sosté la professora Paqui: trobar feina, adaptar-se al ritme diferent
de l’exterior o tenir persones amb qui
compartir la vida. El Xavier destaca
que si l’intern té suport familiar a l’exterior «la reinserció és més fàcil, però si
estan sols es complica». Segons l’últim
informe del centre d’estudis jurídics
i informació especialitzada, elaborat
l’any 2014, la taxa de reincidència penitenciària a Catalunya és del 30,2%.
«La taxa de reincidència ha millorat
respecte d’anys enrere, però encara
podria millorar més», afirma el Xavier. Durant els últims anys, el sistema
penitenciari ha potenciat més el lligam
amb els serveis d’atenció primària dels
ajuntaments, un cop els interns surten
de la presó. No obstant això, apunta que
el traspàs d’informació entre la presó i
els agents socials de l’exterior s’hauria
d’incentivar més. Pedro Albino explica
que, un cop surten de Lledoners, l’escola no fa cap seguiment de la seva activitat a l’exterior, «no hi ha recursos per
fer-ho». «Però sí que, quan estan a punt
de finalitzar la condemna, ens posem
en contacte amb les escoles de carrer

per aquells que volen seguir estudiant»,
assegura. Apunta que l’objectiu de l’escola és que els alumnes continuïn formant-se a l’exterior o bé aconsegueixin
trobar el seu lloc per començar de nou.
«Però no sempre ens en sortim, ja que
el pas de cada alumne per l’escola és diferent», conclou.
Dos col·lectius propers
El cel s’ennegreix i cauen les primeres
gotes. L’aigua agafa força i comença a
convertir en fang el camí. El Rubén, el
Fran i l’Antonio miren amunt. Tenien
previst fer un picnic al llac de Navarcles
però s’haurà d’anul·lar. Tot i així, relaxen el rostre mentre escolten el soroll
de la pluja picant contra el terra. Fins a
la tarda podran estar lluny de la presó.
Ells tres i un altre intern que prefereix
mantenir-se en l’anonimat són els participants d’una sortida organitzada per
l’escola. Una excursió que s’inclou dins
del projecte Aprenem junts i compartim
experiències. La Saray és la promotora
de la iniciativa que pretén acostar els
interns i els membres d’Ampans per
conèixer dues realitats socials i treballar
els estigmes que s’imposen sobre els dos
col·lectius. Durant la primera trobada,
els interns visiten la Fundació Ampans.
Dies després, els alumnes els ensenyen
la presó de Lledoners. Per últim, es
programa una activitat de convivència
i després es dina a l’aire lliure, excepte
avui que la pluja ha estroncat el pla.
El projecte va començar fa sis anys i enguany l’activitat de convivència escollida és un taller de cuina a la Fundació
Alícia. L’olor de verdures i carn s’escampa per la cuina. Els alumnes i els membres d’Ampans es col·loquen al voltant
d’una gran taula amb ingredients escampats. Els aliments es comencen a
posar en moviment. S’ajuden entre ells
i riuen mentre cuinen. «Al iogurt hi faria falta una punta d’anís», diu l’Antonio
picant l’ullet. La resta de la taula riu.
Després de dinar, fan una rotllana i
cadascú aporta la seva reflexió sobre
l’experiència. «Conèixer-vos m’ha servit per fer desaparèixer els prejudicis
que tenia de vosaltres i veure que sou
capaços de fer el que us proposeu»,
diu l’Antonio. Una membre d’Ampans,
la Montse, recorda que el «primer dia

Alumnes de l'escola de Lledoners i membres d'Ampans
cantant durant una activitat conjunta. (M. P.)

El col·lectiu d'Ampans i els interns de Lledoners
fent un taller de cuina a la Fundació Alícia. (M. P.)

estàvem molt nerviosos però després
vam veure que sou persones com nosaltres que solament heu comès un error, que no ens interessa saber, i ja l’esteu pagant». El Fran apunta que sovint
«la ignorància i la por creen una barrera de prejudicis i t’oblides que allà al
darrere hi ha persones com tu». Destaca que «ells s’han mostrat més oberts a
conèixer-nos que altra gent». El Rubén
hi afegeix que les «dificultats a l’hora
d’integrar-nos a la societat i trobar
feina són similars, de seguida, ens posen l’etiqueta». Per últim, un altre dels
membres d’Ampans, l’Albert, comenta
el «projecte val la pena per explicar als
altres l’experiència que has viscut i així

ajudar a canviar l’estigma que tenim».
L’Antonio agafa la guitarra i comença
a tocar la cançó No dudaría, del cantant Antonio González Flores. La resta
el segueixen picant de mans i cantant:
«Si pudiera olvidar / Todo aquello que
fui / Si pudiera borrar / Todo lo que yo
vi / No dudaría / No dudaría en volver
a reír». Per uns instants, sembla que a
cada estrofa de la cançó el Rubén, el
Fran i l’Antonio deixin enrere l’error
que els va dur a la presó, apartin els
prejudicis de la societat i es burlin de
la por a fracassar un cop els alliberin
per volar fins a un futur on puguin tenir una segona oportunitat.
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d'aquí i d'allà

Bernat de las Heras

Des de Mont-real (Quebec)
«M’han donat l’oportunitat de fer un doctorat liderant un projecte
sobre l’impacte de la genètica en la recuperació postictus»

V

int minuts és el que va durar la
conversa per Skype amb Marc
Roig, un professor de McGill University que, en principi, només
m’havia de recomanar universitats
per anar estudiar a l’estranger i que
al final es va acabar convertint en
una proposició per anar al seu laboratori de recerca al Canadà. Encara recordo acabar aquella trucada, respirar a fons
i dir-me a mi mateix: «Vale, Bernat, vas a Canadà». Cinc
mesos i uns quants entrebancs després d’aquella trucada em
trobava sol amb una maleta a l’aeroport de Barcelona amb
un vol d’anada a Mont-real, preparat per encarar un dels
reptes més importants de la meva vida. Després de vuit hores creuant l’Atlàntic i entrant per la desembocadura del riu
Saint Laurent, vaig aterrar finalment a l’illa de Mont-real.
Difícilment es pot explicar amb paraules l’emoció del moment, però només per aquell instant totes les dificultats havien valgut la pena. Després de passar divuit anys a Manresa
i set a Girona, la pròxima etapa seria Canadà, on passaria els
següents dos anys fent un màster a la Universitat de McGill.
Es fàcil enamorar-te del Canadà. Un país de països, on et
trobes gent arribada d’arreu del món i on et pots perdre
escoltant les fascinants històries sobre els seus orígens i de
com han acabat arribant fins aquí. Una de les coses que més
m’ha sobtat és que, tot i ser de diferents orígens, hi ha un fort
sentiment de pertinença a un país que no només els ha acollit sinó que els ha donat l’oportunitat de ser-ne part i fer-lo
créixer. Un país que, tot i ser el segon més gran del món, hi
viuen només 35 milions de persones. Un país on tant estàs a
-30 graus a l’hivern, com a 30 a l’estiu, on hi ha més esquirols
que coloms i on has de pagar el 15% de propina a restaurants
i bars si no vols que et facin males cares. El Quebec tampoc
no és com la resta d’estats. No només perquè es parla francès, sinó també pel seu estil de vida i cultura, molt mes europeïtzat. I si hagués de definir Mont-real en una metàfora, la
ciutat seria com el fill entre un francès i un americà.
Però tornant al motiu d’aquesta aventura, després de fer el
grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i estar treballant de preparador físic al Bàsquet Girona, em trobo a
20
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A la dreta, Bernat de las Heras. El tercer per l’esquerra
és el professor Marc Roig, amb la resta de components
del Memory Lab de McGill University.

la McGill University, una de les més punteres del món en
recerca, estudiant un camp que fins fa ben poc desconeixia
completament: neurociència. I tenint l’oportunitat de poder estar en un laboratori on s’estudien els efectes de l’exercici físic al cervell i com aquest pot influir en la recuperació
de diferents malalties com l'ictus, el Parkinson o l'Alzheimer, però també en aspectes tan crucials com l’aprenentatge i la memòria. Sabem que l’exercici pot incrementar la
plasticitat neuronal del cervell i millorar la nostre capacitat
per aprendre. Si us diguessin que sortint a córrer vint minuts després d’estudiar per un examen, tocar la guitarra, o
aprendre un nou moviment ja sigui d’un esport o de la vida
quotidiana, aprendríeu més ràpid, ho faríeu? L’aventura no
s’acaba aquí. Fa tres setmanes m’han donat l’oportunitat de
poder continuar els meus estudis fent un doctorat a McGill liderant un projecte sobre l’impacte de la genètica en la
recuperació postictus. Per tant, encara em queden quatre
anys més d’aventura al país de l’hoquei sobre gel. De vint
minuts a quatre anys, de les Escodines al Canadà.
Bernat de las Heras i de Miguel fa recerca a la McGuill
University de Mont-real (Quebec)
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indrets

Mirador de Sant Pere
de Castellfollit del Boix

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

S

ituat a l’extrem sud-oest del Geoparc
i allunyat dels grans elements geològics més coneguts, guarda alguns dels
testimonis més importants de la sorprenent història geològica d’aquest
territori. És precisament aquí un dels
indrets que ha servit als geòlegs per
datar un moment clau: el moment en què tota aquesta part
del centre de Catalunya, que havia estat sota la influència del
mar durant milions d’anys, va passar a ser una gran conca
endorreica –sense sortida al mar– on anaven a parar rius que
hi morien directament, i on a vegades també s'hi formaven
llacs. I tot això en uns pocs centenars de milers d’anys! Aquesta gran plana al·luvial era drenada per canals, que avui es troben representats per nivells de conglomerats. En el traçat de
la carretera C-37 aquests són perfectament visibles des de
poc abans de la sortida a Canyelles i fins al trencall que mena
a Maians i Castellfollit del Boix per la carretera BV-1081. Els
laterals de la via venen definits per la presència de talussos
d’argila amb els cossos lenticulars de conglomerats a la part
superior, amb unes formes molt clares i distintives.
El relleu tabular és molt característic d’aquest quadrant sudoest del Geoparc i s’identifica clarament en el paisatge perquè s’observen uns pendents pronunciats constituïts de roques més toves, que aquí són argiles i gresos. Al capdamunt
hi ha unes capes relativament potents de conglomerats
d’una continuïtat lateral d’uns quants quilòmetres. Sobre
22
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aquests nivells hi sol haver una zona plana que acostuma
a donar noms topogràfics locals: pla de Fontanelles, pla de
Vaca... on normalment s’assenten els nuclis poblats i és on es
llauren els camps. Un dels cultius més reconeguts d’aquest
municipi és la mongeta. La seva presència aquí no es podria
explicar sense els cossos conglomeràtics que condicionen
estructuralment aquests relleus tabulars. En una zona amb
gran abundància d’argiles impermeables, els antics canals
de graves funcionen com a petits reservoris d’aigua, imprescindibles per a la supervivència de les plantes lleguminoses.
Això és degut a la fracturació que presenten, que en fa augmentar la porositat i és per on les arrels poden anar a buscar
l’aigua. La vinya és un altre conreu que es beneficia d’aquesta característica geològica. Les vistes sobre Montserrat des
d’aquest sector són absolutament recomanables.
Nom del paratge: Església de Sant Pere i castell de Castellfollit del
Boix. Situació: S’hi accedeix per un camí al nord del nucli de Castellfollit en direcció al pla de Fontanelles. A mig quilòmetre hi ha
un desviament senyalitzat que mena a l’església. Un cop allà l’accés
al castell es fa per un petit sender d’uns dos-cents metres des del
darrere del cementiri. Situació geològica: Materials de la formació
Artés, de l’època immediatament posterior a la desaparició del mar.
Procedència del nom: Sembla que el significat del nom podria ser
«castell enramat de boix». Trets geològics: Sediments al·luvials on
destaquen un seguit de paleocanals dispersos. A nivell geomorfològic es caracteritza per un relleu tabular lleugerament basculat
cap al nord-oest. Materials geològics: Conglomerats intercalats en
argiles i gresos. Edat de formació: Entre l’Eocè i l’Oligocè, fa vora
34 milions d’anys. Curiositats: La torre del castell, en estat de ruïna,
s’alça sobre un cos de conglomerat i és del segle X. L’església data
del segle XI i és d’estil romànic llombard amb reformes a l’estil gòtic.
Sota de l’altar hi ha una necròpoli excavada el 1985.

natura urbana

Optimisme enfadat
Ignasi Cebrian

Fem coses

L

a restauració o recuperació de
certs espais de l’Anella Verda està
relacionada amb l’ecologia de la
ciutat i amb el benestar ecològic
dels manresans. Però massa sovint
s’enfoca només com una qüestió
d’ordre i organització dels espais
perquè quedin estèticament bonics. Darrere de voler-los
restaurar hi ha un cert optimisme que diu que si només
ho deixem bonic, sense tenir present la qüestió socioecològica, les coses ja aniran prou bé. I sovint també s’aplica
un optimisme, cruel i simplista, que ens diu que amb bona
voluntat podem arreglar estèticament certs aspectes o problemes locals del medi ambient i que de cop i volta arreglarem els aspectes més globals, com podria ser el canvi
climàtic o l’excés de residus domèstics o industrials. Cal
molt més per poder canviar les realitats ambientals.
L’optimisme cruel ens diu que continuarem amb els sistema econòmic imperant, el capitalisme, la causa principal de la destrucció ecològica. Continuarem creixent i
destrossant territori amb projectes constructius molt ben
dissenyats estèticament, però inútils ecològicament. Està
molt bé que restaurem la torre LLuvià o que refem la fàbrica dels Panyos. Però cal anar més enllà i pensar quines són

les finalitats socioecològiques d’aquestes i moltes altres
intervencions que es poden fer al rodal de Manresa. És
important refer, però cal veure com serà el farcit; és a dir,
quines activitats farem dins d’aquestes construccions que
afavoreixin una societat més sostenible i menys capitalista. Activitats fetes amb intenció de progrés social o amb
l’única finalitat de l’anar fent de sempre.
De vegades ens rendim a aquestes inèrcies, no tenim
projecte i perdem l’esperança. Per això hem d’optar per
un optimisme enfadat, com el que proposa Gramsci: «el
pessimisme de l’intel·lecte, l’optimisme de la voluntat».
La voluntat per fer projectes amb una finalitat socioecològica, per a una millora econòmica, ambiental i social, no ens farà perdre l’esperança ni rendir-nos davant
d’aquells que es limiten a un seguidisme del que ja s’està
fent, del que, com que sempre s’ha fet així, doncs anirà
bé. No podem perdre l’esperança davant dels que acostumen a ser una majoria: els defensors del vell ordre, els
espantats davant del que vindrà i dels indiferents a qualsevol ordre. En resum i cintant Salvat-Papasseit: «Fem
coses. A aquells que no fan mai res no els tinguem en
compte, si no és per dir-los això: ‘Feu coses o calleu. No
sigueu el femer que destorba el vianant’. I si volen parlar,
no admetem disputa. Fem coses».
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«De Calaf, ens van fer anar

a peu fins a Sanaüja, on
vam fer els primers dies
d’instrucció amb una
escombra, perquè no
teníem armes»
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l'entrevista

SALVADOR
FARRÉS
OLIVERAS
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Pagès de professió, s’ha dedicat al camp pràcticament fins als 96 anys. També ha fet de paleta,
fuster i pintor de quadres. És un dels cinc manresans vius de la lleva del Biberó que per iniciativa
de Joan Cals, president del Consell de la Gent
Gran de Manresa, seran homenatjats per l’Ajuntament el 2 de desembre, després que una
comissió n’hagi recopilat la documentació. Es
tracta de Tomàs Dalmau, Salvador Farrés, Josep
Herms, Jaume Navarro i Antoni Vives, i d’altres
del Bages. Explica la seva experiència de guerra
a tothom qui l’hi demana. D’avi republicà, políticament no ha militat mai enlloc.

C

ultivàveu als
camps manresans però també
reveníeu
productes de
fora?
-Tot va venir arran que un any va fer tant fred a
Manresa que no va quedar res per vendre als camps. Aleshores, la meva tieta,
Maria Farrés Puigdellívol, que era molt
espavilada, tot i no saber escriure ni
llegir, va anar a comprar a Barcelona
per revendre qualsevol dels productes
de temporada; alguns provenien de la
costa, concretament del Maresme. Re-

cordo que van tenir molt èxit les maduixes. Els responsables de les fondes
de Manresa ens les venien a comprar a
la plaça. La meva tieta marxava a les sis
de la tarda amb el tren, s’instal·lava en
un pis de Barcelona i l’endemà al matí
pujava amb el tren amb verdura i els
altres productes. Nosaltres la rebíem a
l’estació del nord de Manresa i la pujàvem a coll fins a la plaça. Una anècdota real és que el tren l’esperava perquè
carregués a Barcelona i descarregués a
Manresa. Ella sabia que el favor l’havia
de pagar amb algun producte.
-També treballàveu de nit?
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-Si, regava a la llum de la lluna, que
és una experiència molt maca. Ho feia
un dia a la setmana, en general, i quan
plantàvem, dos dies a la setmana. A
les dues de la matinada havia d’anar a
buscar l’aigua als Tovots. Al cap d’una
hora, l’aigua arribava al camp. L’havia
d’agafar i posar-me a regar. La bona
llavor l’anàvem a buscar a Barcelona,
on compràvem el planter. Concretament era una casa de Sant Martí,
de Barcelona, que es deien Crusellas.
Després calia fangar, amb un xapo, fins
que em vaig modernitzar i llaurava
amb l’arada i una mula, el quintó –tros
de terra– corresponent. Era millor que
l’actual motocultor, que no s’enfonsa prou. Però, amb el temps, ens vam
veure obligats al canvi.
-Què és el que més us va impactar de
l’any 1936?
-El record que treien la gent de les
cases, per anar-los a matar. Perseguien
sobretot els religiosos. En aquest sentit, vaig viure una anècdota personal.
Tenia la mare malalta i, quan feia poc
que havia arribat del camp, es van presentar uns milicians que ens acusaven
de tenir armes a casa. No en vam tenir
mai. El doctor Puig i Ball recordo que
els va dir: el que tenen és malalts, no
pas armes! Al cap d’una hora, va venir un dels responsables i ens va dir
que s’havien equivocat, però l’ensurt ja
ens l’havien donat. Un dels que anava
amb aquell piquet algú el va conèixer:
va anar a lluitar a Mallorca i allà es
va quedar. La meva dona vivia a Sant
Salvador de Guardiola i tant ella com
els seus pares explicaven que quan baixaven amb el carro per anar al mercat
de Manresa s’havien trobat diversos
cadàvers pel camí. En aquella època
també van rebre molt els serenos. Una
guerra civil és una bogeria!
Lleva del Biberó
-De cop, us quinten per anar a la
guerra amb la lleva del Biberó. Què
vau fer?
-Si, era l’estiu del 1938. A casa volien
que m’amagués, però jo no ho tenia
clar perquè si m’haguessin trobat haurien rebut ells. Ja a la guerra, quan estava a Maials, un dia va pujar el meu
pare amb el carro, amb un noi que teníem d’ajudant a casa, que érem com
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germans, em va dir que marxés, que
ja es quedaria ell al meu lloc. Li vaig
dir que de cap manera. Anys més tard,
se’n va anar voluntari amb la División
Azul. M’escrivia cartes des de Rússia.
-Qui us va citar?
-L’Ajuntament em va enviar un comunicat, on es deia el lloc, dia i hora
on m’havia de presentar. Vaig agafar
el tren a l’estació del Nord i quan vaig
passar per sota de Montserrat vaig
mirar les muntanyes i vaig dir: «Moreneta, ajuda’m». Vam arribar a Vic,
on durant tres o quatre dies ens vam
estar en els baixos d’una casa. Ningú
manava ni ens deien res. Després, altra
vegada amb la Renfe, ens van portar
fins a Calaf, d’on ens van fer anar a peu
fins a Sanaüja, on vam fer els primers
dies d’instrucció amb una escombra,
perquè no teníem armes. Durant un
parell de dies vaig estar amb una família que em va tractar molt bé. Després ens van dur al castell de Ribelles
i al cap de quatre dies cap a Castellbò,
on ens van fer caminar de nit, sense
saber on anàvem. Ens van donar un
fusell i la munició. En un pla ens van
donar un got de conyac i ens van dir
que anéssim cap avall, però que quan
pugéssim trobaríem de tot. Allà, vaig
començar a veure el que era la guerra: amb ferits amb les cames tallades.
Vam marxar tres companys d’aquí i
un ja s’hi va quedar. A la nit ens van
fer anar d’acampada i vam veure uns
morters enemics dins d’un bosc. Al
meu darrere tenia un comissari que
anava amb pistola, que tenia més por
que jo. Després ens van dir que havíem
fet un símil d’atac perquè l’enemic es
pensés que havíem fet una mobilització general. Des de lluny, escoltàvem
els bombardeigs dels nostres, que més
avall feien un atac. En acabar, ens van
fer anar fins a Taús, on suposadament
hi havia el general Vivancos, a qui no
vaig veure mai. Ens vam endinsar en
un bosc, on vam fer una cabana per
passar la nit. Anava amb un company
de la Rabeia, de Balsareny, i el Morell,
que era un sastre de Navàs.
-Vau aprendre-hi alguna cosa, a la
guerra?
-Amb un company, ens van fer portar un ferit cap a l’ambulància on feia

tant fred que ens vam glaçar. Després
ens van portar cap al pont de Seròs, on
sentíem els nacionals cridant «Viva la
muerte». Al cap d’uns dies ens van fer
sortir els combatents d’un bàndol i l’altre per tapar els morts que hi havia. Un
cop enterrats, ens van portar cap a Maials, a descansar. Em van proposar de
ser topògraf i ho vaig ser per dos dies.
Disposàvem de camions katiuskes russos, que per carretera ens van portar
avall en direcció a Móra la Nova. Pel
camí vam trobar garrofers i vam poder
menjar garrofes, que eren molt bones.
En arribar, vam col·locar la companyia
de metralladores vora el riu. Mentrestant feia de soldat, assistent sanitari
que anava a seguir les línies per si hi
havia algun malalt, i també vaig curar
companys amb furóncols. Aprofitava
el temps per anar fins a Tivissa, una
mica més amunt, per veure si trobava
menjar. Recordo que una iaia em va
donar quatre ametlles i quatre avellanes. De retorn, sortíem amb una vagoneta de l’estació cap a Garcia, on anàvem a buscar vi. Els nacionals es van
pensar que traginàvem materials i ens
van enviar l’aviació, que va destrossar
la via. Al cap de pocs dies, després del
gran atac franquista a l’Ebre, a partir
del 23 de desembre de 1938, comença
la gran ofensiva contra Catalunya: cames ajudeu-me! Ens van agafar de retirada a la Bisbal de Falset: amagats sota
d’una balma, ens vam lliurar quan vam
veure una columna de moros que ens
atacava directament. Sort d’un oficial
que portava un fuet i els va mantenir a

ratlla, ja que si podien mataven, violaven i robaven. Ens vam salvar, però em
van prendre una caçadora de pell i una
ploma estilogràfica, que la meva mare
m’havia comprat a cal Boixeda, perquè
els pogués escriure. Em van deixar pelat. Ens van tancar en un magatzem i
l’endemà ens van enviar cap a un camp
de concentració d’Astorga.

ment que va coincidir amb el final de
la guerra. Sort en vam tenir, perquè
la seva idea era preparar-nos per a la
conquesta de Madrid, que encara era
republicà. Vaig estar a Ciudad Real i
poblets petits com Pozuelo o Malagón,
on vèiem al matí com sortien els porcs
a passejar pels boscos. Però ja no vam
haver d’intervenir en res.

Camp de concentració
-Com va ser la vida al camp de concentració?
-Hi vam arribar amb tren. Era el
gener de 1939 i recordo que em vaig
animar una mica en veure una església
dissenyada pel Gaudí i una fàbrica de

-Lluny d’enviar-vos a casa, l’exèrcit
franquista us fa fer un nou servei militar?
-I tant! L’exèrcit ens va portar a Mondoñedo (Astúries), en direcció a Lugo
i cap a Pontevedra, on vaig obtenir la
llicència indefinida. Però en arribar a

«El 1936 es van presentar uns milicians que
ens acusaven de tenir armes a casa fins que un
dels responsables ens va dir que s’havien equivocat,
però l’ensurt ja ens l’havien donat»
xocolata. Però va ser un miratge. Havíem de cantar contínuament el Cara
al sol, menjàvem un culet d’aigua bruta
i en acabar, pantalons avall, per matar
els polls. Un company meu s’hi va morir. Si tenies la sort que t’agafessin per
pelar quatre patates, alguna ens la podíem menjar crua. El poc menjar que
hi havia (espècies) era molt picant i sovint teníem inflamació de ventre.
-Quant temps hi vau estar i com vau
sortir-ne?
-Una mica més de dos mesos. Vaig
escriure a la família perquè em busquessin un aval, però d’entrada em van
dir que no anéssim de pressa perquè
ens podien incorporar a l’exèrcit de
Franco. Coneguts de la família, com
els de cal Sanador, van fer-me bones
referències a l’Ajuntament, que van
enviar al camp de concentració. La taquillera de l’estació del Nord tenia un
parent a Astorga que era capellà militar i la meva tieta Maria s’hi va posar
en contacte, de manera que vaig poder
sortir aviat. Arribat l’aval, ens van portar a Lleó, a l’actual parador, que era un
local religiós custodiat per la guàrdia
civil. En sortir, vaig visitar la catedral
de Lleó, abans d’ingressar a una caserna de la Corunya, on ens van vacunar
i l’endemà tots estàvem malalts. Quan
vam estar bé, ens van dur a Àvila, mo-

Manresa em van tornar a mobilitzar
cap a Barcelona. Recordo que els meus
pares, els primers deu duros que em
van enviar, els van haver de manllevar
perquè no en tenien ni cinc. Estava a
la caserna Jaume I, on feia d’assistent
i cada dia em feien anar a peu fins a
Pedralbes a netejar les sabates d’un capità. El doctor Puig i Ball em va ajudar
fent veure que estava malalt, i em va
internar a l’hospital de Manresa. Al
cap d’un temps, però, em van fer reincorporar al castell de Montjuïc, on feia
guàrdies a la nit i de dia jugava a futbol al fossat.

-Teníeu un camp de secà i dos de regadiu, però vau acabar dedicant-vos
als horts?
-El camp de secà no produïa gaire.
Havíem arrencat tots els ceps i estava preparat per sembrar. No ho vam
deixar abandonat del tot, ja que vam
cedir el tros a un pagès que se n’anava
cuidant, però jo el vaig anar deixant,
per centrar-me en el regadiu perquè
els horts em produïen més, tot i que hi
tenia molta feina.
-Havíeu tingut vinya?
-Si, una de petita. Fèiem vi i mistela. Aleshores tenia una tina als baixos
del carrer de Sant Salvador on encara
visc. Xafàvem els raïms, però no ens
bullia perquè n’hi havia poc i se’ns feia
agre. Després el tiràvem directament
a la bota, però tampoc no ens en vam
sortir. Vam desistir i finalment vaig
ensorrar la tina, que ara potser la podria fer servir el meu net Pau, que ha
plantat 700 ceps al capdavall de la riera de Rajadell.
-Els camps de regadiu eren vostres?
-No, pagava un lloguer anual a una
immobiliària de Barcelona. Poc abans
de jubilar-me em va fer signar un
contracte nou en què cotitzava poc
a la societat agrària. Per sort, la casa
on visc al carrer de Sant Salvador és
fruit de la suor del meu avi, dels pares
i meva. Espero que els nets que pugen
ho comprenguin i la vagin mantenint.

Retorn al camp
-Com va ser el retorn a casa?
-Com si no hagués passat res. Però va
ser complicat perquè el menjar no se’m
posava bé. Tenia mal d’esquena i d’estómac, fins que la tia Maria em va dur
a Barcelona a visitar metges especialistes que em van receptar molta nata.
Em vaig anar curant per posar-me a to
i sobretot aclimatar-me a la feina.

Séquia
-Havíeu treballat a la Séquia?
-Si, l’havia hagut de netejar des de
Santa Anna de Santpedor fins al parc de
l’Agulla, amb d’altres companys pagesos. Cadascú amb les seves eines –forques i xapos– ens reuníem durant tota
una setmana, a canvi d’un jornal diari.
Treballàvem matí i tarda, i ens emportàvem el dinar. Hi havia un cap de colla
que estava en coordinació amb la Junta
de la Séquia. Ara s’han modernitzat.

-La feina al camp era semblant?
-Si, el meu pare treballava de sol a sol
al camp i un pagès amic l’ajudava en
la feina. Els primers dies em va costar
una mica acostumar-m’hi perquè va
ser una vida dura, sense passejades,
balls ni vacances.

-Quins eren els productes de temporada i a quina època es collien?
-Depenia del temps que feia. A l’hivern, quan ja havíem collit escaroles,
enciams, cols, bròquils, era quan la
meva tieta Maria anava a Barcelona
a comprar gènere per revendre. Ens
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preparàvem per la primavera a base
de traginar fems, aplanar les feixes...
i plantàvem el que podíem: alls, cebes
i rscaroles, productes que havien de
superar el fred. A l’estiu, pèsols, mongetes i en general aquelles plantes més
resistents a la calor. Collíem el que havíem plantat a la primavera, que en alguns casos ens arribava fins a la tardor.
El quera bo per al camp era que cada
any s’hi plantessin coses diferents.
-Com adobàveu els horts?
-Normalment amb fems de les granges de gallines, que, tot i ser dolent,
es pot colgar a l’hivern. Va treballant,
però no es pot plantar a sobre, perquè
es cremaria. S’ha de treballar al seu
temps, i tapar-ho a mida, perquè l’abonament sigui continu. Ara l’adob és de
les ovelles, que és molt millor. També

avui dia l’artificial el fan amb seny: nitrogen, potassa... Ara per fer de pagès
es necessita un carnet.
-Com valoreu el producte ecològic?
-D’entrada cal definir molt bé què
entenem per ecològic. És cert que té
molt èxit.
Autodidacte
-Com a autodidacte també us heu dedicat al bricolatge?
-Si, vaig canviar la tina per un taller
on tenia eines per poder fer de fuster,
paleta i pintor. Els mobles me’ls he fet
jo, especialment els de la meva filla,
que viu a l’edifici de davant, amb fusta
verge. Observava com estaven fets i
en feia de nous. La fusta la comprava
a la Serradora Martínez, on me la venien tallada.

-Pintar era diferent?
-Si, perquè hi havia dies que estava
més inspirat que d’altres. Potser depenia dels temes: he fet retrats, alguna
natura morta i sobretot paisatge. Vaig
comprar els pinzells a cal Teixidor, amb
una tela grossa. Així vaig començar.
-D’on us va venir l’afició per la pintura?
-De ben petit, quan anava a classes de
dibuix a l’Escola d’Arts i Oficis, amb el
mestre Basiana, on vaig aprendre força
a dibuixar figures i el concepte de la
perspectiva.
-Com treballàveu el paisatge, a les
pintures?
-Normalment, anava als llocs i feia
unes quantes fotos. Les feia grans i
després començava a pintar a partir
d’aquelles imatges.

el perfil

S

alvador Farrés Oliveras va néixer a Manresa el 4 de setembre de 1920. Fill de
Maurici, també manresà i pagès, i de Pepita, manresana, que va treballar com a
teixidora a la fàbrica de cal Balcells. Tenia
una germana, Maria, dedicada a les feines de casa. Va anar
a col·legi amb les monges de Casa Caritat, prop del carrer
de Sant Salvador, on encara viu, després va passar amb el
mestre Albagés al Grup Escolar, actual institut Lluís de Peguera. «Als quinze anys els meus pares ja me’n van treure
perquè els havia d’ajudar al camp». Aleshores venien a la
plaça la verdura que produïen i també hi revenien el que
compraven al Born de Barcelona. Inicialment ajudava el
pare a treballar al camp, venien a la plaça i al major a les
botigues perquè la gent de la comarca tenien el costum
de baixar a comprar als magatzems de Manresa. Al vespre
anava a l’escola dels Arts i Oficis, on va aprendre a dibuixar
amb el professor Basiana, que vivia prop de casa seva. Als
disset anys va haver d’anar a la guerra, amb la lleva del Biberó. Capturat pels nacionals va estar dos mesos al camp
de concentració d’Astorga. Va passar per Lleó, una caserna
de la Corunya, Àvila i Ciudad Real. Llicenciat a Pontevedra, el fan reincorporar a Barcelona, a la caserna Jaume
I, i fa guàrdies al castell de Montjuïc. Es llicencia el 1945.
Es va casar amb Dolors Arderiu Altimira, de Sant Salvador de Guardiola, que ajudava al camp. A la riera de Rajadell tenien un camp de secà, on havien tingut vinya fins
que la van haver d’arrencar per la fil·loxera, de manera
que va quedar un terreny per sembrar. «Ens va anar bé,
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perquè durant la
guerra vam poder
menjar pa». Després el va treballar
un veí, per evitar
l’herba. La seva
feina bàsica era al
regadiu, a la Pujada
Roja, més concretament al sector de
les Cots, en què pagava un lloguer al
propietari que era
una immobiliària
de Barcelona, on
conreava enciams,
pastanagues, cebes,
calçots, apis...).
Hi ha estat treballant fins al 2001 professionalment, però
va mantenir el treball al camp fins a l’any 2016, per al
consum familiar. Va tenir dues filles, Isabel que va morir
amb 25 anys, i Josefina. Quan l’any 2002 van canviar les
pessetes per euros van decidir plegar aquesta sistema de
venda. «Ens vam equivocar, perquè a sota a casa hi havia
una màquina de rentar cotxes que costava 100 pessetes.
D’un dia per l’altre va passar a costar un euro: 166 pessetes. Hi ha diferència, oi?». Soci del Casal de la Gent Gran,
hi assisteix a les conferències i darrerament s’ha aficionat
molt a la música.

CULTURA

Novembre 2018

patrimoni ciutadà

Casa Torras
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

T

ornem a la façana sud de la ciutat per
fixar-nos en una casa original amb
jardí situada en una gran parcel·la entre la plaça de la Reforma i els carrers
de les Piques, d’Arbonés i d’Alfons XII.
Aquesta casa de 1895, d’estil noucentista, forma part del conjunt d’edificis senyorials amb torres rodones que es van bastir a cavall dels segles XIX i XX
a l’entorn de la plaça d’en Creus.
És un edifici d’habitatges de planta baixa, dos nivells i
golfes amb tres façanes, amb jardí a l’est i al sud. És de
factura clàssica, però amb influència modernista, que es
pot veure clarament en la forma de les baranes dels balcons i, sobretot, en els ornaments de la tanca del jardí. La
volumetria s’articula a partir d’una torratxa situada a la
cantonada sud-est, que relaciona les dues façanes laterals
més interessants. La torre constitueix una fita visual de la

plaça de la Reforma per la seva alçada de tres nivells, per
la gran tribuna de la primera planta i per la teulada cònica coronada per una agulla. La façana del carrer de les Piques presenta un balcó corregut a la primera planta que
reforça l’eix horitzontal, les obertures estan remarcades
amb un fil de pedra i a la teulada hi destaquen les mansardes de les golfes, un element poc habitual en l’arquitectura manresana. També és molt interessant la façana a
la plaça de la Reforma, de cara al sud, amb unes originals
tribunes amb finestra tripartida tant a la primera com a
la segona planta. El parament del mur combina l’arrebossat amb la pedra vista.
El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial, és
a dir la volumetria, l’estructura i la façana, per la rellevància
històrica, artística i tipològica, ja que el conjunt de la casa
més el jardí històric i la tanca formen un referent paisatgístic
indissociable de les places de la Reforma i d’en Creus.
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fila cultural

El Cosmògraf 2018 posa a debat
la transversalitat de les revoltes
Una conversa sobre revolta i transformació entre el politòleg Ramon Cotarelo i el periodista Quico Sallés marcarà el punt de partida i l’eix temàtic
de la segona edició del Cosmògraf, un cicle de xerrades i debats que es
farà a Manresa del 7 al 30 de novembre.

S

i en la primera edició del Cosmògraf el
tema a debatre va ser
el posthumanisme i
l’impacte social de les
noves tecnologies, enguany es parlarà
dels conceptes de revolta i de transformació en la societat catalana i europea
actuals. Segons Yolanda Esteve, coordinadora del cicle, juntament amb Maria
Camp, es tractarà d’analitzar si és possible la transformació sense la revolta o la
revolta sense transformació, i en quina
mesura hi contribueixen el pensament
filosòfic, la ciència, l’art i l’ensenyament.
D’aquí que, en l’organització d’aquest
ampli programa de reflexió i debat,
també hi participin entitats i col·lectius
tan plurals com el Grup de Professors
de Filosofia de la Catalunya Central, la
Demarcació de la Catalunya Central del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, el
Cercle Artístic, l’Agrupació Astronòmica de Manresa, Una altra educació és
possible i el Kursaal, a més de nombrosos col·laboradors i amb el suport econòmic del departament de Cultura de la
Generalitat i la Diputació de Barcelona.
En el transcurs d’una quinzena de
propostes, es debatrà sobre urbanisme i l’evolució de l’espai públic –amb
Maria Sisternes, urbanista, escriptora i
30
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Jordi Estrada
cofundadora de Meiaurban–, l’estat de
l’agricultura i l’alimentació –amb Gustavo Duch, coordinador de la revista
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad
y Culturas, i Esther Vivas, autora d’El
negocio de la comida–, l’art i la cultura
com a eina de transformació social –
amb Pablo Hasel i Natxo Tarrés, músics-, la transformació educativa, i la
capacitat d’autoorganització i canvi de
la societat. També es conversarà amb
David Fernàndez, exportaveu de la
CUP al Parlament i col·laborador d’El
Racó de pensar, de Catalunya Ràdio, i
amb Txell Bonet, periodista i parella
de Jordi Cuixart, president d’Òmnium
Cultural. Així mateix, el Kursaal oferirà dos muntatges teatrals de contingut
polític i social, en què es revisa amb ull
crític la història d’Espanya més recent:
España ingovernable, amb Alberto
Sanjuán, i Los bancos regalan sandwicheras y chorizos, a càrrec de la companyia José y sus hermanos. En l’àmbit
artístic, s’inaugurarà l’exposició-instal·
lació No em va fer Joan Brossa, realitzada per Laia Torrents i Roger Aixut
(CaboSanRoque), a partir de l’obra del
poeta català més transgressor dels últims temps.
I els filòsofs, què hi diuen?
Especialment interessants seran les

aportacions dels filòsofs i pensadors
Nemrod Carrasco, Josep Ramoneda,
Manuel Delgado i Josep Maria Esquirol,
que parlaran sobre el sentit i l’abast de
conceptes com revolució, utopia, revolta, mobilització, transformació i
resistència. Interessants per la categoria
intel·lectual dels ponents i per la idoneïtat dela temàtica proposada, plenament
actual en una societat, la catalana sobretot, immersa en un procés transformador en el qual la política és només
la punta de l’iceberg. Per a Xavier Valls,
professor de filosofia de l’institut Pius
Font i Quer i coordinador del Grup de
Professors de Filosofia de la Catalunya
Central, durant aquest darrer any a Catalunya «s’ha produït un exercici conscient d’una majoria de la ciutadania,
en forma democràtica i pacífica, que
no té referent en cap altre moviment
europeu, i segurament global». Segons
Valls, «aquest moviment ciutadà interroga directament el futur d’Europa, on
mentre van renaixent els feixismes, en
el nostre cas s’aprofundeix en la defensa
dels Drets Humans». Sobre l’experiència d’aquest moviment ciutadà, que va
prendre cos arrans dels fets de l’1-O, el
periodista Salvador Redó, membre de
la Demarcació de la Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes, destaca el
paper determinant de l’smartphone i les

Anna Crespo

seves aplicacions audiovisuals: «Va ser
l’eina més potent de divulgació de les
càrregues policials en els col·legis electorals, de les manifestacions posteriors
i dels actes organitzats al voltant del
procés». L’existència de l’smartphone
permet captar i difondre imatges d’esdeveniments al mateix moment en què
es produeixen, d’una manera directa,
immediata i arreu, de manera que, com
remarca Redó, «ha desaparegut el monopoli de la creació del missatge, amb
la qual cosa el relat dels fets no és ja exclusivament el que podria haver fet una
de les parts, la que domina el sistema,
sinó tot el contrari». I afegeix: «L’smartphone posa en escac la feina del perio-

dista, a qui cada vegada li és més difícil
jugar en el camp de la immediatesa i
l’obliga a afinar més el relat».
Preguntats sobre si és viable una revolta
global, que integri els diferents àmbits
–polític, cultural, artístic...–, Redó considera que, de primer, cal consensuar
uns objectius a compartir, a partir dels
quals cada part plantegi autònomament
la seva estratègia, d’acord amb el coneixement del «terreny que li és propi i
conegut». Remarca, tanmateix, «que les
revolucions i les transformacions són
una mateixa cosa, però amb tempos diferents, dutes a terme històricament per
unes minories». Bé que d’una manera

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

inicipient i a petita escala, tot poble o
ciutat pot fer efectiva la revolta. Per a
Valls n’hi ha prou amb «obrir espais de
trobada, coneixença mútua i diàleg sincer, franc i clar, entre els diferents espais
i col·lectius». Es dol que sovint «cada
actor social funciona amb desconeixença i/o reticència envers els altres».
De ben segur que el Cosmògraf podrà
servir de punt de trobada per reflexionar també sobre aquesta mateixa qüestió, amb el convenciment que, com
apunta l’historiador Josep Fontana en
el seu darrer llibre La crisi com a triomf
del capitalisme, publicat pòstumament,
«sense revolució no hi ha solució».

Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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espai d'art
Taller de tècniques del Cercle Artístic

Cubs a l'aire amb monotips i empremtes.
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propostes

CINEMA. Laura Vidal

‘El fotógrafo de
Mauthausen’ i ‘El
árbol de la sangre’
Dues recomanacions ben diferents, però ben intenses totes dues. A El fotógrafo de Mauthausen coneixem la història real del català Francesc Boix, republicà exiliat i internat
al camp de Mauthausen, que amb l’ajuda dels companys
d’internament va aconseguir treure del camp fotografies
que van ser utilitzades als judicis de Nuremberg per fer
conèixer les atrocitats del règim nazi i condemnar els criminals de l’holocaust. Sense ser una gran obra dins del
que ja s’ha convertit en subgènere sobre els horrors nazis,
compta amb una cuidada producció artística i una molt
solvent interpretació de Mario Casas que fan que es deixi
veure bé i, més important encara, que dona llum a petites
grans històries. Com diuen, «si no recordem el passat estem condemnats a repetir-lo». La segona recomanació és
per celebrar que Julio Medem torna al seu cinema oníric,
surrealista i poètic que fa anys ens va fascinar. A El árbol
de la sangre, Úrsula Corberó i Álvaro Cervantes van desgranant el passat familiar, una història farcida de drama,
sang i passions, amb l’afegit de comptar amb la sempre
magnètica Najwa Nimri.

ART. Maria Camp

‘No em va fer
Joan Brossa’
Aquest mes s’inaugura, al Casino un projecte expositiu
creat pel col·lectiu d’artistes sonors CaboSanRoque en el
qual exploren la prosa més desconeguda del poeta Joan
Brossa. No em va fer Joan Brossa és una instal·lació sonora
i plàstica de gran format que utilitza elements quotidians
fora del seu context per representar els paisatges als quals
fa referència el poeta en la seva prosa dels anys 40 i 50 –i a
més a més també s’hi poden escoltar diferents fragments
de la seva poesia escènica de la mateixa època. La proposta
de CaboSanRoque és sensorial i interactiva, es pot recórrer, com un poema transitable ple d’objectes i mecanismes
que produeixen so i música d’acord amb la lògica de la
poesia de Brossa i a la manera d’aquest col·lectiu d’artistes,
que en fan una interpretació lliure amb la intenció de crear
una nova prosa objectual, oberta de significats i en la qual
l’espectador pugui fer les seves pròpies interpretacions. És
una itinerància del departament de Cultura produïda per
CaboSanRoque, Temporada Alta, TNC, la Institució de les
Lletres Catalanes i la Fundació Lluís Coromina.

TEATRE. Joan Morros

‘Els nens desagraïts’,
al Conservatori
Amb el multipremiat text de Llàtzer Garcia, la companyia Arcàdia presentarà al teatre Conservatori un
muntatge basat en uns fets reals que van ocórrer en
un poble de Girona als anys vuitanta, on es reunia un
conjunt de famílies que van decidir abandonar els cercles d’amistats per viure en una comunitat catòlica. Renunciaven al món i als seus plaers per viure en la més
estricta pobresa mentre esperaven la fi del món. En
aquesta comunitat van néixer nens que un bon dia van
decidir saltar la tanca, travessar el bosc i endinsar-se en
la jungla de la ciutat. Allò que van aconseguir era millor que el que tenien? I si és així, per què es van sentir
tan insatisfets i desprotegits? Totes aquestes preguntes i
gairebé cap resposta és el que ens trobarem en aquesta
obra, el diumenge 11 de novembre al Tori.

VINS. Josep Pelegrin, sommelier de l’Escola Joviat

Entrebosc Negre
2015 (Mas Pubill)
Tenim a la copa un vi que se surt del que és habitual, cosa meritòria. No busquem ni potència ni
múscul. Tampoc fragilitat, ni lleugeresa, ni subtilitat. Un color pujat, viu, atractiu, deixa pas a un nas
on destaca la frescor. Fruita vermella i de bosc molt
fresca combinada amb notes especiades i tocs herbacis, amb una gormanderia que fa venir ganes de
tastar-lo. Tot suportat sobre un fons molt encertat
de fusta nova que li fa d’esquelet. L’entrada ja ens
marca molt el caràcter fresc: acidesa, notes vegetals a la punta de la llengua, però sense ser
desagradables. Aquestes notes ens aporten una
sensació elèctrica, d’espurneig, que disparen el
vi cap al fons del paladar, l’estiren com un tros
de roba, tensa. Ens apareixen les notes madures però fresques de la fruita, vermella i de
bosc, ben combinades amb espècies seques
i notes boscanes. El final de boca és llarg
i agradable, amb un record mineral, de
pedra seca. Un vi per prendre ara mateix,
un punt refredat i acompanyant plats no
excessivament potents. Un vi negre jove i
refrescant, golut com un caramelet.
Preu de venda: 26,65 euros
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crònica social

Festa de les modistes (1945)
J. S.

A

la fotografia podem veure un grup de sardanistes davant la piscina municipal del
Club Natació Manresa. Excepcionalment
es van trobar a l’hivern, perquè a més de la
seva feina habitual, bona part de les noies
feien de modistes. Aquest dia van fer una ballada puntual de sardanes, que habitualment formaven part dels actes
que es celebraven els estius. En el programa d’estiu, entre
les dues piscines existents aleshores, el 27 d’agost de 1932,
s’havia inaugurat la de 25 metres; i, la infantil, el 1934; es
practicava lluita lliure i boxa, que normalment s’alternaven:
sovint alguns dels participants anaven a parar a la piscina,
expressament, per fer riure els espectadors. Molts dissabtes
al parc de dalt de les piscines es feien sardanes i a la nit, ball
a la terrassa. A la fotografia, podem observar entre d’altres,
el matrimoni format per Lluís Garcia, actual pessebrista,
i Isabel Gros, que havia treballat a la lleteria del carrer de
Puigterrà de Dalt i vivien al Carme. Eren amigues amb Dolors Jorba, que cuidava la seva àvia; Glòria Farràs que feia
d’aprenent a la fàbrica tèxtil Vídua Pujol, dels Docs; i Neus
Cañadó, cosidora que es va casar amb Botifoll dels mobles.
També en formaven part les tres germanes: Conxita, Paquita i Marina, així com una altra anomenada Loreto. D’entre
els homes, cal remarcar un dels germans Martí, d’una família de fusters, el mestre Rafael Pérez, i l’elegant de l’esquerra
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Foto: Arxiu Comarcal del Bages.

de la fotografia, anomenat Julián.
Aquell any 1945, el compositor manresà, Marià Homs
Montserrat, va fer l’himne del Club Natació Manresa, estrenat el 29 d’agost de 1945 i el ball de la sardana s’expandeix a
la ciutat fins als anys 60. Es va prohibir ballar la dansa nacional catalana durant la Dictadura de Primo de Rivera (192330), i ho va tornar a ser temporalment pel franquisme com
a símbol nacional. L’Esbart Manresà, a iniciativa d’Antoni
Reguant, va organitzar algun ball, però de manera oficial
i legal no va ser fins al febrer de 1940 quan l’Agrupación
Manresana de Folklore de Educación y Descanso va poder
interpretar danses de diverses regions espanyoles. A finals
de juliol de 1944 van participar en el primer festival de dansa popular regional. En la inauguració del seu local social
el 1956, l’AMF acull com a secció el Foment de la Sardana
i la colla sardanista Aura d’Abril. Aquell any organitzen el
Primer Concurs de Sardanes i el Primer Aplec Sardanista a
Joncadella. El 1963, l’Agrupació catalanitza el nom i assoleix
l’organització efectiva de Ciutat Pubilla de la Sardana. La
inauguració del monument a la sardana a la plaça Cots, per
part de l’alcalde falangista i empresari del transport, Josep
Moll Vall, li va costar el càrrec d’alcalde, un any després, per
denúncia del metge Pastor al governador civil de Barcelona,
tal i com havia explicat ell mateix.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Margarit

Injusta justícia

oan Margarit, un dels poetes més importants de la literatura catalana actual –o, si
més no, un dels més populars i llegits, és
a dir, dels pocs a qui l’editor no deu arrufar el nas quan li porta un nou recull
de poemes–, va anar, de jovenet, a l’institut Ausiàs March.
Devien ser els primers anys cinquanta. Com que –a causa del poc interès que despertava la literatura catalana en
aquella època– ningú no li va explicar qui havia estat el
personatge que donava nom al centre, Margarit va creure
durant molt de temps que, amb aquell nom tan estrany, es
devia tractar, com a mínim, d’un personatge rus.

l’hora d’escriure, avui 2 de novembre,
em sembla un dia propici, entre altres
coses, per recordar i rellegir una de les
grans obres del teatre clàssic alemany:
El càntir trencat (1805), de Heinrich von
Kleist. Remarquem-ne d’entrada un aspecte secundari.
L’acció transcorre en un poble dels Països Baixos. En un
moment determinat, parlant d’algú que s’ha introduït
subreptíciament en una casa, per fer evident la dificultat
de fer-lo fora es fa servir aquesta comparació: «Com si
haguessin vingut els espanyols».

J

A

Avui, però, ens interessa especialment el
tema central de l’obra: el jutge Adam ha de
jutjar un fet del qual ell –i això no ho sap
ningú– és l’únic culpable. La major part
de la representació correspon al judici, el
qual consisteix en l’esforç i l’enginy d’Adam
per acumular mentides i càrrecs contra
algú a qui, de manera versemblant, pot
presentar com a autor del delicte. Adam
exerceix també la funció d’alcalde. Al procés hi assisteix un membre del govern en
visita d’inspecció, qui, en descobrir la veritat el destitueix del càrrec. Adam fuig per
cames, però l’inspector diu que el vagin a
cercar perquè, si quan revisi els comptes
no hi troba cap frau contra l’Estat, el reposarà en el càrrec.

L’anècdota, molt il·lustrativa, la va explicar el
poeta el passat 23 d’octubre a la sala d’actes del
Centre Cultural del Casino. La sala va quedar
petita per l’allau de gent que s’hi va aplegar, la
qual cosa demostra, una vegada més, la capacitat del festival Tocats de Lletra per organitzar actes multitudinaris al voltant de la literatura i, el que encara és més difícil, de la poesia.
Margarit va venir a Manresa amb l’excusa de
parlar del seu últim llibre, Per tenir casa cal
guanyar la guerra (Proa). Es tracta d’unes memòries on repassa la seva infantesa i primera
joventut; és a dir, l’època en què es consoliden
els fonaments de la seva vida, que, en el seu
cas, és com dir els fonaments de la seva poesia. El llibre, però, com hem assenyalat, vol ser
sobretot una excusa... una excusa per acabar
llegint –o rellegint– aquesta poesia. A Margarit sempre li ha
agradat –i molts dels seus lectors li ho agraïm– complementar els seus reculls de poemes, que d’entrada ja són força entenedors, amb explicacions en forma d’epíleg. Aquests epílegs ajuden el lector a percebre matisos que en una primera
lectura potser s’han escapat i, d’altra banda, són textos que
tenen valor literari per ells mateixos. I el propi autor, de fet,
va parlar de Per tenir casa cal guanyar una guerra com d’una
mena d’epíleg a la seva obra poètica completa; un complement, per tant, al conjunt dels seus poemes. Margarit és un
poeta nítid i un orador afable, que no té cap problema per
explicar d’on surten els seus poemes. El que no diu és on
arriben, perquè això només ho sap qui els llegeix.

Erques Torres

Certament sembla curiós de trobar una crítica i un posar tan clarament en evidència la perversió
del sistema judicial en un moment tan primerenc dels
inicis de la modernitat, obrint camí a d’altres valuoses
exposicions literàries del tema, com El procés de Kafka
o Senyoria de Jaume Cabré. Però convé recordar que
aquest és un d’aquells temes més vells que l’anar a peu.
En efecte, fa més de dos mil cinc-cents anys que es van
escriure en el salm 92 de la Bíblia dos versos que hauríem
de recordar sempre en qualsevol avinentesa relacionada
amb la situació dels nostres presos polítics: «Us podeu
avenir amb un tribunal corromput, / que inventa delictes
en nom de la llei?».
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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
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I tu, jugues en català?
El Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL) impulsa actuacions de promoció dels jocs en
català. Enguany, a Manresa, hem programat diverses activitats:
- Exposició En català, jugues?,cedida per Plataforma
per la llengua. Aquesta mostra té l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància de defensar el
dret que tenen tots els infants a poder jugar en la seva
llengua. Es pot visitar fins al 25 de novembre, al CNL
Montserrat, de dilluns a divendres, de 9 a 14, i de 16
a 18 hores.
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- Taller de jocs en català: dissabte, 17 de novembre, de
5 a 8 del vespre, al local d’Òmnium Bages (c/ Sobreroca,
38). Obert a nens i nenes a partir de 4 anys.
- Del 3 al 18 de desembre, al CNL Montserrat, punt de
recollida de joguines solidàries. Horari: de dilluns a
divendres, de 9 a 2. Dilluns, dimarts i divendres, de 4
a 6 de la tarda.
- Concurs I tu, jugues en català? Concurs en línia sobre el joc i la joguina en català: https://www.cpnl.cat/
jugacpnl/.

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ
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MANRESA, DE POR

E

n l’època més àlgida de les escape rooms, el cert és
que el Horrorland de Cercs ha estat una bona aposta
per donar utilitat al patrimoni industrial sense ús i potenciar el turisme al municipi. A Igualada, el REC també aprofita un antic enclavament industrial per promoure
una fira. I, a Manresa, on no ens guanya ningú en complexos
fabrils deixats de la mà de Déu i en espera d’algun projecte
viable (els Panyos, els Polvorers, bona part de l’Anònima, la
Fàbrica Nova...), no acabem de treure’n rendiment mentre,
indefectiblement, estan a precari. Bé és veritat que hi va haver una visita recent als Panyos. I, a l’Anònima, també s’ha
invertit –una mica– en la nau central perquè esdevingui un
espai polivalent per portar-hi a terme activitats de tot tipus.

Les històries de por, però, les situem al carrer del Balç,
amb una ambientació forçosament més medieval, en correspondència amb la fesomia de l’indret. Res d’anacronismes importats des d’altres latituds com l’insuportable
Halloween i les disfresses de pallassos amb serres elèctriques cabells tenyits de verd i vermell. Ben mirat, però, la
ciutat sí que compta amb experiències si més no inquietants que, espontàniament, s’han configurat passejant
pel centre històric: balcons i vitralls que cauen inesperadament, cotxes a tota velocitat pel carrer de Sobrerroca o
moments d’autèntica angoixa a l’ascensor que va de Santa Llúcia a la plaça Major. Un trajecte curt, però intens, on
pot passar de tot.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
TOTS SANTS 2022 (I)

EMISSARI
2022

Tinc un company que s’embala
fent auques com el qui més,
un amic de qui faig gala,
jo lo Gaiter del Calders.
Si sabeu que rima amb ala
aviat sabreu qui és.

AUCA DE LA CASTANYADA
1. Quan som en plena tardor
tot canvia de color.
2. I més, quan la Castanyera,
amb davantal per bandera,
3. ven castanyes a ciutat		
en el lloc més adequat,
4. perquè els grans i la mainada
celebrem la Castanyada.
5. Una festa que ens convida
a gaudir a fons de la vida
6. i a recordar-nos tots junts
dels familiars difunts,
7. que avui trobem a faltar
i que són al més enllà.
8. Ja els celtes, molt temps abans
que arribessin els romans,
9. recordaven el viatge
que, amb castanyes per bagatge
10. i panellets al sarró,
com si anessin d’excursió,
11. emprenien els mortals
pels camins celestials.
12. Per això en un dia així
molts dels que ara fem camí
13. quan pensem en els parents
i els amics que són absents,
14. tot vetllant pel seu descans,
celebrem que Tots són Sants,
15. perquè al pes de les balances
hi sumem les benaurances,
16. les dites d’aquell sermó
que va fer Nostre Senyor.
17. No ens espanti, doncs, la mort
dels que han arribat a port,
18. i tinguem la festa en pau,
tot fent gresca i fent sarau,
19. jugant amb les animetes
o si voleu, més mofetes,
20. festejant el Halloween,
un invent del segle XX,
21. que ve dels Estats Units,
on són més desvergonyits.
22. Per tres dies que hem de viure,
no plorem que més val riure.
23. Amb família o amb gentada
celebrem la Castanyada
24. i quan vingui la foscor:
bona nit que Déu ens do!
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ls poca pena, són una colla
d’antropòlegs jubilats i laics que
queden una setmana abans de
Tots Sants per muntar la paradeta al voral de la carretera de Sant
Joan i observar el cementiri municipal de Manresa en temporada alta.
El Nicolau és el butanero de la colla.
Sempre és el primer d’arribar a la cita
amb la seva cadira de rodes motoritzada que tiba un carro que tragina
l’equipament essencial per passar la
setmana. Els poca pena, des del seva
mentalitat incrèdula, passen aquesta
setmana fent un treball de camp sobre
el comportament dels vius a l’hora de
visitar i recordar els morts. «Jo sempre
vinc amb bolquers, no se sap mai quan
pot passar l’anècdota del dia i no et
pots permetre el luxe d’estar entre els
arbustos», diu el Bonifaci, orgullós.
Al 2022 el record als éssers estimats
continua sent una tradició sagrada
per a molts, però el turisme zombi
fruit de l’arrasant imperialisme cultural nord-americà ha pervertit l’ambient dels cementiris. «Abans les famílies venien amb rams, equipament de
neteja i escales per arribar als nínxols
més inaccessibles. Ara això s’ha ani-

mat, avui mateix hem vist un grup
de joves un dels quals anava disfressat de planta carnívora i portava rams
de flors, un Hitler duia els esprais, els
draps i el botellón, i un Spiderman
carregava l’escala. Però aquests venien a muntar l’escenari per al concert
d’aquesta nit». El record dels morts
ha donat pas a l’oci dels morts i des
del 2022 el cementiri municipal celebra festes de Halloween a tota hora
i permet a qualsevol ésser viu passar
la nit a les seves instal·lacions. El preu
no és prohibitiu, ja que es tracta d’un
complex de només dues eternitats
(∞∞) –qualificació de les comoditats
dels cementiris per a l’estada dels
vius. Les instal·lacions compten amb
nínxols per compartir amb éssers vius
i d’altres de premium, que es comparteixen amb cossos sense vida, les
famílies dels quals reben una petita
compensació econòmica «pel que pugui passar». El Bonifaci ho té clar: «Fins
ara estava segur que al morir volia ser
incinerat i que les meves cendres fossin llençades al mirador del parc de
Puigterrà un dia ventós. Però ara crec
que per fi entenc la commemoració
dels morts i em faria il·lusió rebre visites premium al nínxol».

VA COM VA
TOT TÉ SOLUCIÓ

LLUM DEGÀS

S

embla que hi ha més veïnat
al cementiri que al barri antic.
Mentre que al fossar l’ocupació
supera el noranta per cent dels
nínxols, al nucli urbà hi ha més d’un
centenar d’edificis on no viu ningú. Segons un estudi recent, de cada quatre
pisos n’hi ha un de buit. Així com al cementiri la demanda d’habitatge no deixa de créixer, el centre de la ciutat s’està
despoblant malgrat les lloables iniciatives de l’administració i la tenacitat d’alguns particulars. Si la cosa continua així,
en poc temps tindrem el cementiri col·
lapsat i al barri vell només hi faran vida
quatre gats mal comptats. I com que,
pel que diuen els experts, no és possible invertir les tendències, potser fora
factible intercanviar la població que habita en un i altre espai, de manera que

es reduiria el nombre de pisos buits –i
ja no caldria col·locar-hi ascensors ni
canviar canonades o apuntalar sostres–
i el cementiri, amb els nínxols reconvertits en habitatges a la japonesa, en

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

format rusc, permetria als antics habitants del barri vell gaudir d’un ambient
més sanejat i familiar, envoltats de verd
i cants d’ocells, amb bones vistes i un
silenci sepulcral.

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
CAVALLS MENORQUINS AMB
AIRES ANDALUSINS
En el repàs de la vint-i-unena edició
de la Fira Mediterrània –que, val a dirho, alguns manresans encara no saben
exactament què programa i per a qui–
hi ha una estrella emergent, Rosalia, la
cantant de Sant Esteve Sesrovires que
ha aconseguit actuar a la gal·la dels MTV
Europe Awards i traspassar fronteres
amb la seva barreja de música flamenca amb els ritmes més contemporanis
que es va bressolar i projectar a la Mediterrània. Ara, en algunes ocasions, les
propostes de la mostra han estat desafortunades. Com la d’aquest any que
va voler aplegar una nodrida representació del folklore de les Illes: dimonis,
diables i bèsties de Mallorca, el grup de
ball pagès Es Broll en representació de
les illes veïnes d’Eivissa i Formentera... i,
en especial, el grup eqüestre Equimar,
del poble menorquí des Castell, que, el
diumenge, va presentar l’espectacle Aires de Menorca. Llàstima que, pel carrer de Guimerà, només van cavalcar-hi
quatre cavalls, acompanyats d’una música d’estil hispanoandalús. Res a veure
amb el fervor per Sant Joan a Ciutadella. En definitiva, el que vam veure va
ser una mena de demostració eqüestre
amb aires més aviat andalusins.

TORNAR ALS ORÍGENS
Qui sí que pretén soscavar en les arrels
poètiques i culturals dels Països Catalans és el cicle literari Tocats de Lletra
que, en aquesta última edició, ha inclòs el Sopar Estellés, una iniciativa
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QUINTÍ TORRA CORDONS

que, a València, és molt participada i en
la qual els assistents reciten textos del
poeta de Burjassot. L’acte a Manresa es
va celebrar a l’Espai Òmnium, que, per
un dia, va recuperar la funció d’establiment de restauració, recordant l’antic
ús inaugurat com a Via Fora! i les successives iniciatives de curt recorregut.

triculats o no. Sobretot, si, com és el cas
del Carme, hi ha elements de la façana
que són potencialment perillosos. A la
imatge que em fa arribar un veí, es veu
com la grua d’una empresa de la comarca facilita la feina d’uns vidriers que reparen la rosassa de l’església del Carme, en
el vessant que dona a la plaça d’Europa,
després que els vitralls de l’altra banda
de l’edifici es desprenguessin, fet potencialment perillós per a fidels i ciutadans.

ES NECESSITEN CLIENTS
És clar que subsistir en els negocis de la
restauració no és gens fàcil i alguns propietaris fan tot tipus de reclams per captivar la clientela. És el cas del bar-frankfurt Bondia, del carrer de Puigterrà de
Dalt, la pissarra exterior del qual ja havia
aparegut en aquest espai per les seves
crides. En aquesta ocasió, el crit d’auxili
ratlla la desesperació i emula un anunci
de manca de personal. El que es reclama, però, són clients, sense que, òbviament, faci falta que tinguin experiència.
Els diners per pagar la consumició, suposo que deuen ser condició sine qua non.

REPARACIONS D’ALÇADA
Si uns necessiten clients, hi ha (massa)
edificis que necessiten manteniment.
Ara que Barcelona ha aconseguit que la
Sagrada Família pagui impostos municipals, potser seria l’hora de començar a
gravar els immobles de l’Església, imma-

LA MURALLA DE LA LLIBERTAT
Seguim amb vidres perquè els dels baixos de l’edifici de Cal Jorba, tancats des
que en va fugir una oficina del Banc Sabadell, s’han convertit en una cartellera
on s’anuncien actes i proclames reivindicatives i, de retruc, s’hi enganxa propaganda comercial variada. De fet, si continuem Muralla amunt, també hi ha altres
locals i parets plenes de cartells. En un
punt, un amable lector hi va retratar dos
cartells que conjuntament, un damunt
de l’altre, destil·len una oda poètica a la
llibertat i a la llibertat d’expressió que
tant trobem a faltar últimament. El de
sobre anima a denunciar les agressions

masclistes encara que hi hagi consum
d’alcohol pel mig i el de sota apel·la al
miracle de la salvació amb la doctrina
evangelista en una xerrada d’un predicador. És ben bé que la vida es pot mirar des de tots els prismes.

PLAÇA DE L’1-O
Un municipi amb un consistori abas-

segadorament independentista i amb
una estelada al balcó podria plantejar-se,
com en el cas de Girona, la possibilitat
de dedicar un vial o una plaça al ja històric 1 d’octubre de 2017. Ja hi va haver
un intent, accidentat i desagradable de
transformar la denominació de la plaça
Espanya. Ara, com veieu a la foto, algú ha
anomenat l’espai obert al carrer de les
Barreres, que, de moment, és un camp

DES DEL DIVAN
AMARCORD

de bàsquet amb terra boterut, com a
plaça de l’U d’Octubre. Potser la idea fa
fortuna. Al cap i a la fi és un espai nou a
la trama que bé caldria batejar.

DOCTOR LACETÀ

C

orria l’any 1973 quan Federico
Fellini va estrenar un film on barrejava records i sensacions de la
seva infantesa en una Itàlia feixista: Amarcord. Una Itàlia feixista com
Déu mana, no com ara, en què confonem reflexos del comportaments i ideació feixistes per tal de insultar-nos els
uns als altres. Aquell any Manresa, com
tot l’Estat, estava sota un règim feixista,
la democràcia era Orgànica –ara tindria
un contenidor d’escombraries específic per llençar-la–, per sort, i com dic
altres vegades, la nostra comunitat era
fosca. No sé si seré capaç de saber expressar els sentiments i les sensacions
que veure la peli em va causar.

La primera sensació va ser d’un «déjà
vu» i un «déjà vécu». Cinquanta anys
més tard de l’època dels feixismes
europeus, i a la meva ciutat, tot allò ho
havia viscut. Manresa tenia el seu feixista (i feixistes), instal·lat a l’Ajuntament
i ben aplicat a prohibir, sempre que
podia, els actes amb tuf de ser massa
catalans; actes del moviment escolta
inclosos. Ja es veu, un moviment amb
lliçons de respecte i democràcia sota
la censura personal. Això si, la mateixa
persona,de missa i comunió cada diumenge, i posant tres dies al cuartelillo a
una amic (amic?) seu i company de festa per no acceptar el càrrec de dirigent
local del Movimiento Nacional, que ell
mateix li havia ofert uns dies abans.

I què hem de dir, de les cases de meuques de la ciutat: ca l’Adela, la Quica
(una altra, no la que penseu), i altres... on
un dia van deixar penjat un altre company feixista. De fet el van convèncer
que era millor entrar pel balcó i no per
la porta. El nivell d’alcoholèmia devia
ser important, el xicot va escalar per la
façana, esperonat per la colla i, quan estava a mitja pujada, van fugir els altres,
mentre cridaven el sereno. Ensopegada
a l’honor de la persona, però en aquells
temps, una situació com aquesta podia
ser considerada un mèrit.

No cal que recordem les bufetades i
clatellades que, una gran part dels mestres, repartien a Tort –sí, tort– i a dret, per
motius subjectius i fútils. La por d’anar a
l’escola, de fet la por a gairebé tot en la
ciutadania. En uns dies de ràbia, d’emprenyada general, recomano –no ho feu
en cas de malalties, que el Dr. Google
us pot confondre!–, fer una exploració
a Google, amb les següents paraules:
«l’Auca de l’Enfadós (o la fi del cagaelàstics)». Almenys els que tenim una edat
recordarem els comportament, i accions, feixistes, com Déu mana.
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QUI NO CONEIX...
JAUME FONTANET, NO TINGUEU POR DELS MORTS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

D

eu ser dels manresans més populars perquè, quan
convé, sempre hi és. I no falla: tard o d’hora us convindrà. L’home –Jaume Fontanet i Picas– va néixer el 1930
sobre el negoci familiar que el seu avi ja havia arrencat
al carrer de Sobrerroca: una funerària. El seu pas per l’escola
es confongué amb el de la guerra i, acabat el conflicte bèl·lic, el seu pare l’envià a Barcelona per aprendre a fer caixes.
Caixes ben fetes, de quan les funeràries tenien fusteria pròpia i calia una mà destra a fer els taüts. Així, quan tornaria
a Manresa, ell s’estaria al costat de l’oncle, cap de taller, i
aniria aprenent la lletra menuda de l’empresa. Tanmateix, el
vestit a mida, ni que de fusta sigui, aviat fou substituït per la
confecció industrial, talment els cavalls van ser rellevats per
motors de combustió. En Jaume Fontanet, doncs, es va capbussar a la funerària lluny de ribots i garlopes, i la va saber fer
créixer en un mercat que –desenganyem-nos– és estadísticament limitat. Les manresanes i els manresans morim de
manera inexorable i ordenada, a raó de dos o tres per dia.
Feu números: la cosa justeja. Només hi ha una solució, i és la
de guanyar-se el client. O per ser exactes, la família del client.
I a can Fontanet, d’això, en sabien. Va venir aleshores que els
nous ajuntaments democràtics van plantejar-se unes pompes fúnebres municipals i només quedà l’opció d’aliar-se
amb la competència de la família Alcañiz, a suggeriment
del propi alcalde. De Fontanet a Fontal, doncs! Cal recordar
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que aquella fusió no va acabar bé? De resultes de l’aventura,
l’oferta local es triplicà, i els Fontanet –ara Fontanet-Sunyé–
creaven Fontanova. I fins avui mateix. Comptat i debatut,
en Jaume Fontanet, amb 88 anys, fa vora set dècades que
acompanya sepelis. I encara que el gerent ja és el seu fill –
Jaume Fontanet Marín– el Fontanet pare molts dies encara
atén protocol·làriament els dolguts. Si n’ha vist de coses, si
n’ha sentides! Drames profunds i també raons mesquines
proferides davant del cos present del finat. El senyor Fontanet, sabedor de l’ofici, amortalla en silenci i calla amb la
gravetat d’un sepulcre. «Hi som per ajudar, per passar el tràngol». El temps farà la resta, tot aprimant la memòria. Però
que ningú se l’imagini fred o distant. Ell mateix ha conegut
la dissort a casa seva, perquè treballar amb la mort no te
n’estalvia els rigors. I quan li demaneu per la seva us dirà
que no té pressa, ni tampoc té rumiat res d’especial. «Que
ho decideixi el fill!». Perquè, al capdavall en Jaume estima la
vida, i és home de córrer-la. Elegant, quan convé també sap
perdre aquell aire reservat que l’acompanya. I ara que som a
Tots Sants –que és com la festa major dels cementiris– Jaume Fontanet fa balanç d’una dedicació que ha esdevingut
vocacional. Vegeu-lo governar a la sala Montserrat! Sap estar,
i sap dir sempre la paraula justa. I a poc a poc, i si no es torça,
fins sembla que hagi de ser ell qui –desafiant les lleis de la
biologia– ens hagi de facturar amablement a tots els altres!

El peix de llotja és peix fresc, de temporada i de proximitat. Desembarca en els ports de Catalunya
i arriba a les peixateries el mateix dia de la seva captura. Troba’l amb l’etiqueta Peix de Llotja.
Peix de llotja. Garantia de proximitat.

Unió Europea

Fons europeu
marítim i de la pesca
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Tens un projecte
per Manresa?

Si tinguessis 50.000 euros,
què faries per la teva ciutat?
Presenta la teva proposta a l’Ajuntament
de Manresa. El termini acaba el 30 de novembre
Et podem ajudar? Si necessites ajuda per elaborar
el projecte truca al 93 878 24 70 o bé envia’ns
un correu a participacio@ajmanresa.cat
On presento el projecte? Envia el projecte a
participacio@ajmanresa.cat o bé presenta’l
a qualsevol registre municipal
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