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Especialistes que treballen en equip per a la teva salut
UNITAT DE LA VEU
Tractament i reeducació
de la veu parlada
i cantada. Millora de
la tècnica vocal.
Per a persones que fan
un ús intensiu de la
seva veu, sigui com a
professional o com
a amateur.
Equip multidisciplinari
de logopedes,
otorinolaringòleg
i fisioterapeutes.

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

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

SERVEI DE
FISIOTERÀPIA
SERVEI DE LOGOPÈDIA
SERVEI DE PODOLOGIA
SERVEI DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ
SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
SERVEI
D’ASSESSORAMENT
PSICOPEDAGÒGIC
SERVEI DE
NEUROREHABILITACIÓ
GRUPS D’ACTIVITAT
FÍSICA SALUDABLE

PER DEMANAR HORA DE VISITA
TRUQUEU AL 93 875 73 10
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Atenció privada o concertada amb mútues,
associacions, institucions i entitats.
Av. Universitària, 8-10
08242 Manresa
clinicauniversitaria@umanresa.cat
www.clinicauniversitaria.cat

editorial

Patrimoni
sobre rodes

F

a uns anys, el Pou titulava en portada, sota la imatge del recordat Jaume
Pons Agulló, La dèria de col·leccionar, una frase que utilitza una paraula
rodona respecte a la passió per arreplegar conjunts coherents de coses:
dèria. Un substantiu que el diccionari defineix com a «idea fixa que mena
o incita persistentment a fer alguna cosa». El propulsor intern del col·leccionista no és cap altre que la persistència. En el cas dels afeccionats als
cotxes clàssics, a banda de disposar d’un espai ampli per conservar-los, hi
ha una extrem rigor per conservar els autos tan fidels a l’original com sigui possible. Això explica
que, entre els membres del Clàssic Motor Club del Bages, hi hagi molts mecànics de la vella escola
i persones amb bona mà per, mentalment, desmuntar i desglossar peça per peça qualsevol automòbil, descriure’n la singularitat i, si escau, diagnosticar-hi una avaria o disfunció.
Com qualsevol col·leccionista, la majoria es mostren orgullosos dels autos que mimen i dels quals
han tingut cura durant anys, tot i que, últimament, ha crescut cert recel entre alguns propietaris
que es mostren temorosos tot assegurant que hi ha gent amb males intencions que els els vol
malmetre, o els els volen llogar o comprar al preu que sigui. En línies generals, però, les activitats
al voltant dels cotxes antics són recreatives i estan destinades a gaudir d’àpats, fires i festes, o viatjar arreu fent circular automòbils que ja no omplen els carrers i carreteres del país. És la millor
manera d’exhibir les col·leccions i el treball de conservació dels propietaris. El motor d’explosió,
l’automoció i la indústria mecànica en general van transformar el món en el segle passat. A l’estat
espanyol, per exemple, la irrupció del Seat 600, associada al desarrollismo franquista, va treure
tant el règim com les classes populars de l’autarquia. Avui dia, el sector de l’automòbil encara és
estratègic a Catalunya i les indústries de components de vehicles són punteres. Manresa, a més,
també té escrita una pàgina en la història de la indústria automobilística del país gràcies a la fabricació, a finals dels cinquanta, de 1.100 unitats del PTV, el quart microcotxe més venut a l’estat
abans de la irrupció del 600. Va ser a l’ara ja multinacional Ausa, un centre productiu que, per la
seva trajectòria, conjuntament amb tots els col·leccionistes de Manresa i comarca, és marmessor
de bona part del nostre patrimoni sobre rodes.
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Taula rodona al Casino
sobre ‘Manresans a Larraix’
El dia 5 de setembre 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: «Manresans a Larraix». Carles Claret, cap de redacció de la revista, va
conversar amb els autors del reportatge central del mes,
Ramon Fontdevila i Jaume Puig, i amb la jove estudiant
Wafae Charkaoui, amb projecció d’imatges de la ciutat
de Larraix i de manresans que hi tenen el seu origen, i
que hi tornen cada any per passar-hi les vacances.

El col·lectiu Lola Palau va
presentar la primera obra
Que Déu ens agafi confessats, la primera obra del col·
lectiu literari Lola Palau, deu veus narratives de la Catalunya Central, entre les quals hi ha les de Jordi Estrada
i Llorenç Capdevila, vinculats a la nostra revista, ja és a
les llibreries. La resta d’autors són David Clusellas, Jordi
Cussà, Pilar Duocastella, Pep Garcia, M. Dolors Guardia, Joan Pinyol, Antoni Pladevall i Josep Maria Solà, i
el dia 6 de setembre la van presentar a l’Espai Òmnium,

Foto: Sussi García

ple de gom a gom. El dia 29 també es va presentar a Igualada, en el marc del Mercat de les Lletres.

Vilamala recupera
documents de mossèn Cinto
La família manresana Subirana Conde ha fet donació a la
Casa Museu Verdaguer, de Folgueroles d’una carta i el manuscrit original d’un poema de Jacint Verdaguer, de l’any
1883. Els documents han estat estudiats per Joan Vilamala, col·laborador habitual d’aquesta revista, que els ha divulgat en un article per a l’Anuari Verdaguer.

fa 25 anys

S’editaven una trentena
de butlletins
En el reportatge central del mes, elaborat per Mius Jordà i
Joan Piqué, s’analitzava el món de les publicacions locals,
especialment les editades per entitats culturals i socials. Els
avenços tecnològics en l’àmbit de les arts gràfiques havien
permès que les antigues circulars informatives s’anessin
transformant en butlletins més generosos, il·lustrats amb
imatges fotogràfiques. Els històrics com el del Centre Excursionista de la Comarca de Bages o el Pax, de la parròquia
de la Seu, convivien amb d’altres de nous, com Barris, de la
Federació d’Associacions de Veïns, L’Esquellot, de la barriada Saldes-Pl. de Catalunya, El Totxo, de la Sagrada Família,
o La Gent del Barri, de Cal Gravat. Les copisteries Sarrió i
Copi-gràfic imprimien bona part de la trentena de butlletins. Alguns encara s’editen actualment (vegeu el reportatge
sobre cotxes antics i Info Clàssic, dins el tema d’aquest mes).

Regió7 estrenava rotativa
El dia 2 d’octubre, el president Pujol inaugurava la nova rotativa amb què Impressions Intercomarcals imprimiria Regió7. El dia 7 jutjaven el jove insubmís manresà Jordi Pujol,
mentre 300 persones es concentren a l’entrada de l’edifici del
carrer de Talamanca (la revista hi dedicava un extens reportatge). El dia 21, Àngel Colom, secretari general d’ERC,
presentava Ignasi Perramon i Joan Badia com a nous membres del partit. I el dia 30, la companyia manresana Teiatru
estrenava al Conservatori l’obra Viure del cuentu.
4
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l'opinió del lector

Ciutats vives i actives?

El nostre país té una xarxa de ciutats
mitjanes, com Manresa, que és molt potent perquè equilibra prou bé el territori.
És alhora el resultat d’una història interessant que ens demostra que la immensa majoria d’aquests ciutats enfonsen les
arrels molts segles enrere. Malgrat tot, el
model de governança és el mateix que
té tot l’estat, on l’autonomia municipal,
especialment a nivell econòmic, és molt
precària i subsidiària. No hauria de ser
així, ja que es tracta del primer nivell de
l’administració pública, amb una relació
directa i molt més palpable i eficient davant del ciutadà. Sigui com sigui, i mentre no tinguem la República Catalana,
hem d’anar navegant amb aquest context
on, en teoria, es poden fer moltes coses
i, a la pràctica, se’n fan moltes menys.
Especialment perquè vivim en el miratge d’una certa capacitat d’actuació quan,
a l’hora de la veritat, aquesta és força
minsa, tant a nivell tecnicolegal com,
sobretot, per les dificultats de finançament. I, per postres, amb una estructura
politicoadministrativa gran i cara per a
les possibilitats reals d’actuació.

Ho pensava quan vaig assistir, el passat
mes de juliol, a una jornada que va organitzar l’Ajuntament, amb motiu de la visita dels representants del municipi alemany d’Altena en el marc de la trobada
de socis de la xarxa europea URBACT
Re-Grow City. Allí es van posar en
comú diversos projectes estratègics de
cadascuna de les ciutats, amb la intenció de compartir accions, experiències
i resultats. Cal dir que els projectes que
oferia Manresa estaven ben plantejats,
però en tots les dificultats pressupostàries feien que les xifres que es plantejaven
fossin excessivament curtes per ser eficients a curt o mitjà termini. D’aquí a mig
any començaran els debats entre partits
que optin a col·locar els seus regidors a
l’Ajuntament. Crec que pot ser un bon
moment per fer un acte de contrició i dir
amb claredat que anem molt justos d’armilla i que cal concentrar els esforços en
aquells elements que els ciutadans consideren més indispensables, de la mateixa manera com es debaten les coses en
una comunitat de veïns, per exemple.
Antoni Daura i Jorba (fragment de
l’article publicat a www.elpou.cat)

caçats a la xarxa
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Els cotxes clàssics fan rodar
estampes d’altres temps12

21 de setembre. Rodalies de Catalunya @rodalies
Rodalies de Catalunya se
suma a la Setmana de la
Mobilitat. Diàriament circulen 1.000 trens, el que
equival a evitar a l’any la
circulació de 95 milions de
cotxes a les carreteres catalanes i 1,37 milions de tones de CO2 a l’atmosfera.
Endavant República! @FerranFaRun
I l’hora i mitja des de #Manresa???
Joan Montané @unjoanqualsevo
Ep! Manresa ha desaparegut de Rodalies? ¿Potser perquè el temps de trajecte Manresa-Sants és d'1 h 25 min?
Francesc Sòria, periodista @Francesc_Soria

Hugh Gerring. Canadà

25
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ens salvarà, però ajuda27
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Jordi Pujol visita Regió7 (1983)38

Catxondos! Els de la RENFE són molt de la broma... Manresa (1 hora i
mitja per anar a Sants).

Fanal de cua
L. Capdevila / L. Calderer

39

No calen més comentaris sobre el recurrent tema de Rodalies del qual fa foc TV3
va emetre un documental. A Manresa, a sobre, el tema es torna dramàtic.
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Els jocs de taula omplen
el Barri Antic

pals de CDC, ERC, CUP i DM. No hi assisteixen els regidors del PSC ni de Ciutadans.

7 de setembre. La Setmana dels Jocs al Carrer omple les
places del Barri Antic, en una setzena edició que s’acaba
amb la Nit dels Jocs a la plaça Major, que aplega un centenar de jocs de taula.

El curs comença
amb 11.000 alumnes

Les havaneres tornen
a omplir l’Agulla
8 de setembre. La 35a edició de la Trobada d’Havaneres,
organitzada per l’Agrupació Cultural del Bages, aplega
milers de persones al parc de l’Agulla, amb grups vinguts
d’arreu de Catalunya i la intervenció de la colla local Cor
de Catalunya, que celebra els seus 25 anys.

La desena Marxa de Torxes
aplega 2.000 persones
10 de setembre. Més de 2.000 persones participen en la
Marxa de Torxes, que en aquesta edició es fa per la República. L’alcalde de Fonollosa llegeix el manifest unitari i la
mare d’Anna Gabriel, Maribel Sabaté, fa el parlament de
cloenda a la plaça Major.

12 de setembre. Gairebé 11.000 alumnes comencen les
classes als centres escolars de Manresa, amb treballs pendents a causa de l’article 155 a la nova escola de les Bases i
a l’institut Manresa Sis, del Xup, que no pot iniciar el curs
fins l’endemà.

L’EPSEM rep
la Medalla de la Ciutat
19 de setembre. L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, adscrita a la UPC, rep la Medalla de la
Ciutat de Manresa al Mèrit Educatiu, al Saló de Sessions
de l’Ajuntament, en un acte presidit per l’alcalde Valentí
Junyent, que lliura la medalla al rector de la UPC, Francesc Torres, i la directora de l’EPSEM, Rosa Argelaguet.
Màrius Rubiralta, exrector de la Universitat de Barcelona
i exsecretari d’Estat d’Universitats, fa el parlament central.

L’acte institucional
recorda els fets de l’1-O
11 de setembre. Un total de 52 entitats participen en
l’ofrena floral de l’acte institucional a la plaça de l’Onze de
Setembre. L’activista cultural Joan Morros fa el parlament
central i el consistori hi és representat pels grups munici-
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Massanés i Vilardell
parlen de salut

Adam Majó deixa
el comissionat

20 de setembre. El cicle Manresa des d’una altra mirada
porta al teatre Conservatori el metge Miquel Vilardell i el
gastrònom Toni Massanés, moderats per la periodista Núria Bacardit, en el marc d’una nova proposta cultural que
neix amb l’objectiu de ser un espai de reflexió.

24 de setembre. Acompanyat de l’alcalde, Valentí Junyent, i
el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme i Llicències,
Marc Aloy, Adam Majó anuncia que deixarà de ser comissionat del Centre Històric de Manresa durant el mes d’octubre
per treballar en un altre àmbit que de moment no es fa públic.

Laia Badrenas presenta disc

Felip VI és declarat
persona non grata

20 de setembre. La cantant manresana Laia Badrenas presenta a la Sala Petita del Kursaal les cançons del seu primer disc, Ànima Groovera, acompanyada en un parell de
temes per l’Esclat Gospel Junior.

Cortés guanya el Concurs de
Joves Mags
22 de setembre. El mag badaloní Álvaro Cortés guanya el
Concurs de Joves Mags, que es fa al teatre Conservatori,
en el marc del quart Festival Màgic organitzat per l’Associació Màgia Central.

L’entrepà solidari triomfa
a la Shopping Night
29 de setembre. La setena Shopping Night, organitzada
per la UBIC, guanya espais cap a la plaça Major i el carrer de Sant Miquel. Paral·lelament, el Gremi d’Hostaleria
impulsa la venda de 5.000 entrepans –que ocupen un quilòmetre de llargada– solidaris amb l’atenció infantojuvenil
de la Fundació Althaia.

23 de setembre. Unes 300 persones participen en l’homenatge a les dones polítiques preses i exiliades, organitzat
per ERC a la plaça de Sant Domènec, amb la voluntat «de
no haver de fer-ho mai més». Hi prenen part la mare d’Anna Gabriel i el pare de Marta Rovira. Meritxell Serret hi
intervé per telèfon des de Brussel·les i es llegeixen dues
cartes de Carme Forcadell i Dolors Bassa.

Trobada de pessebristes

Descoordinació municipal

Persona non grata

El Centre Cultural del Casino presenta des de finals
d’agost una exposició de gravats i llibres d’art dels segles
XIX i XX que es podrà visitar fins al 28 d’octubre, titulada: De París a Nova York. Gravats de la col·lecció Gelonch Viladegut, comissariada per Antoni Gelonch, que
a més és el director de la col·lecció, i organitzada també
pel Museu Comarcal de Manresa, l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona i el Museu Abelló
de Mollet del Vallès. Si la capitalitat de l’art al segle XIX
era a París, el segle XX passa clarament a Nova York. L’exposició, amb artistes de gran nivell, mostra part de la seva
obra gràfica en cinc àmbits temàtics. Tot i la importància
de la mostra, ni l’alcaldia ni la regidoria de Cultura van
ser capaços de lligar horaris per tal de coincidir el mateix dia amb el comissari Antoni Gelonch i el diputat del
Parlament Europeu Ramon Tremosa, que sí que la van
visitar conjuntament.

El passat 27 de setembre, el ple de l’Ajuntament va aprovar majoritàriament declarar el rei Felip VI persona non
grata a la ciutat, després de votar una moció presentada
per l’Assemblea Nacional Catalana, que va rebre el suport
dels grups municipals de CDC, ERC, CUP i DM (Democràcia Municipal). El règim monàrquic va ser una imposició personal de Franco durant la seva dictadura, lluny de
qualsevol legitimat democràtica. És un clar exemple del
neofeixisme que encara es viu a l’estat espanyol. En lloc
de mantenir la neutralitat com l’obliga el seu càrrec de cap
d’estat va aplaudir la salvatjada policial de l’1-O, que dos
dies més tard va justificar en una declaració institucional
inacceptable en democràcia i en un veritable estat de dret.
El seu posicionament en favor de la violència policial contra la població de Catalunya va passar a la història. El regidor Davins es va abstenir, i només van votar en contra el
regidor de C’s i els tres del PSC.

30 de setembre. Una exposició de 50 pessebres al claustre
de la Seu i una mostra al Palau Firal del pessebre monumental que s’instal·larà al Casino són els actes centrals de
la 48a Trobada Nacional de Pessebristes, que aquest any es
fa a Manresa, com a Capital de la Cultura Catalana.
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...I una de calenta

Una de freda...

ERC homenatja les preses i
exiliades

27 de setembre. A proposta de l’ANC, el ple municipal aprova
la moció que declara persona non grata el rei Felip VI, amb els
vots favorables de CDC, ERC, CUP i DM, l’abstenció del regidor Miquel Davins i els vots en contra del PSC i de Ciutadans.

favets...

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Laia Palau

Baxi: un meló per obrir

i ha dues seccions als diaris que pràcticament me les salto senceres, la d’economia i la d’esports. La d’economia
perquè no hi entenc i els esports perquè
no m’agraden. Però mentiria si digués
que giro els fulls en bloc, sempre faig una ullada ràpida
als titulars i de tant en tant algun m’enganxa i fa que em
llegeixi l’article sencer. Em va passar fa un parell de dies
quan em vaig acabar llegint de cap a peus una entrevista
amb la Laia Palau, capitana de la selecció espanyola femenina de bàsquet, a partir d’un titular extret d’aquella
conversa. Fent una reflexió gens habitual en un esportista d’elit, la capitana de la selecció deia en aquell destacat:
«Meto canastitas, ¿pero qué aporto al mundo?». Això em
va animar a continuar llegint... fins que vaig acabar retallant l’article! Al llarg d’una extensa entrevista, que seria
ideal perquè els mestres la comentessin a les escoles, la
Laia Palau anava desgranant les seves idees i els seus
sentiments, començant per les dones que tenia com a referents, «la primera la meva mare» i després «dones de
la cultura que m’han marcat molt... Maria Mercè Marçal,
Mercè Rodoreda, Almudena Grandes...». I parlant d’allò
que feia i del que li agradaria fer, deia: «Encara no sé què
vull ser de gran. Vaig estudiar educació social, vaig fer treballs en presons i en centres de salut mental i em va interessar molt (...), m’agrada el món social i el món cultural
també. Sempre he dit que em canviaria per ser una actriu
de teatre. L’esport exalta coses però la cultura és la que canvia realment el món, la que canvia ànimes, idees... Ho veig
molt més transformador que l’esport (...). Sempre he pensat: ‘Jugo al bàsquet sí, però què aporta això al món?’ La
idea és fer d’això un món millor, deixar un llegat... La gent
em deia ‘has fet moltes coses a la teva carrera’ i jo pensava
‘però si només faig cistelletes’. Ni construeixo cases, ni faig
pa, ni curo la gent...».

omença una nova temporada amb el bàsquet manresà a l’elit estatal, amb similituds
a la temporada en què l’entrenador Pedro
Martínez va salvar l’equip a la pista de joc i
no en els despatxos. Els cercles periodístics
donaven per fet que Joan Peñarroya després del final de cicle
amb el Morabanc Andorra fitxaria per l’Estudiantes, però el
club madrileny es va decantar per Josep M. Berrocal. I el que
era entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, renuncia
davant l’oferta del Barça que li ofereix un millor contracte,
pràcticament sense riscos, ja que el professor té bona mà a
l’hora de treballar amb jovent. Així doncs, Joan Peñarroya
decideix acceptar l’oferta de la ciutat on viu, tot i que ja havia
estat a punt de venir dues vegades, però no va ser possible per
la disconformitat d’alguns directius. Només arribar, demana
un equip mínimament solvent, per garantir la permanència.

H

La Laia potser no s’ha parat a pensar que fent feliç la
gent que vibra amb el bàsquet també aporta coses, però
comprenc perfectament el que vol dir, i ho comparteixo.
Possiblement no m’asseuré mai a veure-la jugar però des
d’aquella entrevista la tinc a la meva llista particular de
campiones. La Laia Palau em sembla una dona admirable de debò.
8
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Tot seguit arriben tres veterans contrastats: Alex Renfroe,
Ryan Toolson i Justin Doellman. El club hauria d’explicar que
alguns d’ells disposen d’una clàusula de sortida, en cas que
rebin una oferta d’un club d’Eurolliga, amb la compensació
econòmica corresponent, tasca que li correspondria al cap
de premsa, Damià Badia, que hauria de millorar les relacions
amb els mitjans de comunicació, ja que als darrers anys s’han
viscut situacions anòmales. També s’ha fitxat Pere Tomàs –
una garantia–, Cady Lalanne –una incògnita– i Marco Lukovic –que genera dubtes–, a més de Siim-VandeVene –a prova
la pretemporada. Aquesta ha estat curta per diverses causes
i l’equip arriba verd als primers partits. Continuen cinc jugadors de la temporada passada: Jokubas Gintvainis, Gabriel
Lundberg, Guillem Jou, Alvaro Muñoz i Jordan Sakho.
El president Josep Sáez que va substituir Jaume Arnau,
mesos després de la seva dimissió, ha aconseguit el patrocini de Baxi, una empresa del mateix sector en què és executiu. ICL continua vinculat com a copatrocinador, amb
menys aportacions. L’Ajuntament de Manresa col·labora
de manera molt generosa, per compensar el que va deixar
d’aportar durant els anys de crisi. Tot i que l’actual gestió
econòmica apunta bones maneres i el deute històric es pagarà quan estava previst, és clar que l’entitat no es posarà
en perill per nous dèficits econòmics, per tant haurà de
cercar com més suports i espònsors millor.

Oriol Pérez

Il·lustració: Josep Cayuelas

...i tremendos

Commemoracions
oblidades

D'

entre les moltíssimes valoracions que podem fer de la celebració de la Capitalitat
de la Cultura Catalana 2018, una d’elles
és la de l’oblit, força difícil de comprendre, d’importants commemoracions
com ho han estat oficialment aquest 2018 els 150 anys del
naixement de Pompeu Fabra (1868-1948) i els centenaris
dels naixements de Manuel de Pedrolo (1918-1990), Maria
Aurèlia Capmany (1918-1991) i Raimon Panikkar (19182010). I, certament, ha estat una llàstima perquè, justament,
en el moment que vivim un dels períodes més foscos i incerts de la història de Catalunya, més que mai ens calen fars
i referències absoluts, com els noms esmentats, que il·luminin aquest moment obscur. I penso que dins el programa
de la capitalitat haurien d’haver brillat força més. Bé és cert
que encara desconec el programa del festival literari Tocats
de Lletres, però ara per ara... Tanmateix, potser, el que passa és que, com deia el malaguanyat Ernest Lluch i Martín,
som un país molt nacionalista, però molt poc donat al patriotisme i, d’aquí, que no tinguem gaire en consideració el
nostre patrimoni cultural. Però, possiblement també estiguem vivint, potser ni tan sols sense saber-ho, una dilapidació general dels fonaments i la coneixença de la funció i
la missió públiques de la cultura. Un exemple més, per tant,
de l’esquinçament de la tradició i filiació d’allò que coneixíem com a humanisme tradicional i, el més preocupant,
l’haver-nos assentat en un relativisme cultural que, com bé
ha exposat el crític literari Terry Eagleton, acostuma a anar
acompanyat del prejudici que tot el món és cultural i, per
tant, es nega que hi hagi veritats o valors universals.
Però sembla que al damunt de tot s’hi hagi sumat la corroboració d’alguns dels apocalíptics diagnòstics del filòsof
sudcoreà Byung Chul-Han. Per a l’autor de la Psicopolítica,
el desenvolupament de les nostres vides roman de ple dins
d’una dictadura invisible marcada pels patrons mentals del
neoliberalisme (el que ell anomena dictadura del mercat)
en comprovar com Karl Marx va errar en el diagnòstic que
el capitalisme es transformaria en comunisme. Doncs no,
dient-ho amb les paraules del sudcoreà: «El capitalisme industrial muta en neoliberalisme financer amb modes de pro-

ducció postindustrials, immaterials, en lloc de comunisme».
Les conseqüències encara són força invisibles, però per a
Chul-Han no hi ha dubte que aquest neoliberalisme financer ha establert una mentalitat dins la nostra societat –lliure
competència, productivitat, creació de riquesa– que no només destrueix el concepte de ciutadà tal i com l’havíem entès
fins fa molt poc temps, sinó que aquest es transforma en un
simple esclau. Som esclaus de la dictadura del mercat, de la
dictadura d’allò que ens proposa només comprar i/o vendre.
Sense necessitat de comprar ni de vendre, a nivell cultural, en
nom de les xifres hem anat reduint el nivell dels continguts
per, suposadament, arribar, així, a més ciutadans quan el que
s’ha realitzat ha estat una subtil operació de conversió de la
cultura humanística per unes altres formes que sota el nom
de cultura justifiquen el cultiu d’altres importants dimensions humanes com ho són l’oci, la diversió o l’entreteniment...
Per sort, però, queden raigs de llum com la dels activistes i
membres del Grup Vivarium Minorisa que han aconseguit
que, precisament, Manresa commemori la figura gegantina
del filòsof i teòleg català Raimon Panikkar (1918-2010) el
dia exacte del seu naixement: el 2 de novembre. Així, durant
els dies 2 i 3 del proper mes, podrem gaudir, a Manresa, de
la inauguració de dues exposicions, d’una celebració d’acció
de gràcies, d’una vetlla meditativa, d’una taula rodona i d’un
acte en memòria i record d’una personalitat que ens va llegar
una obra que, cada dia que passa,més s’erigeix com una veritable proposta de vida. De nou, així, Manresa s’erigeix com
un veritable genius loci estretament lligat a l’espiritualitat, a la
llum que irradia d’aquesta i, per tant, és per sentir-se’n orgullós. Guardeu-vos aquestes dues dates a l’agenda per assistir
en alguns dels actes organitzats i deixeu-vos emportar per
la força de la paraula, del silenci i de l’acció. És possible que
pugui generar-se un veritable exercici espiritual en moure
l’esperit cap a la comprensió que la feina de la filosofia és «revelar als homes la utilitat d’allò inútil o, si es vol, ensenyar-los
a diferenciar entre dos sentits diferents de la paraula utilitat»
per dir-ho amb les sàvies paraules de Pierre Hadot que, possiblement, com Panikkar estava convençut de com la filosofia és un veritable exercici espiritual. I en això, com ens ha
ensenyat la història, Manresa hi té molt a dir.

EL POU · OCTUBRE 2018

9

10

EL POU · OCTUBRE 2018

instantànies

instant
Marc Prat

Laura Serrat

El pianista romàntic
L’eco del piano s’extingeix i la música queda gravada dins dels seus ulls. Pocs segons abans,
el jove pianista manresà interpretava una peça del compositor hongarès Franz Liszt. Les
seves mans volaven sobre l’instrument. L’estampa del músic Xavier Ricarte tocant a la sala
d’estar de casa seva evoca una de les reflexions del compositor francès Claude Debussy:
«La música comença allà on no arriben les paraules». Els seus dits ballen sobre les tecles.
Les notes neixen i moren a cada instant. Fan vibrar l’ànima. «Saps què és el més misteriós
de la música?», pregunta Ricarte. «Quan interpreto una melodia puc reviure les emocions
del seu autor i alhora conèixer-me més a mi mateix», sosté. En un racó de la sala d’estar,
hi ha una capseta on guarda les postals de totes les ciutats europees on ha tocat. Des dels
cinc anys, és la passió que el mou i a la qual vol dedicar la vida. Actualment, estudia interpretació en música clàssica i contemporània a Barcelona i enguany començarà un màster
sobre la creació de música per a videojocs o bé pel·lícules. Els seus ulls castanys en forma
d’ametlla no queden dissimulats darrere del vidre de les ulleres. Un somriure innocent li
marca l’expressió. «Aquest és el meu racó», comenta assenyalant el gran piano de l’any 1870
que reposa a casa seva. Sobre de l’instrument hi ha tres quadres misteriosos. Durant uns
segons, els observa i, de sobte, s’adona per primera vegada que es reconeix en les tres obres.
En el quadre del centre s’observa un camí rural amb llars a banda i banda plenes de vegetació. «Aquesta imatge és com si em parlés del lloc on arrenca la meva passió per la música,
casa meva», apunta. El músic va començar a tocar al piano a la falda de la seva tieta i quan
va fer els sis anys va començar a estudiar al Conservatori de Manresa. «El primer professor
que vaig tenir em va fer estimar la música clàssica i, quan em vaig fer més gran, em va
llançar a presentar-me a concursos de piano», recorda. De seguida va començar a guanyar
premis que li van permetre recórrer diferents ciutats de Catalunya i, més endavant, d’arreu d’Europa. En mirar aquest quadre pensa que és probable que un dia hagi de marxar a
l’estranger per poder viure de la música. «A casa nostra la cultura no es valora tant i costa
més guanyar-s’hi la vida», lamenta. L’entristeix pensar que potser haurà de deixar enrere la
família i els amics, «sobretot l’àvia, la persona que m’ha donat suport des dels inicis».
En el quadre de l’esquerra s’observa una escena romàntica, on el sol s’amaga tenyint de llum
taronja el cel i el riu que travessa la ciutat. La imatge evoca la seva predilecció pels compositors
romàntics. El jove pianista explica que, a partir del segle XVIII, la música va esdevenir «més
imaginativa, passional, humana». Els compositors romàntics apel·len més a les emocions i això
comporta més esforç per a l’intèrpret «perquè també has de transmetre el que tu veus en les
partitures», comenta. De fet, el dia 28 d’octubre oferirà una actuació a l’auditori Plana de l’Om
de Manresa on interpretarà, entre d’altres estils, autors romàntics com Franz Liszt o Robert
Schumann. És conscient que el tipus de música que toca arriba a un públic reduït. «Els músics
tenim la responsabilitat d’intentar presentar d’una manera més amena melodies que, al final,
parlen de la condició humana, de l’amor, de la guerra, de la vida i de la mort», considera.
Mira l’últim quadre pintat per l’autor manresà Joaquim Falcó. Un gat negre rodejat de pinzellades grogues i vermelles que semblen flames. La pintura transmet irritació. «He viscut èpoques en què he dubtat de si continuar endavant com a pianista», diu amb un fil de veu. Destaca que sovint es creen enveges a l’entorn de la música i es pretén buscar la perfecció, «però
s’equivoquen», sosté. «Si s’assolís la perfecció, l’art deixaria de ser atractiu, ja no seria humà».
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Els cotxes clàssics
fan rodar estampes
d’altres temps
Carles Claret
Fotografies: Marc Prat / Francesc Rubí

Un Isetta de la col·lecció de microcotxes de Toni Tachó.
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tema del mes

La irrupció i generalització del motor elèctric marcarà
un punt d’inflexió en la història de la indústria de
l’automòbil. Això implicarà que els cotxes propulsats
per motors d’explosió passin a ser clàssics i, amb el
pas dels anys, antics i patrimonialment valuosos. En
un futur, com passa ara, de ben segur que restaurarlos i col·leccionar-los serà una passió al voltant de la
qual s’organitzen tot tipus d’esdeveniments socials
i divulgatius, i també trobades que ressegueixen
episodis de la nostra història.

E

l Clàssic Motor
Club del Bages
va néixer el juny
de 1989, «després que Xavier Perramon i
Guillem Tachó
restauressin un PTV d’Ausa i ens plantegéssim fer una trobada de microcotxes», explica Toni Tachó, el primer
secretari i actual president. Tenien la
referència d’una trobada de biscúters
al Moll de la Fusta de Barcelona i,
«amb la idea de fer la concentració a
Manresa, vam crear el club». Tachó reconeix que, per a la bona acceptació de
l’entitat va ser clau «reunir microcotxes, però sumar-hi altres clàssics populars com el 600 i obrir-nos a tothom.
Fins llavors, el món dels cotxe clàssic
era molt elitista». Així, amb els pas
dels anys, el club ha anat sumant socis
i ha trobat espai per a tot tipus de vehicles. Avui dia, hi ha actives i coordi-

nades fins a tretze seccions: Amics del
Biscúter, Escuderia PTV, Esportiva,
4x4 Clàssics, Citroën, Clàssics, Mini,
Seat 600, Antics, Motos clàssiques,
Porsche, BMW, Microcotxes i Lancia.

«Fa una mica de por
pensar que no quedi
gent capaç de restaurar
i reparar cotxes antics»
L’entitat, que organitza una cinquantena d’activitats anuals, mobilitza
al voltant de 3.000 socis del país, la
resta de l’estat, diversos països europeus i, fins i tot, dels Estats Units.
La gerència, a càrrec de Roger Grandia, l’administració i atenció al soci,
a mans de M. Alba Raurich –antiga
treballadora de Copi-Gràfic i maquetadora de la revista trimestral–, i al-

tres aspectes del dia a dia s’han professionalitzat. Les oficines del carrer
Tarragona, 50, de Sant Joan de Vilatorrada, compten amb una destacada
biblioteca especialitzada i un ampli
horari d’atenció –en dies feiners,
matí i tarda–, durant el qual es dona
suport en aspectes com la contractació d’assegurances, la normativa
de circulació, matriculacions i ITV,
i també l’accés a la compravenda,
manteniment i recerca de recanvis.A
part del web del club, la revista trimestral Info Clàssic és el canal de comunicació entre l’entitat i els associats, i deixa constància de les sortides
i concentracions. De l’any 1991 fins
al 2004 es va editar un butlletí que va
començar amb 36 pàgines en blanc i
negre i va acabar amb 100, amb una
bona part en color. Des de desembre
de 2004, coincidint amb el número
50, la publicació s’imprimeix en format DIN A4 i totalment en color.
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El PTV, manresà de cap a peus
Entre el 4 de maig de 1956 i el 1961, l’empresa Automóviles Utilitarios, SA (Ausa)
va llançar el PTV, la marca catalana de microcotxes amb més repercussió a l’estat. A
diferència del Biscúter, el Goggomobil i l’Isetta, el PTV era l’únic vehicle de disseny
i fabricació totalment local. El model es basava en els vehicles que els germans Tachó havien desenvolupat durant els anys cinquanta, dels quals es va construir una
sola unitat. A partir de l’últim prototip es va desenvolupar una producció en sèrie,
per a la qual Antoni i Guillem Tachó, Maurici Perramon i Josep Vila van fundar
Ausa. De les inicials dels cognoms va sorgir la marca: PTV. El primer model era
un descapotable biplaça amb motor posterior monocilíndric de 250 centímetres
cúbics que, amb una potència d’11 cavalls, assolia una velocitat de 75 km/h. El preu
oscil·lava entre 44.500 i 55.000 pessetes. En total, se’n van arribar a produir 1.100
unitats, fet que el converteix en el quart microcotxe amb més producció a l’estat.

El 600, la icona d’una època
El més entranyable dels clàssics fabricats a l’estat és la icona d’una època: la del
desarrollismo franquista. Amb el 600, la classe mitjana va començar a viatjar, sortir
el cap de setmana i marxar de vacances. L’original italià, el Fiat 600, va ser ideat per
Dante Giacosa i presentat al Saló de l’Automòbil de Ginebra de 1955. El Seat 600
N –amb una cilindrada de 633 centímetres cúbics i 21,5 cavalls– es va fabricar a
la Zona Franca barcelonina entre 1957 i 1963. En sortir al mercat costava 71.400
pessetes. Finalitzat aquest període, es va substituir pel 600 D, del qual es van produir 418.035 unitats. El 600 E, que tenia com a principal novetat unes portes que
s’obrien en el sentit normal, el va reemplaçar el 1970. I, a finals de 1972, es va afegir
a la gamma el 600 L Especial. El 1973, quan es va deixar de fabricar, se n’havien
posat a la venda 790.000 unitats.

El Seat 131 Supermirafiori de Daniel González.
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Un 600 restaurat al Poble Nou

Daniel González dins del seu 600.

El 600 de Daniel González, un mecànic, manresà de tota la vida que l’any
que ve en farà setanta, va sortir de fàbrica el 22 de juny de 1972. Ho acredita un certificat oficial de la marca que
van lliurar-li l’any passat amb motiu
de la celebració del seixantè aniversari
de la sortida al mercat de la primera
unitat. A través de l’associació catalana Traveseat, narra amb satisfacció
dos grans esdeveniments en què va
prendre part. Del 21 al 25 de juny, «un
centenar de cotxes vam venir des del
circuit del Jarama de Madrid fins a
Barcelona». L’autonomia del 600, que
el Daniel calcula que és «d’uns 330
quilòmetres, ja que el dipòsit és de 30
litres», va obligar a fer el recorregut

per etapes passant per Conca, Terol,
Peníscola, Vilafranca del Penedès i, finalment, la Zona Franca, el bressol del
primer 600.
Pocs mesos abans, al març, amb la idea
d’establir un rècord Guinness, «es van
presentar 1.200 propietaris de 600 a
Montmeló per rodar-hi conjuntament.
En van descartar molts perquè estaven
massa modificats. No pas el meu». Finalment, al circuit van rodar-hi uns
750 vehicles, una quantitat que va superar, amb escreix, el repte que es volia
assolir: fer-ne circular 600 alhora pel
traçat. «Amb la meva dona, en gaudim
molt, del 600,» assegura el Daniel. «Les
trobades estan molt ben organitzades.

No t’has de preocupar de res». Estan
atents a totes les concentracions, travesses i ral·lis d’autos clàssics. Se n’informen a través del Clàssic Motor Club
del Bages i d’un altre a Lleida des que,
el juliol del 1997, va comprar el petit
auto a través d’un client. «En vaig pagar 75.000 pessetes. Vaig comentar-li a
la dona el vespre del dia que em van
dir si m’interessava. L’endemà mateix
vaig dir que sí. Va ser un regal anticipat de l’aniversari de noces». Tot i que
la il·lusió del Daniel hauria estat tenir
un Seat 124, «el primer cotxe que vaig
tenir», recorda que, de jove, «quan
treballava al Garatge Camprodon,
l’Antoni, l’amo, em deixava fer córrer
el seu 600 cada diumenge a condició
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que dissabte, abans de plegar, li deixés
ben net».
Abans de regentar un taller de propietat al carrer de les Tortonyes, al barri
del Poble Nou, el Daniel havia treballat
en altres negocis que ja no existeixen.
«Primer al carrer del Sol, amb Ramon
Altimiras, i, finalment, a Motor Avinguda, a l’actual rotonda dels Dolors».
L’empresa va fer fallida i, el 1982, juntament amb un altre soci, van obrir
un taller al carrer Major, número 34.
«Hi vam ser vuit anys, fins que, el
1989, vam venir on som ara». El nom
del’establiment, Danric, és fruit de la
unió dels noms dels dos socis: Daniel
i Enric. El segon ja es va jubilar i ara el
negoci funciona amb un únic operari,
l’Enric Vilaseca, que també havia treballat a Motor Avinguda.
La trajectòria com a mecànic va ser
clau per «restaurar el 600 peça per
peça. Quan me’l van donar hi havia
bonys i feia molt soroll. Vam haver
de refer tota la distribució. Recordo
que, en acabar la jornada, al taller,
me’l mirava per tot arreu i pensava
com intervenir-hi sacrificant al mínim els components originals». En
el cas del 600, però, «força recanvistes tenen peces i, a més, hi ha mercat d’elements mecànics nous perquè
hi ha gent que es va quedar motllos
originals de la fàbrica». Sens dubte, el
Daniel va fer una bona feina. Poc després de restaurar-lo, en una trobada
de 600 organitzada pel Montepio de
Conductors, va guanyar el premi a la
millor reconstrucció.
Externament, el 600 del Daniel manté
totes les peces originals (fars, pilots,
aletes, para-xocs i embellidors). «A
diferència de les peces mecàniques,
els elements exteriors i de carrosseria
són cars. Se’n troben d’originals, però
no són gens barats». Fa tres anys, el
Daniel també va recuperar un Seat 131
Supermirafiori «amb tapisseria original. En col·locar-lo a l’elevador del taller i veure que no estava gens rovellat,
també vaig decidir restaurar-lo. Era un
cotxe que havia fet poc més de 30.000
quilòmetres». I, és clar, el 131 també és
un autèntic clàssic que ara fa circular
tant o més que el 600.
16
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El 600 del Daniel González, fabricat a la factoria
de la Zona Franca de Barcelona el 1972

El planxista amb mans de plata
És un home que va per feina, de poques paraules. Això sí, s’entusiasma
xerrant de cotxes. Jaume Jubert, nascut el 1947, «als catorze anys ja feia
d’aprenent a Manresa, al taller Rubió i
Vilaseca que hi havia al carrer de Girona. Després vaig treballar a l’Obradors,
a Terrassa, Tarragona i Barcelona. En
tornar de la mili, vaig passar per Sant
Fruitós fins a fer cap a la Planxisteria i
Pintura Sant Joan, on els dos socis que
hi havia llavors necessitaven algú que
dominés el tipus de feina que jo feia».
Va acabar sent-ne soci i ja no se’n va
moure fins que es va jubilar, ara farà
cinc anys. El Jaume és un artesà de la
planxisteria i un acreditat reconstructor d’automòbils. Les parets del local
on guarda els cotxes que col·lecciona
estan plenes de fotografies amb l’evolució de les reconstruccions d’autos de
tot tipus que, observant-les cronològicament, passen de mostrar un munt de
ferralla a convertir-se en autos lluents,
com si fossin nous.

Antoni Jubert al costat de l'Hispano Suiza de 1920 que va restaurar peça a peça

Es percep que l’ofici l’apassiona –més
encara que la possessió mateixa dels
vehicles un cop reparats, pintats i carrossats altre cop. «Molts cops he intercanviat cotxes restaurats per altres que
s’havien de reconstruir». D’un temps
ençà, però, ha anat reduint la flota.
«Tot plegat comporta feina i, de moment, ningú de la família hi mostra interès». Un nord-americà li va comprar
més de la meitat de la col·lecció per
exposar els cotxes en un museu d’Estats Units que temps després va poder
visitar. «Havia arribat a tenir un bon
volum de vehicles. Sumant-los tots,
crec que me’n deuen haver passat uns
400 per les mans», diu el Jaume.
Tot i que ja arranjava automòbils antics
d’alguns clients de la planxisteria, les
tasques de restauració li han ocupat
llargues hores i caps de setmana –fora
de l’horari laboral– des de fa gairebé
tres dècades, quan «des d’Ausa, em van
demanar de restaurar un PTV». Cada
dia passa una bona estona on té guardats els cotxes, fent-hi el manteniment
per preparar sortides amb el club, al-

gunes de les quals encapçala. Per al 27
i 28 d’octubre, per exemple, ja té a punt
el Ral·li del Bolet: «Recorrem uns 130
quilòmetres amb cotxes antics, d’abans
de 1940. per carreteres secundàries i,
pel nom, queda clar que està lligat a la
gastronomia de temporada».
Ara que té més temps, continua fent

restauracions com a mer aficionat.
Molta gent li té confiança perquè sap
que té els coneixements, l’ofici i les
eines. I és que, a la part de darrere del
local, hi té un taller en què ara afronta
l’arranjament d’un «biscúter comercial amb caixa de fusta». De fet, admet
que «cada cop hi ha menys tallers o
gent que sigui capaç de fer aquest ti-
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Taller amb eines, peces i motllos de planxa per a la restauració de cotxes

pus de feina». L’ofici del Jaume traspua per tots els racons del taller, on té
acumulades planxes, motllos, peces i
capós de biscúter, el autos que, al llarg
dels anys, més ha restaurat. Per a ell, la
feina es redueix a «tenir una peça original o els plànols i mides per poder
fer-ne una còpia».
El Jaume, que és vicepresident del
Clàssic Motor Club del Bages, té una
col·lecció variada que inclou cotxes
18
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antics, microcotxes, grans cotxes
americans i clàssics com un 600, un
Mini i un Volkswagen Golf de primera generació descapotable. De tota la
flota, sobresurt un Hispano-Suiza de
1920, l’auto del qual no es desprendria
mai. «Pel valor i perquè vaig reconstruir-lo manualment amb l’ajuda d’un
amic molt manetes per a la part mecànica». Calcula que van dedicar-hi
«unes 1.500 hores de feina». Explica
el procés amb devoció. Cal «desmun-

tar-lo tot i separar-ne les parts: les peces mecàniques, el xassís de base, la
carcassa, els elements de la carrosseria
i la resta de components un per un».
A banda de la intervenció mecànica
que controla fins a cert punt, l’expertesa del Jaume queda palesa a l’hora de
crear i col·locar ben dreçades a l’esquelet –que en molts cotxes centenaris és
de fusta– les diferents planxes, portes,
aletes, estreps i capós que el conformen. Tot un art.

92 anys de passió per l’automòbil
«La primera grua per a vehicles que
hi va haver a Manresa la vam construir damunt d’un camió de la guerra que vam anar a comprar en una
subhasta del Cuarto Regimiento Militar, a Sant Boi de Llobregat», rememora Antoni Camprodon, nascut
a la ciutat el 20 de juny de 1926. El
taller familiar l’havia fundat el pare,
Joan, que, com havia fet abans la germana, «va arribar a Manresa des de
Sant Hilari Sacalm, perquè hi havia
més oportunitats de trobar feina. Va
aprendre mecànica al sector tèxtil i,
abans de muntar negoci propi, també
havia treballat amb cotxes al Garatge
Sport». En acabar la guerra, el mateix
any 1939, va obrir un taller al carrer
Nou de Valldaura, on actualment hi
ha l’escola FEDAC. L’Antoni s’hi va
incorporar d’aprenent en fer catorze
anys, després d’haver anat a escola
a la Salle. A principis dels quaranta,
hi veia desfilar els cotxes i camions
d’aquella època que feien cap al taller
per fer-hi reparacions. Les marques
habituals eren, entre altres, «Ford,
Chevrolet, Peugeot, Renault... Els
més impressionants eren de propietaris industrials i eren americans i
europeus». Aquells autos, de seguida,
van començar a fer-li peça.
D’aquella època, al local de Grues
Manresa, situat a la carretera de Santpedor, 101, que actualment només fa
serveis d’assistència i regenta la seva
filla Francina, hi conserva «un Opel
de 1933 amb matrícula de Huelva
que vam comprar de segona mà a un
home de Calaf. És un model que en
deien rodillas i és el que feia circular
particularment». La seva esposa, Trinitat Espinalt, que va acabar portant
l’administració del taller, apunta que
és probable «que només en quedin un
o dos més a tot l’estat». Amb l’ajuda
de la filla, ressegueix la trajectòria del
negoci familiar, que va arribar a tenir
20 operaris i que «quan les dominiques van voler ampliar l’escola, es va
traslladar a l’avenida de la Cruzada
Española (ara Bases de Manresa) i,
posteriorment, on és ara». La Trinitat

Trinitat, Antoni i Quim en el seu Opel de 1933.
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explica la veritable odissea del servei
de la grua, que funcionava 24 hores
al dia i sense telèfons mòbils. Quan
hi acudien el seu marit, el sogre o els
operaris «era com si a la gent se li aparegués la verge!». La passió pels cotxes
va propiciar que l’Antoni n’arribés a
tenir una dotzena. A part del rodillas,
també conserva un Chevrolet Nova
americà de sis cilindres, «comprat al
Garatge Modelo de Barcelona, a tocar
de la presó del carrer Entença». L’edat
i la falta d’espai l’ha obligat a reduir
la col·lecció, tot i que ara és el net qui
ocupa, amb els seus cotxes, bona part
del garatge.
Nascut el 1982, Quim Falcó Camprodon és fill de l’altra filla de l’Antoni,
la Joana –professora del Pius Font
i Quer fa més de tres dècades– i del
pintor Quim Falcó, «un altre gran
apassionat dels cotxes que sempre
m’ha ajudat molt a cultivar l’afició».
És un amant «dels ja cotxes clàssics
esportius que tenen 25 o 30 anys. Són
autos dels vuitanta i els noranta que
ara tiren fort entre els col·leccionistes.
Els cotxes com els de l’avi, són difícils
de conservar i restaurar, i els entesos
solen ser gent de certa edat». Empleat a l’àrea d’R+D+i d’una empresa de
la comarca, després d’estudiar disseny industrial, el Quim és secretari
del Clàssic Motor Club del Bages, del
qual l’avi té un dels primers números
–també va ser un dels fundadors del
Montepio de Conductors–, i ha participat als ral·lis i concentracions «des
que era petit amb el pare i amb els
avis, que de vegades encara m’emporto a alguna trobada. He viscut el club
i reconec que la majoria de gent que
s’hi mou és com jo, ha heretat l’afició. A banda, és un tipus de col·leccionisme que requereix temps, espai
i cert podeu adquisitiu». El Quim es
considera un col·leccionista menor i
diu que és contradictori tenir cotxes
clàssics i no poder-los tenir a punt per
fer-los circular. «Em fa una mica de
por pensar que no quedi gent capaç
de restaurar i reparar cotxes antics
perquè els que en saben cada cop tenen més anys». Respecte dels dos cotxes de l’avi, té claríssim que, si s’han
de restaurar, «passaran per les mans
del Jaume Jubert».
20
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L'Opel de 1933 (a dalt), i el Chevrolet Nova que conserva Antoni Camprodon

Interior del model Opel, «rodillas».

El PTV, un tòtem familiar
Toni Tachó recorda amb nostàlgia i
emoció l’any 1989 quan el seu pare
–del mateix nom– «i el meu tiet Guillem, que amb cent anys encara remenava peces mecàniques, es dedicaven
a restaurar el primer PTV que vaig
comprar». El germans Tachó reproduïen la mateixa estampa dels cinquanta
quan, pocs abans de fundar Ausa amb
Maurici Perramon i Josep Vila, dissenyaven i muntaven els autos que van
acabar sent la font d’inspiració del seu
microcotxe, del qual, amb l’arrencada de l’empresa, es van produir 1.100
unitats. Aquella primera restauració
va acabar implicant tota la família i
el suport de diversos amics, entre els
quals hi havia Jaume Jubert. Com en
el cas del seu amic Xavier Perramon
(fill del Maurici), «la tradició del PTV
m’arriba per un fil conductor familiar.
El 1971, el meu pare va adquirir el primer de la col·lecció que tinc –de color
carbassa butà–, quan feia vuit anys que
no es fabricava».
De fet, es pot dir que la flota de PTV
restaurats han anat entrant a la casa
de l’actual president del Clàssic Motor
Club del Bages a mesura que han anat
naixent els seus cinc fills. El primer,
va coincidir amb l’arribada de l’Aura
(1989). Posteriorment van arribar la
Mercè (1991), la Roser (1995), la Carla (2004) i el Toni (2007). Avui dia,
«tots tenen el seu. De fet, a casa els
coneixem com el PTV de la Mercè...
o el de la Carla i el del Toni que, de
moment, encara no els poden conduir, però ja els tenen assignats». Van
a les sortides plegats, recentment a
Sant Joan Lohitzune, al País Basc
francès, com mostra somrient en
unes fotografies. «Cadascú carrega el
cotxet en un remolc i ens plantem allà
on calgui». Tot i que, en els primers
temps del club no se’n perdia ni una,
«ara només anem a cinc o sis trobades
cada any. Sempre solen ser les mateixes i a partir de motivacions diferents:
que concentren un tipus de vehicle en
concret, que estan lligades a un àpat...
o, simplement, que són itinerants i
cada edició es fa en un lloc diferent»,

Toni Tachó davant d'alguns dels seus PTV.
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una bona excusa per fer una escapada
amb la família.
«M’agraden els cotxes antics i els clàssics anglesos, però la meva veritable
passió són els microcotxes», reconeix
el fill d’un dels inventors del PTV, que
continua vinculat a Ausa. A part dels
assignats a cada fill, el Toni també ha
procurat tenir «els competidors que
tenia a l’estat a l’època en què es fabricava: el Biscúter, el Goggomobil i
l’Isetta». A banda, també ha incorporat altres petits vehicles de la mateixa
categoria com un microauto de tres
rodes que va produir la factoria d’aviació alemanya Messerschmitt després
de la Segona Guerra Mundial. La dèria
pels microcotxes del Toni no es limita

22
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només als vehicles a escala real, «també col·lecciono miniatures a escala
de tots els models». Estan col·locats
en una estança contigua al garatge de
casa, damunt de diferents taules i tauletes amb altres antiguitats o enmig
d’unes prestatgeries plenes de llibres,
àlbums de fotografies i revistes d’arreu del món, totes relacionades amb
el món de l’automoció. «Soc soci de
molts clubs i, de vegades, em demanen
que hi escrigui algun article. N’he fet
per a publicacions en diferents idiomes, a part dels incomptables articles,
reportatges i cròniques que, tot solet,
preparava per imprimir els primers
butlletins de l’Info Clàssic».
A part de ser el primer secretari del

Clàssic Motor Club del Bages i, des
del 1991, el president, com no podria
ser d’una altra manera i amb el suport
d’altres companys, coordina l’Escuderia PTV, la secció de l’entitat dedicada exclusivament a la marca. En la
majoria de trobades, però, sumen la
resta de microcotxes de petita cilindrada. El Toni té tots els cotxes del garatge sempre a punt per sortir, un fet
que «comporta tenir-los endollats i
fer-hi el manteniment corresponent».
Ell mateix fa de provador: «Cada cap
de setmana que soc per casa, surto a
comprar el diari o a fer algun encàrrec amb un de diferent. És la manera
que no estiguin parats i d’assegurar
que les peces mecàniques no es ressequin ni s’encallin».
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d'aquí i d'allà

Hugh Gerring
Canadà

Andrea Izquierdo

«Cada punt
d’aquesta ciutat
és especial per a mi»

E

m dic Hugh Gerring, tinc 45 anys i
soc de Vancouver, Canadà. Actualment faig de professor d’anglès en
una associació de la UGT aquí a
Manresa, tot i que la meva història
no es remunta a això. Potser us preguntareu, què fa un canadenc aquí?
És ben fàcil, no hi ha res més internacional que l’amor.
I mai millor dit. Fa dos anys, quan en la bola del món del
meu escriptori hi havia una xinxeta marcant Austràlia
com a lloc de residència en aquells moments, vaig conèixer-la. Parlo de la Míriam, la meva companya d’aventures,
i actual parella. Ens vam conèixer quan ella estava fent de
professora en una universitat i jo estava fent classes d’anglès. Posteriorment, ella va trobar una oferta de treball
aquí, a Manresa, i jo no vaig dubtar a seguir-la. Serietat.
Antiguitat. Novetat. Tot allò és el que percebia. Tot era estrany. Estic acostumat a un país que va néixer fa moltíssim
menys que aquest. Però, tot i això, paradoxalment tot era
nou per a mi. Ara estimo Manresa, m’he acostumat a la
seva gent. Admiro la simpatia de tothom, com et rep amb
un somriure. Admiro tenir una seguretat social gratuïta.
M’agrada que la gent s’estimi sense necessitar d’alcohol pel
mig per activar-se, com passa al Canadà o els països nòrdics. Crec en l’esperit d’unió d’aquesta ciutat.
Alhora, cada punt d’aquesta ciutat és especial per a mi.
Penso en com seria passar un diumenge qualsevol al parc
de l’Agulla. El sol reflectit a l’aigua. Els camins interminables. Perdre’m allà és maco. Però encara seria més maco
tenir algú a qui ensenyar el que la Miriam em va ensenyar
a mi. I aviat ho podré fer. Aviat serem un més a casa i podrem explorar els animals, les pedres i cada racó junts.
Tot i això, la meva història no passa només per Austràlia,
he viscut a mig món. Però no havia trobat mai una cosa

«M’agrada que la gent s’estimi sense
necessitar d’alcohol pel mig per
activar-se, com passa al Canadà
o els països nòrdics»
tan interessant com el centre històric de Manresa. Ruïnes
que són novetat. No ho hauria pensat mai. Manresa és un
lloc per perdre’s, sigui uns anys o fins a perdre la memòria.
Però en això, ni jo ni el meu esperit aventurer encara no
ens hem posat d’acord. El temps dirà si em quedo o marxo,
però una cosa tinc clara, mai no deixaré de recordar els
edificis d’aquesta ciutat.
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indrets

La balma del Balç de Fontanilles

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

L

a balma del Balç de Fontanilles es
troba situada al terme municipal
de Santa Maria de Miralles, a l’Anoia, molt prop dels límit occidental,
fronterer amb la Conca de Barberà.
És al bell mig del terme, prop de les
antigues escoles, en una zona de
relativa complexitat estructural, des del punt de vista geològic. Així es localitza a la Serralada Prelitoral Catalana,
en uns indrets on aquesta està formada per afloraments de
materials cenozoics, concretament de l’Eocè Inferior, amb
una antiguitat d’uns 55 milions d’anys. Aquesta serralada
s’estén pels sectors meridionals de l’Anoia, entre Piera, Capellades i la Pobla de Claramunt.
En aquest indret, hi ha uns afloraments de materials rogencs,
d’origen eminentment continental. Precisament els colors
vermells dels sediments es deuen a la presència dels minerals
de ferro amb valència tres, com l’hematites, que és el mineral
que dona el color a aquests sediments, tot i haver-n’hi poca
quantitat. Es fan ben palesos els afloraments dels nivells gresos i de calcolutites, que pertanyen al trànsit del Paleocè a
l’Eocè Inferior. Les aigües superficials del torrent de Fontanilles (afluent de la riera de Miralles i aquesta de la riera
de Carme, que duu les seves aigües al riu Anoia) han obert
un profund barranc en erosionar els materials tous de l’Eo26
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cè. Així, s’ha originat el balç. En aquest context, l’erosió ha
obert una balma de grans dimensions, dintre de la qual hi ha
una font (originada en circular les aigües subterrànies entre
els gresos i les calcolutites). La balma, d’una gran bellesa, té
unes grans dimensions, amb una amplada d’uns 14,7 metres
i una fondària d’uns 6 metres. Dintre de la balma s’han trobat importants restes arqueològiques, procedents dels assentaments que va haver-hi entre el Neolític i l’Alta Edat Mitjana.
Prop d’aquest indret hi ha les restes d’un poblat ibèric.
Nom del paratge: Balma del Balç de Fontanelles. Situació geogràfica: Terme municipal de Santa Maria de Miralles. Situació geològica: La balma es troba situada dintre de la Serralada Prelitoral Catalana, en un indret molt proper a la Depressió Geològica de l’Ebre. De
fet, es troba entre afloraments de materials cenozoics. Per aquests
indrets, la Serralada Prelitoral, al Sud de Miralles, es troba constituïda fonamentalment per terrenys mesozoics, del Triàsic (amb nivells
carbonatats, que constitueixen la Serra del Pla de Casals), per sobre
dels quals es situen els materials cenozoics. Aquests terrenys darrers,
són més tous i sobre d’ells s’obre la vall de Santa Maria de Miralles,
enmig de la qual es localitza el paratge de la balma. Importància geològica: Es tracta d’un interessant indret geomorfològic, on
l’erosió del torrent de Fontanilles ha obert un gran sot. Al fons de la
balma hi ha una font. Alhora, les aigües del torrent fan un saltant.
Materials geològics: Es troba sobre uns afloraments de nivells rogencs, d’origen continental, amb presència d’uns nivells de gresos
i calcolutites, de tonalitats rogenques. Aquests materials tenen una
antiguitat d’uns 55 milions d’anys. Edat de formació: El balç i la balma són probablement molt recents, d’una antiguitat inferior al milió
d’anys, molt probablement de l’Holocè. Curiositats: Aquesta balma
va tenir assentaments humans entre el Neolític i l’Alta Edat Mitjana.
A dins hi ha un safareig, que aprofitava les aigües de la font. Cal dir
que es pot visitar, tot i que cal tenir força cura.

natura urbana

L’art ambiental no ens salvarà,
però ajuda
Ignasi Cebrian

A

La fotografia de natura com a art només és la superfície d’allò que es vol mostrar (ametllers de Viladordis)

la part final del llibre L’Home
a la recerca de sentit de Viktor E. Frankl hi ha una petita
obra de teatre: Sincronització a
Birkenwald on s’estableix una conversa entre els filòsofs Spinoza,
Sòcrates i Kant. Entre tots, arriben
a la conclusió que només hi ha una manera de despertar el
desig de veritat dels humans ja que, segons ells, ni els savis
poden fer res amb el seu discurs racional. Quan els savis
diuen la veritat són presos per bojos.
Sòcrates proposa una solució. Diu: «La gent d’allà baix només es deixa influir per l'art» i Spinoza li respon: «L’art és
origen de fantasies, contribueix als mites o a la poesia, però
no pas a la veritat». Davant d’aquesta resposta Kant li replica: «La irrealitat mostrada als homes és més a la vora de la
veritat que no pas les realitats humanes». Sòcrates respon:
«Hauríem de mostrar als homes alguna cosa de la pròpia
realitat a fi que descobrissin la pròpia veritat». Finalment,
decideixen fer un obra de teatre on ells són actors. En l’obra,
el marc dels esdeveniments és el camp de concentració de
Birkenwald. Parlar d’art és el recurs que els permet encetar

l’obra de teatre sobre el sentit de l’existència humana.
Hi ha un tipus d’art anomenat art ecològic que estableix un
compromís ètic entre la conservació i la preservació del medi
ambient i l’obra: un llibre, una pintura, un documental, una
pel·lícula, una escultura..., la intenció i missatge dels quals és
fer-nos conscients que l’existència humana té molt a veure
amb com ens relacionem amb el medi ambient local i global.
L’art ecològic és una bona manera d’explicar veritats ambientals. Qualsevol obra d’aquesta categoria aporta coneixement, és una primera aproximació a la veritat ambiental,
és la seducció immediata que desperta el desig per conèixer les veritats ambientals. Quan llegeixes, escoltes, sents
o toques una obra d’art pot passar que tot quedi igual.
L’obra no t’ha seduït, l’obra no t’ha emocionat. Caldrà
copsar d’altres obres que sí que t’emocionin i et facin veure
veritats amagades. Tanmateix, l’art per si sol no va enlloc.
Ja que l’art també pot expressar mentides i enganys. L’art,
a vegades, és només la superfície. Per conèixer amb profunditat la realitat, també ens cal la ciència, la filosofia i la
fe. Aquestes massa sovint són més necessàries que l’art per
entendre certes realitats ambientals.
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notícies del pou

«Penso que hauríem de

fomentar la immigració.
Posar-hi traves no té cap
sentit i des d’un punt de vista
humà és una animalada»
28
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l'entrevista

ALBA
MIRANDA
RIBERA
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Investigadora de base, fa recerca postdoctoral
en Metabòlits i Biologia al Centre de Recerca
Biològica i Immunològica de la Harvard Medical
School. Va estudiar Biotecnologia a la Universitat
Autònoma de Barcelona i es va doctorar a la
Universitat de Ciències de Milà. Té deu anys
d’experiència en recerca bàsica en Biologia
Molecular, Immunologia i Biologia Cel·lular.
Experta paracaigudista, és també una gran
balladora de tangos.

Q

uè recordes de
l’escola Puigberenguer?
-Tinc
molt
bon record dels
companys, sobretot quan jugàvem al pati, i dels professors, que van
fer molt bona feina. Potser he mitificat
el record, però el que passa ara a les escoles com el bullying, abans no hi era.
De fet, he vingut expressament d’Estats
Units per celebrar els 40 anys. Per això,
ens hem trobat els alumnes de les dues
classes que vam anar pujant junts, per
celebrar-ho amb un sopar conjunt.
-Com va ser que amb només nou
anys anessis al Camerun?

-El metge cirurgià Pere Culell era molt
amic de la meva mare, Mercè Ribera, i
treballaven junts al Centre Hospitalari. La mare va decidir anar-se’n al Camerun –com feia habitualment cada
any el Pere– i va tenir clar que jo l’havia
d’acompanyar durant el mes d’estada. Hi
feia d’anestesista i jo observava les operacions, a l’hospital de Nguti, que dirigia
Toni Barnadí. Em va impactar molt i em
va permetre observar com era de diferent del Centre Hospitalari.Vaig aprendre que el món era molt més gran que
la meva escola i em vaig adonar que allà
ser una bona nena no tenia gaire valor.
Per anar a l’escola els nens havien d’anar
amb un matxet per obrir-se pas i vivien
en una cabana sense llum ni aigua. A
casa, amb la mare, sempre parlàvem de
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medicina, sobre les malalties i del que
s’havia de fer. Ella m’ensenyava tot el
que podia del Centre Hospitalari i de la
Clínica. Sense televisió, parlàvem molt i
sempre hi havia llibres oberts.
-Quina va ser l’experiència dels cinc
anys a les Canàries?
-Va ser un canvi molt gran, sobretot
cultural. Vaig haver de començar a parlar en castellà en una illa on les coses
són diferents. Vaig aprendre que la gent
viu i actua d’una altra manera. Em vaig
adaptar i els vaig ensenyar alguns dels
meus costums, com fer cagar el tió.
-Què em pots dir de la teva experiència de paracaigudista a Skydive Empuriabrava?
-L’Skydiving va sorgir arran d’un
dels aniversaris, en què vaig dir-li a la
mare que volia fer un salt amb tàndem.
Quan una cosa m’agrada m’hi apassiono molt. Em vaig apuntar als cursets
i a les classes, i, finalment, vaig passar
els exàmens. Hi vaig dedicar bona part
dels caps de setmana durant dos anys,
abans d’anar a Milà.
Investigadora
-Fas investigació i ensenyament?
-Essencialment investigació. Més concretament, la comunicació entre l’estómac i el cervell, gut-brain axis en anglès.
Es tracta de veure com interactuen en
ratolins i en humans. Als alumnes els ensenyava la part pràctica del Laboratori.
A Milà també vaig dirigir algunes tesis.
-Hi ha diferències entre els centres
de recerca de Barcelona, Milà o Estats
Units?
-A Barcelona es fa molt bona recerca.
Vaig marxar perquè m’agrada viatjar i
veure d’altres coses, tot i que com arreu falten diners. Vaig aprendre tant
a Barcelona com a Itàlia. Als Estats
Units hi ha el mateix nivell de recerca.
Els canvis es deuen només a una voluntat personal de viatjar.
Estats Units
-Com és la teva vida quotidiana a
Metford?
-Treballo moltes hores, amb un horari
flexible, però alhora esclau. Hi ha dies
que puc anar al Laboratori a les onze
del matí, però hi ha diumenges que he
de treballar deu hores. Per exemple,
des de mitjan d’abril estic treballant en
30
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un experiment que m’obliga a anar al
Laboratori cada dia, faci el temps que
faci. Gran part de la meva feina és la
investigació en el laboratori. Però tinc
temps per ballar tango i córrer per poder fer una mitja marató.
-Com vas arribar a fer investigació a
la Harvard Medical School?
-Estudiant la celiaquia, les membranes
de l’intestí. Els projectes evolucionen i
ara tinc un model de ratolí que té una
permeabilitat intestinal alterada i n’estudio el microbioma que viu a l’intestí
i ajuda a digerir el menjar, entre d’altres
coses. Estudiem l’eix de l’intestí al cervell, ja que sabem que li envia molts senyals: es retroalimenta. Estudio com els
canvis a l’intestí afecten el cervell. Ara
bé, les deixalles que produeix el microbioma passen de la sang al cervell. Tenim
a més, un defecte de la membrana que
protegeix el cervell. Tot plegat provoca
un model de conducta alterat. Estudio
aquest procés utilitzant com a malalties l’autisme i l’esquizofrènia. Amb molt
bons resultats. En el cas dels humans
estudiem els organoids, que són unes
esferes tridimensionals que són completament humanes del teixit, que ens permet experimentar. Ara bé, el tractament
de comportaments en humans és pràcticament impossible d’estudiar, ja que
els cervells només els podem tenir post
mortem. A Harvard hi ha molta pressió
i és molt competitiu, però està bé perquè
treballes amb un grup de científics multidisciplinaris, fet que obre portes a col·
laboracions amb experts. M’agrada molt
que hi hagi gent de moltes nacionalitats.
Però, manquen fons i diners.
-Quina és la teva recerca actual?
-Començo des dels intestins, on tenim
la membrana que t’he explicat, que separa l’interior de l’intestí del cos. Hi
passen els aliments que cal absorbir fins
a convertir-se en residus. És important
que la membrana protectora sigui permeable, encara que està molt controlada. Les cèl·lules de la membrana intestinal, unes enganxades amb les altres,
unions estretes (tight junctions) han de
funcionar correctament. Dins de l’intestí també hi ha el microbioma, és a dir,
els bacteris que viuen dins, que ajuden
a la protecció. Ara bé, si la permeabilitat intestinal no funciona correctament,
l’ambient de l’intestí no és el correcte i
el microbioma tampoc, perquè les con-

dicions de l’intestí impedeixen que es
produeixin els bacteris que hi haurien
de créixer. Els microbiomes no només
ajuden a digerir els aliments, sinó que
fan moltes altres coses. Estudio aquests
microbiomes que produeixen residus,
que anomenem metabòlits, que també
estan a l’intestí. Amb una permeabilitat
intestinal alterada passen al corrent sanguini. Aleshores, ni el microbioma ni els
metabòlits són els que toquen. Resultat:
la resta del cos no està preparada per
absorbir-los. Aquest problema, com que
estudio la comunicació entre els intestins i el cervell, es fa encara més evident
amb la barrera hematoencefàlica, que
protegeix al cervell, amb la intenció de
mantenir les coses fora. La dels intestins
té un trànsit en les dues direccions molt
actiu, però la principal missió de la barrera del cervell és deixar-les fora. Suposa
un greu problema quan cal administrar
medicaments que arribin al cervell, perquè la barrera no ho permet. He vist
en el model ratolí que també hi ha uns
defectes en la barrera que protegeix el
cervell. Els ratolins anoten problemes
de comportament i intestinals.
-En el trasllat de ratolí a home, el %
de fiabilitat és alt?
-De vegades. Per això és important fer
les proves en humans. S’ha de treballar
primer amb ratolins perquè s’han de fer
molts errors abans d’aconseguir bons
resultats. Ara tenim força èxit quan fem
el trasllat perquè sabem com ho hem de
fer, gràcies al fet que durant molts anys
els científics han treballat fort. Calen
molts científics treballant durant molts
anys per aconseguir fer un pas petit.

-Cap on aneu?
-Cap als transplantaments fecals. Ara
mateix, davant d’un microbioma que
no és el que toca, estic centrada a saber
si canvio el microbioma per un de sa,
els problemes es resolen o milloren?
Com puc donar el microbioma que
toca i d’una manera estable? Penso que
funcionarà.
Mal pagats
-Els investigadors esteu ben pagats
als EUA?
-Estem molt mal pagats. Una mica
més que a Barcelona, però no en comparació amb la resta de població americana que tingui la meva educació.
-Els teus coneixements com a investi-

de vista humà és una animalada.
-Què en penses de la gent influent
que has conegut arreu, especialment
als Estats Units?
-M’agrada conèixer gent que sap molt
d’un camp diferent del meu i que són intel·ligents, i aprendre del que ells saben.
Hi ha molta gent que intenta fer coses
bones, en els llocs més influents. Això
em dona esperança. Conec gent que assessora l’exèrcit dels EUA i per descomptat metges de l’hospital com el meu cap,
Alecio Façano, napolità, màxim expert
en celiaquia, o Alan Walker, descobridor del NEC. Entre d’altres eminències
remarcaria també Janusz Petkowski, que
estudia al MIR, (Massachusetts Institute
of Technology) la possibilitat de trobar i

«Cal fer un esforç per anar endavant i intentar fer les
coses cada vegada millor, tot i cometre errors. Cal
trencar tòpics i barreres per anar sempre endavant»
gadora són superiors al sou que reps?
-Sí. És difícil d’arreglar, tret que vagi
a treballar per una farmacèutica o
per una companyia privada, que paguen molt millor. Però, això voldria
dir abandonar uns ideals romàntics
que tinc, en el sentit que la universitat
hauria de potenciar abans que res el
coneixement i les ganes de saber. Per
a mi, aquests ideals tenen molt valor.
Jo estava disposada a no ser rica, però
també et dic que fins a un límit.

reconèixer vida extraterrestre.

-Què és i per què costa tant obtenir la
targeta verda?
-És el permís de residència als EUA.
Encara no la tinc. Costa perquè és cara
i és altament recomanable agafar un
advocat. Entre els papers i l’advocat,
uns 5.000 dòlars. A més, he de demostrar que soc bona per als Estats Units,
mitjançant un currículum, cartes de
recomanació, publicacions i fer-los entendre que el que investigo és important. Costa temps i diners.

-Creus que algun dia assolirem la independència?
-Si és el que el poble català vol, espero i desitjo que sí. De fet, potser ja ho
hem decidit dos cops a les urnes, oi?

-Què opines de la visió que té el president Trump dels immigrants?
-És una barbaritat que la gent no pugui fer el que vulgui. Gràcies al fet que
he viatjat tant i he viscut en diferents
llocs soc millor persona. Per tant, és bo
que tots aprenguem de tots i hauríem
de fomentar la immigració. Posar-hi
traves no té cap sentit i des d’un punt

Catalunya
-Com és que vas decidir venir expressament a votar el 27-S del 2015, a Catalunya?
-Em semblava important. Hi volia dir
la meva, ja que votar és el que s’ha de fer.
Com que no tinc gaire bona experiència
amb els consolats espanyols dels EUA,
que no són precisament un exemple
d’eficiència, encara ho vaig tenir més clar.

-Et consideres més aviat crítica o empàtica?
-Intento ser objectiva i crítica, però
crec que s’ha d’entendre la gent i veure
sempre les dues parts. Intento treballar
més en la qüestió d’entendre, però potser soc molt objectiva, lògica, conseqüent i extremadament pràctica.
Trencar tòpics
-Creus en la necessitat de trencar tòpics?
-Sí. En la fantàstica sèrie dels Dagoll
Dagom La memòria dels cargols, no
oblidaré mai l’hereuet que tenia unes
grans idees –que nosaltres que ho vèiem des del futur sabíem que allò era la

solució–, però el pare cargol sempre li
deia: així ho hem trobat i així ho deixarem. De manera que la cagaven sempre. Era un error. Crec que si així ho
hem trobat, ho hem de deixar millor
del que estava. Per tant, cal fer un esforç per anar endavant i intentar fer les
coses cada vegada millor, tot i cometre
errors. Cal trencar tòpics, trencar barreres per anar sempre endavant.
-És una llegenda urbana que les grans
multinacionals de l’alimentació ens estan enverinant?
-Les grans multinacionals de l’alimentació volen vendre els seus productes i fan tot el possible per aconseguir-ho. Però no ens estan enverinant
perquè cap govern no ho permetria i,
si fos així, ens estaríem morint tots i
estarien matant els seus consumidors,
cosa que no té cap sentit. No em crec
que els investigadors de les multinacionals siguin males persones.
-Cada vegada mengem pitjor?
-Cada vegada tenim més possibilitats
de menjar millor, però potser hauríem
de recordar que és important menjar
bé. És cert que la vida evoluciona i ara
ja no tenim l’àvia a casa que es passava set hores cuinant per a la família.
Ens hem d’adaptar, però no penso que
mengem pitjor. Al contrari, mengem
millor i una de les proves és que vivim
més anys i estem més sans.
-El sucre i els greixos són pitjor que
els additius?
-No, tot depèn de la quantitat i de
l’equilibri. Si cada dia menges tres quilos
de sucre, malament. Tot s’ha de menjar
amb mesura. Per uns quants additius no
passa res, ara si només menges productes amb additius, malament. Ni sucre ni
greixos tenen problemes en quantitats
normals. En l’equilibri hi ha la resposta.
-Quina opinió et mereix el bioquímic
José Miguel Mulet, quan defineix què
és menjar sa?
-La seva definició em va semblar fantàstica. No amb tot el que ens venen, ens
intenten enverinar. No cal tenir tanta
por. És clar que m’agraden els tomàquets
d’aquí, encara que no siguin orgànics.
Quan van sortir els transgènics tothom
s’hi va posar en contra. Però, alerta!
Gràcies als transgènics hi ha molta
gent al món que menja. Es poden de-
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manar tomàquets orgànics i cultivats
amb aigua de la pluja, però hi ha molta
gent que no s’ho pot permetre i també
han de menjar. Els transgènics tampoc no estan tan malament, ben aplicats. No parlo del mal ús que alguns
en puguin fer. El problema és que el
tomàquet ve de Nova Zelanda i l’han
collit tres mesos abans que fos madur
i l’envien dins d’una cambra. Penso
que no ens hem de posar en contra de
tot, només perquè no ho entenem. Si
a més de no entendre-ho algú ens diu
que una cosa és dolenta, ens fa por i
la rebutgem. Aquesta actitud no és necessàriament correcta i els científics
hem d’aconseguir saber explicar prou
bé a la gent què fem, tot i que hi poden haver riscos. És un cas semblant al
de les vacunes. Ens hem begut l’enteniment? Tothom ha de saber que amb
les vacunes els riscos són mínims i els
avantatges molt més grans. No podem
acceptar el populisme de Greenpeace.

-Per què et vas enfadar amb Greenpeace?
-Quan vaig començar a estudiar Biotecnologia, Greenpeace feia una campanya a mort contra els transgènics. Me’ls
creia molt i si em deien que havíem de
salvar les balenes, doncs, endavant! Vaig
creure que els transgènics eren molt
dolents, però en estudiar Biotecnologia
vaig aprendre molt bé què eren. Em vaig
adonar que Greenpeace, sense mentir,
explicava les coses des del seu punt de
vista, amb una visió tremendista dels
transgènics que no em va semblar justa.
Hi ha coses positives dels transgènics de
les quals no en feien esment. S’han d’explicar sempre les dues versions dels fets.
-D’on surt el teu interès pel tango?
-De la casualitat. Però, m’encanta ballar-ne. Des de petita sempre he estat
moguda. Quan vaig arribar a Baltimore,
no coneixia ningú. En el trajecte de casa
a la feina vaig veure que en un lloc feien

classes de tango. No eren gaire cares ni
s’havia de portar parella. Volia conèixer
gent. Al cap de dos mesos ballava quatre
dies a la setmana i als dos anys ja ensenyava a ballar-ne. Soc una apassionada
del tango argentí. M’enamora. Ara ballo
a Boston, però m’ha enganxat tant, que
de vegades viatjo a trobades internacionals només per ballar.
-Com a lectora de llibres, què és el
que més t’interessa?
-Llegia moltíssim i sempre que volia
un llibre me’l compraven. Em sé de
memòria tots els còmics de l’Astèrix;
m’he llegit totes les novel·les de best
sellers, des de Kim Follet i Michael
Crichton a Agatha Christie. M’agrada llegir situacions d’intriga, que no
pugui parar. Sobretot, les històries de
misteri, d’assassinats o de ciència ficció. M’agrada llegir pel·lícules, com si
fossin una sèrie televisiva. És una manera de desconnectar.

el perfil

A

lba Miranda Ribera
neix a Barcelona el
17 d’agost de 1978,
de mare soltera,
Mercè, nascuda a
Sallent, on exercia de metgessa de
capçalera. De ben petita, comença els
estudis a l’Escola Torres Amat de Sallent, on s’estarà dos anys. Aleshores,
es desplacen a Manresa, on la mare
exerceix de metgessa anestesiòloga
al Centre Hospitalari (i anys després
també a la Clínica de Sant Josep).
Ingressa a l’escola Puigberenguer, i
quan fa 3r d’EGB, amb 9 anys, acompanya la seva mare per
primera vegada al Camerun. Estudiava música al Conservatori i l’Esclat, concretament flauta travessera i piano, amb la
professora Mireia Pintó. Van decidir regalar el piano a l’escola
Puigberenguer, quan el 1992, la seva mare anestesista es va
traslladar a les Canàries i ella la va seguir per acabar el Batxillerat iniciat al Lluís de Peguera. S’hi va estar 5 anys. Retorna
per començar la carrera d’Enginyeria química a la Universitat Central de Barcelona, però al segon any s’assabenta que a
l’Autònoma havien començat a fer Biotecnologia i s’hi apunta
de seguida. Es va llicenciar el 2005. Va fer pràctiques a l’Autònoma, amb qui avui és degà, Armand Sànchez. Obté una
beca Erasmus per anar a la Universitat de Ciències de Milà,
on aprèn i ensenya l’italià. S’està un any al Laboratori i l’envien unes temporades a treballar a Baltimore, per acabar fent el
Doctorat a Milà, dirigida per Fabrizio Ceciliani.
Comença la tesi a la Facultat de Veterinària de Milà sobre el
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EL POU · OCTUBRE 2018

procés inflamatori de les vaques de llet en l’àmbit molecular.
Posa com a condició anar a l’estranger, de manera que li va
sortir la possibilitat d’anar a estudiar el mateix a Washington
DC (EUA). Un mes abans de marxar van tancar el laboratori,
per manca de fons d’inversió, però va poder anar a un laboratori de Baltimore –el 4 de novembre del 2008, el mateix dia
que Obama és elegit president– on estudiaven la inflamació
dels pulmons humans. Resultat, la tesi doctoral és sobre el
procés d’inflamacions agudes amb membranes. Va començar amb vaques i va acabar amb persones. Fins i tot, actualment, encara estudia la permeabilitat de les membranes en
processos inflamatoris, tant en l’intestí com en el cervell. Per
curiositat materna, sempre va prestar atenció als més petits
detalls, fet que l’ajuda molt en la recerca científica. Ordenada
i organitzada, sap que qualsevol detall és important. És una
defensora a ultrança de la recerca de base a les universitats,
perquè ajuda a ampliar coneixements que passen als llibres
de text que estudien els metges i les empreses farmacèutiques, per desenvolupar medicaments nous. Ha conegut gent
influent d’arreu del món i molts alumnes han passat per les
seves mans. Lectora empedreïda, de jove, va practicar paracaigudisme a l’Skydive Empuriabrava de l’Empordà. Té facilitat per als idiomes i una predisposició a viatjar. Li encanta
trencar tòpics. El 2008 vivia a Baltimore, on va aprendre a
ballar tangos. Ara viu a Metford, a la perifèria de Boston, i
treballa a la Harvard Medical School, del Massachusetts General Hospital, que l’any passat va obtenir el títol de millor
hospital dels EUA. Investigadora de base, ha treballat en
camps molt diversos, ha participat en nombroses congressos
internacionals i té diverses publicacions sobre immunologia
que van de la degranulació dels neutròfils –cèl·lules del sistema immunitari– fins a l’angiogènesi als pulmons.

CULTURA

Octubre 2018

patrimoni ciutadà

Antiga església de Sant Josep del Poble Nou
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

A

ra fa poc més d’un segle, el barri del
Poble Nou estava en plena expansió
i la llunyania relativa del centre de la
ciutat aconsellava la construcció d’una
església pròpia que pogués servir de
parròquia. Tot i l’aparença d’edifici inacabat, aquesta església situada a la cantonada entre el carrer
Major i la plaça de mossèn Vidal és un element patrimonial
de prou valor, construït entre 1903 i 1915, en estil historicista neogòtic, per l’arquitecte Alexandre Soler i March. Es
tracta d’una església de dimensions reduïdes i de planta rectangular amb la rectoria adossada a l’absis i construïda en el
mateix estil. En les façanes exteriors presenta una rica decoració d’elements romànics i gòtics, que es combinen amb
altres de disseny modernista o d’inspiració naturalista. A la
part posterior té una petita torre adossada a un costat. L’edifici no queda aïllat sinó que està completament envoltat per
altres construccions. A la façana principal, el portal d’entrada està elevat per uns esglaons, i és molt senzill: amb un arc
de mig punt que té unes arquivoltes en degradació. A sobre
hi ha un element neogòtic amb tres petits òculs, a la part

principal, més amunt, hi ha un gran finestral tripartit amb
arcs apuntats i tot el conjunt és coronat per un relleu amb
la imatge de sant Josep i una creu situats sobre la cornisa.
La construcció de l’església comença el 1903 quan Manuel-Ignasi Vallés i Pons va cedir aquest terreny a les Tortonyes en agraïment per la guarició del seu fill. El mateix any,
el bisbe Torres i Bages i els de Lleida i Tortosa fan donatius
per construir l’església. El 1913 s’hi va col·locar un baix relleu en pedra amb la imatge de sant Josep, obra de l’escultor
Ferrer, i el 1935 es va culminar l’acabament piramidal del
campanar. L’església de Sant Josep està protegida de manera
integral pel catàleg de patrimoni de Manresa, per la importància històrica i artística. Amb la construcció de la nova església parroquial, hi ha el perill que aquesta caigui en desús.
PER SABER-NE MÉS:
- SARRET I ARBÓS, Joaquim (1924), Història religiosa de Manresa,volum IV de la Monumenta Historica Civitatis Minorisæ,
Impremta i Enquadernacions de sant Josep, Manresa.
- GASOL, Josep M. (1978): «L’església de Sant Josep de Poble
Nou, de Manresa». Manresa.
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fila cultural

A Manresa, quan moren
les fulles reneixen els versos
Del 17 al 30 d’octubre se farà a la ciutat una nova edició –l’onzena– del cicle Tocats de Lletra, amb la participació de més vint entitats i institucions,
una quarantena de propostes i un centenar d’escriptors i artistes.

D

es que el 2007 va tenir
lloc la primera edició
d’aquest festival literari, a iniciativa de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament, amb el suport i la col·laboració del Gremi de Llibreters i altres
entitats culturals, cada tardor les sales i
altres espais singulars de la ciutat (places, forns de pa, refugis, esglésies...)
s’omplen de poetes que reciten, debaten, conversen, en un diàleg obert amb
el públic, les arts plàstiques, el cinema i
el teatre. I tot això, amb quin objectiu?
La difusió de la poesia entre la gent en
un sentit ampli i transversal, el foment
de la lectura i l’estimulació de la creativitat, literària i artística. Segons Yolanda Esteve, tècnica de Cultura de l’Ajuntament i coordinadora del festival,
Tocats de Lletra ha permès atansar la
poesia a tota mena de públics, bé sigui
traient la poesia al carrer, presentant-la
relacionada amb altres manifestacions
artístiques –com la fotografia, la música i el teatre– o bé organitzant activitats adreçades a col·lectius determinats
–com els recitals de poesia -pensats per
a l’alumnat d’institut– o amb un caràcter més general –com els recitals a l’aire
lliure. En opinió d’Esteve, la celebració
d’aquest festival «afavoreix l’existència
de més activisme poètic al llarg de l’any
34
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Redacció
i, d’altra banda, ofereix la possibilitat de
visibilitzar millor allò que s’està fent».
Nexes
Malgrat la diversitat habitual del programa d’actes, cada any s’escull un lema
o una temàtica que, d’alguna manera,
constitueix l’eix conceptual del festival.
En aquesta onzena edició es vol posar
de relleu la idea del nexe, com a punt
d’unió i confluència entre persones, cultures, generacions, tendències... L’opció
de Nexes no és arbitrària, sinó que encaixa amb el lema de la capitalitat de la
Cultura Catalana d’enguany: Pont de
Cultures. D’aquí que, en el marc de Tocats, s’hagin organitzat els recitals País
Petit, amb la intervenció de poetes bascos i gallecs, i Pont de llengües, on participaran poetes d’arreu dels països catalans; l’exposició de Foto Art, a partir de
textos escrits expressament per autors
locals; i l’edició i la presentació del poemari Càntara, escrit per Sònia Moya.
La combinació entre diverses arts la
trobem també en l’exposició escultòrica de Toni Arenys, en què una divuitena de poetes catalans contemporanis
han escrit un poema inspirat en una
escultura, en l’exposició de llibres d’artista, Dona Pedra Vers, on Teresa Soler
tradueix en gravat els versos de catorze

poetes catalanes actuals, i en Paisatges
intervinguts, a càrrec de la poeta Maria Antònia Massanet i l’artista plàstic Sergio Quiñonero. D’altra banda, i
com és habitual en Tocats, nombrosos
músics i vocalistes participaran en la
posada en escena dels recitals.
Tot i no ser una novetat, amb el lema
d’enguany es confirma i referma la voluntat d’oferir un ventall ampli de complicitats amb altres cultures, altres veus,
altres tendències. Pel Tocats d’enguany
passaran o es recordaran els escriptors
gallecs Suso del Toro i Manuel Rivas;
la poeta nord-americana Anne Sexton,
a partir de l’espectacle Bon dia, matí,
creat pel Grup teatral dels Carlins, i els
escriptors portuguesos Sophia de Mello
Breyner i Jorge de Sena, vistos a través
de la seva relació epistolar en el film
Correspondencias, de Rita Azevedo, que
serà presentat per l’especialista en cultura lusitana Clàudia de Palol. Quant
a la multiplicitat d’estils i tendències, a
més de la presentació de noves veus a
Última fornada, el recital de Josep Pedrals i els clubs de lectura a l’entorn de
l’obra d’Àngels Gregori, Joan Margarit i
Jaume Coll Mariné, s’hi presentarà l’antologia Mig segle de poesia catalana: del
maig del 68 al 2018, a cura de Vicenç
Altaió i Josep M. Sala-Valldaura.

Il·lustració: Anna Crespo

Si bé predominen els actes dedicats a la
poesia catalana actual, també s’hi evoquen escriptors de generacions anteriors. Així, és previst presentar el tercer
volum de l’obra completa de Joana Raspall, Sabates de molsa, i homenatjar Manuel de Pedrolo –glossat per Anna M.
Villlalonga, comissària de l’Any Pedrolo–, Montserrat Abelló –amb la poeta
Laia Noguera com a rapsoda i amiga–,
Maria Aurèlia Capmany –amb l’actriu
Carme Sansa i el músic i actor Jaume
Mallofré– i Blai Bonet –recitat per l’actriu Laura Aubert. El poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, traspassat fa
vint-i-cinc anys, serà doblement present
al Tocats d’enguany: d’una banda, Pau
Alabajos presentarà el seu darrer treball
discogràfic, Ciutat a cau d’orella, amb
poemes d’Estellés musicats, i de l’altra se
celebrarà a l’Espai Òmnium el Sopar Es-

tellés, amb la lectura de poemes escollits
i recitats pels poetes valencians Joan Navarro, Àngels Gregori i Vicent Almela.
Els sentits constitueixen també el punt
d’unió entre els 39 escriptors de literatura infantil i juvenil participants en
el projecte editorial Visual i dits i nas
i orelles i gust de cireres, la presentació
del qual comptarà amb la presència
d’alguns dels autors del llibre, escrit
per Pep Molist, Joaquim Carbó, Gabriel Janer Manila, Lolita Bosch, Jaume
Cela.... També la violència de gènere
serà el nexe que unirà la poesia d’Anna
Pantinat i Pere Perelló, amb la música
electrònica de David Brossa, en l’espectacle A la panxa del tro.
Qüestions pendents
De ben segur que, un any més, un pú-

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

blic nombrós i divers participarà en les
diferents propostes de Tocats i la valoració general serà novament satisfactòria, però sempre hi ha un marge de
millora que, per a Yolanda Esteve passa
per poder garantir uns punts de venda
de llibres de poesia, especialment dels
autors presents al festival; l’enregistrament en vídeo dels actes –«a més de
constituir un material d’arxiu valuós,
permetria la difusió dels actes entre
un públic molt més ampli»–; l’existència d’una pàgina web informativa
permanent; aconseguir la presència
de figures internacionals de relleu; incrementar el nombre de produccions i
coproduccions, i fomentar noves fórmules per afavorir la creació. Tot és
proposar-s’ho. Només cal eixamplar
les complicitats, obtenir noves fonts de
finançament i unir voluntats.

Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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quadern obert
Josep Morral
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propostes

CINEMA. Jordi Casas

Una jove cineasta
de 90 anys

MÚSICA. Marc Vilanova

Fira Mediterrània

Tot i que el públic manresà ja va tenir l’oportunitat de veure
Caras y lugares durant la darrera edició del CLAM - Festival
Internacional de Cinema Social de Catalunya, val la pena
aprofitar la segona ocasió que ens brinda Cineclub Manresa
per tornar a gaudir o descobrir per primer cop un dels documentals més frescos dels darrers anys. La cineasta belga
Agnès Varda, un dels noms fonamentals de la renovació del
llenguatge cinematogràfic que va suposar la nouvelle vague,
s’alia en aquesta ocasió amb l’artista francès conegut com a JR.
Aquest fotògraf s’ha guanyat la popularitat mitjançant les reproduccions de fotografies gegants en llocs públics. En aquest
film seguirem aquesta singular parella en un viatge per petits
pobles de França en una furgoneta-fotomaton. Coneixeran
diverses comunitats i retrataran alguns dels seus habitants per
crear magnífiques intervencions al paisatge. El viatge inclourà
una curiosa visita a casa d’un altre gran referent de la nouvelle
vague, Jean-Luc Godard, que provocarà un dels moments més
emotius de la cinta, encara que sigui per motius inesperats. El
mateix any que Varda era premiada amb un Oscar honorífic,
l’Acadèmia de Hollywood també li atorgava la nominació al
millor documental i la convertia als 89 anys en la persona de
més edat nominada. La sessió tindrà lloc el diumenge 28 d’octubre, a les 18:30 h, a l’auditori de la Plana de l’Om.

La Mediterrània –a més d’altres propostes– configura un octubre amb una agenda bastant atapeïda.
Començant pel teatre Kursaal, tres grans noms que
poca presentació necessiten i que han fet del teatre
manresà una parada obligatòria en totes les seves
gires, com són l’acordionista Kepa Junkera (diumenge, 7 d’octubre, 18 h), però també el cantant sabadellenc Sergio Dalma (dissabte, 13 d’octubre, 21 h)
i el grup Menaix a Truà (dijous, 25 d’octubre, 20 h).
Al teatre Conservatori, Carles Dénia ens portarà la
seva particular versió del Cant Espiritual, del poeta
Ausiàs March (dissabte, 6 d’octubre, 19 h). El cantant de Gandia actualitzarà el versos de March amb
una atrevida proposta eclèctica i visceral. A la Sala
Stroika, volem destacar el concert de Doctor Prats,
una de les bandes de fusió amb més èxit en el panorama actual català, que acaba de presentar el seu
últim disc, Venim de lluny. Els terrassencs vindran
acompanyats pel grup femení Roba Estesa, amb la
seva proposta folk, festiva i reivindicativa (dissabte,
6 d’octubre, 22:30 h). Per altra banda, ens visitarà
Sho-Hai, el raper saragossà del barri La Jota. L’ex de
Violadores del Verso descarregarà el seu versos plens
d’enginy i vivències, en un repertori que repassarà la
seva extensa trajectòria (dissabte, 27 d’octubre, 22 h).

ART. Maria Camp

VINS. Marc Maldonado, sommelier de l'Oller del Mas

Un octubre
amb Foto Art

Vitis Picapoll

Us animem a seguir l’activitat de Foto Art Manresa, una de
les associacions artístiques més actives de la ciutat que sempre ens ofereixen projecte, ja siguin propis o col·laborant amb
d’altres iniciatives i col·lectius. Durant aquest octubre podrem
visitar l’exposició Trencant el silenci, on les dones de Foto Art
Manresa han plasmat en imatges la veu de les dones de l’Associació Lilium de suport a víctimes de violència de gènere per
fer un crit artístic amb la voluntat de conscienciar la societat.
Serà del 5 al 31 d’octubre a l’IES Cal Gravat. Una altra proposta
que ens ofereixen és Besavis i besnets, tan lluny i tan a prop, de
Pura Travé. Serà a la sala d’exposicions de la pròpia entitat, al
Casal de les Escodines, a partir del 18 d’octubre. I a la mateixa
sala també trobareu Myanmar a quatre ulls, de Pep Moyano i
Nasi Trapé, mentre que si aneu als consultoris de la Clínica de
Sant Josep hi podreu veure Impressions, de Genís Sáez. Finalment, dos projectes corals de l’entitat: a la Festa de la Verema
d’Artés hi veureu les fotografies de Vi_suals18, que fusiona art
i vi, i a final de mes inauguraran al Centre Cultural del Casino
Nexes. Tocats de lletra, que fusiona fotografia i poesia.

L’any 2016 va néixer la primera cervesa elaborada al
Bages a partir de la varietat de cep bagenca per excel·
lència: picapoll. Apareix com a fruit de la suma de les
sinergies entre Oller del Mas i la cerveseria Guineu
i és una cervesa on la presència de la picapoll és
molt notòria. Dona un color daurat amb una capa
d’escuma fina i persistent amb un lleuger aspecte
tèrbol. En nas, els seus aromes ens recorden l’essència d’un vi, i hi sorgeixen les notes de fruita blanca,
com la pera o el raïm, tocs lleugers de fruita tropical com el litxi, cítrics amb sensacions fresques
que ens recorden el te verd... I un punt final
on podem trobar aromes relacionades amb la
mel. L’entrada en boca és dolça, acompanyada
d’una acidesa que transmet una sensació sedosa
i refrescant amb uns tocs lleugerament amargs.
Es recomana servir en copa de vi i a una temperatura de 6ºC. Perfecta per prendre sola o
acompanyar plats lleugers per no passar per alt
la naturalesa pròpia de la cervesa. La producció
és limitada a 3.000 ampolles anuals.
Preu de venda: 3,50 euros
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crònica social

Jordi Pujol visita Regió7 (1983)
J. S.

D'

esquerra a dreta: Joan Montraveta, gerent d’Edicions Intercomarcals; Josep
Camprubí, president del Consell d’Administració; el diputat Josep M. Calmet; el
president de la Generalitat, Jordi Pujol,
i el director periodístic, Gonçal Mazcuñán, l’Onze de Setembre de 1983. Pujol, acompanyat de la seva esposa Marta
Ferrussola, venia de celebrar els actes de la Diada Nacional
de Catalunya a Cardona, on va dipositar una ofrena floral
als patriotes catalans del 1714. Després va visitar la redacció
d’El Pla de Bages, aleshores principal competidor de Regió7
en mitjans informatius de premsa escrita. Es va interessar
pels projectes de futur de la publicació i per les perspectives de recuperació d’una comarca molt sacsejada sobretot
per la crisi del tèxtil. Va deixar palès l’interès institucional
a donar suport a la premsa comarcal. A més dels esmentats a la fotografia, també van ser presents en la visita: el
parlamentari Simeó Selga; Joan Granados i Jaume Vilalta,
responsables dels departaments de mitjans de comunicació
de la Generalitat, el conseller de Cultura, Max Cahner, i
el president de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal,
Josep Masolivé. També, Joan Badia i Josep Casas.

38

EL POU · OCTUBRE 2018

Foto: Isidre Casals

Pujol va fer la visita als dos diaris manresans en un moment
en què la Generalitat preparava ajuts a la premsa, que valorava sobretot pel seu paper d’eina de catalanització. Així
es subvencionaven amb tres pessetes per exemplar aquells
diaris i revistes setmanals redactats íntegrament en català.
A les publicacions bilingües se les subvencionava segons
la part proporcional del tant per cent en català. Però en
aquells moments també es debatia en l’àmbit català sobre
l’article 20 de la Constitució, que es refereix a la llibertat
d’expressió, però molt especialment pel que feia a l’exercici de la regulació dels drets de rèplica i rectificació. Com
que als anys 80 encara s’actuava amb molt de retard per les
traves burocràtiques existents a l’hora de publicar les possibles rectificacions, els responsables de Regió7 van simplificar els tràmits, que es reduïen pràcticament a la plena
identificació del reclamant. A partir d’aquell moment es
van poder rectificar informacions inexactes d’alguns perjudicats, ja que ho podien assolir de franc i, en cas de resolució judicial, segons la sentència, es podria publicar o
denegar la petició. Aleshores, qui perdia pagava les despeses, després aquesta pràctica va canviar substancialment,
pel que fa al dret penal.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Lola Palau

Espigolant

ola Palau existeix i és de la Catalunya Central. L’autora del recull de relats Que Déu
ens agafi confessats, publicat per l’Albí i
que revisita, reformula i transgredeix els
manaments de la llei divina a partir de
deu històries carregades d’ironia intel·ligent ha aterrat en
el panorama literari català aquesta tardor. Però, qui és, Lola
Palau? Lola Palau és un col·lectiu, un grup d’escriptors amb
ganes de tirar endavant projectes literaris conjunts.

ust Cabot, un dels periodistes catalans de
més i merescut prestigi dels anys trenta,
director de Mirador, hagué d’emprendre, l’any 39, el camí de l’exili. S’instal·là i
residí a París, on va morir el 1961. Des
de la capital de França mantingué contacte epistolar amb
amics i familiars. És interessant remarcar alguns fragments d’una llarga carta adreçada als seus germans amb
data 15-III-1948. Els fa saber que a vegades veu premsa
espanyola i «si no vomito és perquè tinc, pel que es veu,
l’estómac molt sòlid». Cabot considera que aquest, juntament amb l’Alemanya de Hitler i la Rússia de Stalin són
els tres fets màxims pel que fa a «l’embrutiment sistemàtic del públic». Afegim-hi la
reiteració ara mateix de l’ofensiva mediàtica
a Espanya, ja que també podem constatar
que, avui com ahir, «el desgraciat ciutadà de
l’estat espanyol va ben lluent si se les pren
d’una manera seriosa».

L

Lola Palau és el capelladí Joan Pinyol, que vol estimar Déu,
literalment, sobre totes les coses. És el manresà Jordi Estrada, que de petit ja va adonar-se que resar
parenostres per aconseguir la correspondència amatòria de noies que estan com un
Déu és dir el nom de Déu en va. És el també
manresà Pep Garcia, que finalment ha descobert que per santificar millor les festes no
cal anar més sovint a missa. És el calafí Josep
Maria Solà, que es planteja com n’és de difícil
honrar els pares, fins al punt que cal anar al
psicoanalista per minimitzar els efectes de la
frustració. És el berguedà Jordi Cussà, que
construeix una aventura shakespeariana sobre la justificació de l’assassinat. És la Pilar
Duocastella, originària de Castelltallat, a qui
atreuen les accions impures ni més ni menys
que d’un capellà capaç de traspassar la penitència a una noieta temorosa de Déu. És el
taradellenc Antoni Pladevall, que sap que robar no s’ha de fer, però es planteja què passa
si un vailet ensopega amb un Iphone 10 per casualitat. És
la solsonina Maria Dolors Guàrdia, per a qui la mentida i
els falsos testimonis poden ser una font de corrupció moral, però també de felicitat. És l’avinyonenc David Clusellas, que observa els qui cobegen els béns més íntims del
proïsme, com ara la roba interior. I és també un servidor,
que, com tothom, té pensaments i els desitjos, purs o impurs, difícils de controlar.
És possible que, si no és que ja hi estan condemnats des de
fa temps, aquest recull acosti els integrants del col·lectiu a
les brases de l’infern. Si us interessa conèixer-ne l’escalforeta, només l’heu de llegir.

J

Tot seguit els recomana que no facin cas del
que diuen els corresponsals sobre França, ja
que aquest «amb tots els seus defectes, és un
país civilitzat, on la persona humana és en
general respectada». Com a mostra d’aquest
clima de llibertat posa aquests exemples:
«on les vagues es desenrotllen sense atemptats personals, on les monges poden anar
amb moto sense fer girar el cap a ningú i
on els chansonniers de certs petits teatres de
Erques Torres
Montmartre especialitzats en el gènere poden dir el que els passa pel cap sobre el propi President de
la República». Al costat d’això, però, també hi ha coses que
no es poden fer com és ara fumar dintre un vagó de metro,
trepitjar una persona sense dir-li pardon, no donar el bon
dia a la portera..., és a dir faltar a les normes d’educació
acceptades com a base del respecte i la convivència entre
els ciutadans.
També es preocupa per algú de qui li han dit que ha tingut
«una ensopegada». El sorprèn, ja que sap perfectament
que a Barcelona hi ha «gent molt més compromesa i criminals notoris que es passegen tan tranquil·lament com si
no hagués passat res».
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REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA

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

de 2018 per

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

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

Es busquen voluntaris i aprenents
per practicar català

Obertes les inscripcions al Voluntariat per la llengua, el programa de
parelles lingüístiques que et donarà l’oportunitat de millorar el català
que ja saps o ajudar algú a fer-ho.
L’activitat es fa a partir de la col·laboració de voluntaris catalanoparlants
que dediquen una hora a la setmana a quedar amb un aprenent i ajudarlo a parlar. Es pot fer en modalitatpresencial i, des de fa més d’un any,
també virtualment, en què parelles lingüístiques procedents de tot el
món practiquen català a través de videoconferència.
Per poder dur a terme l’activitat es busquen persones voluntàries que
vulguin dedicar una hora a la setmana a conversar en català amb una
persona que l’està aprenent o persones aprenentes que volen millorar el
català fent conversa. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer en
línia a través del portal www.vxl.cat, o bé presencialment a la seu del
CNL Montserrat.

40

EL POU · OCTUBRE 2018

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ

OCTUBRE 2018

NÚM. 252

EL JOC DE LA BANDERA

E

ls lamentables estira-i-arronses per mantenir hissada
l’estelada a la plaça Onze de Setembre recorden el
joc dels escoltes que consisteix a defensar la bandera
–de dia i, sobretot, de nit, que és més divertit– articulant una estratègia de guardians i assaltants i treballant en
equip. Un joc de nens que, això sí, cal assumir amb esportivitat en nom de la pedagogia. És clar que el referent dels estripadors de banderes i noctàmbuls del cúter no deu ser pas
el mateix del dels abanderats del país, la fe i la persona, sinó
més aviat els boy scouts liderats pel mateix Rambo. Curiosament, sempre que hi ha implicats els defensors acèrrims
de la unitat d’Espanya hi acaba havent sarau, nocturnitat i
traïdoria. De fet, els autors de les accions més destructives
no són precisament minyons escoltes i, encara que a les televisions de les Espanyes se’ls presenti com a víctimes, tenen
més d’una causa pendent per busca-raons i delinqüents.

No cal generalitzar, això sí. Tant per la reivindicació de la
llibertat del país i dels presos polítics com per pensar absolutament el contrari se suposa que hi ha gent pacífica
i civilitzada. La guerra dels símbols, d’ensenyes i de llaços
grocs, en tot cas, supura una realitat abassegadora. Hi ha
un problema a la nostra societat i algú no ha fet els deures. Apel·laríem al diàleg del govern socialista de Madrid
si no fos que el problema és de qualitat democràtica, de
drets i de llibertats. No és que la gent, per naturalesa, tendeixi a fer-se la guitza. És que n’hi ha que reclamen canvis
i reconeixements i d’altres que, amb bones i males paraules, no es mouen ni un mil·límetre del dogma suprem,
sacre i, segons ells, indestructible. Fins ara, aquests últims,
no han fet res per calmar els altres. De fet, sembla que no
tenen cap altra remei que no sigui el xarop d’estopa. A
Manresa i arreu.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
27A FESTA DE LA VEREMA
DEL BAGES 2022

EMISSARI
2022

Si fa uns anys deia la Trinca
«Déu’ns guard de tants Felips»
ara som els de Manresa,
pel que es veu, que n’estem tips.
Per àmplia majoria,
prenyada de dignitat,
ha quedat més clar que l’aigua
que aquí, a la nostra ciutat,

el rei Felip no ens agrada,
perquè en un penós sermó
va fer costat a les forces
que ens van tustar amb el bastó,
just ara fa un any i un dia,
a Callús, a Sant Joan
i a altres llocs de Catalunya
que mai no ho oblidaran,
i perquè amb tota la barra
ell, que és un rei imposat
pel Caudillo, com son pare,
no ens fa ni ens ha fet costat.
Sempre al servei de Castella
centralista, els reis borbons
han estat i estan encara.
Ja n’estem fins als collons!
Voler viure en democràcia,
poder dir allò que pensem
és un dret irrefutable
tant aquí com a Betlem.
Per això ningú s’explica
que siguin a la presó
i a l’exili, tants polítics.
On és la rebel·lió?
Total van posar les urnes
sense el permís de Madrid,
com si dar la veu al poble
hagués d’estar prohibit.
Si causa pànic a Espanya
que els parlem clar i català,
per més que els costi d’entendre,
bé s’ho hauran de fer mirar.
Deixeu-me doncs dir, amb la gaita,
que trobo molt coherent
la sàvia decisió presa
per part de l’Ajuntament.

«U

na dotzena de trepants
percutors em punxaven
el cap de manera asincrònica... Vaig obrir els ulls
ajudant-me amb els dits i vaig tardar
una estona a veure-hi nítidament. Què
hi faig al terra? I al carrer? La boca seca,
pastosa, em va connotar que l’anterior
va ser una nit llarga, i a partir d’aquell
moment em tocaria fer front a les conseqüències... Nàusees, em vaig incorporar i vaig obrir la comporta estomacal
per la boca a sobre de la persona que
tenia estirada al costat. Aquests símptomes i descobrir que tens una persona desconeguda al costat –ara amb
el rímel corregut–, no tendeix a ser el
començament de cap història que faci
goig d’explicar, i encara menys si t’adones que no només hi ha una persona,
sinó centenars. Tothom inconscient i
en pilotes. Algú gemegava i el panorama no podia ser més desolador. Una
mega ressaca general? I aleshores vaig
recordar com havia acabat en una escena que, a priori, encaixaria més en
una pel·lícula de la saga The Hangover
que no pas amb la 21a Festa de la Verema del Bages» .
(fragment del diari personal de l’Emissari 2022, del 7 d’octubre de 2022)
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La festa de la Verema del Bages que
commemora l’obtenció de la Denominació d’Origen Pla de Bages al 1995
sempre s’havia celebrat a Artés. Cada
any, fins que els deliris de grandesa de
la Manresa de l’any 2022 van arrabassar
tots els actes d’aquesta celebració i els
van centralitzar a la «nova capital catalana». La principal ambició del consistori va ser integrar el vi a la ciutat per tal
d’atraure l’enoturisme. Per fer-ho, es va
destinar una part important del pressupost municipal a ajudar antics i nous
cellers de la comarca a envellir els vins
sota l’aigua de la Séquia per dotar-los
d’ànima. D’aquesta manera es pretenia
promoure la història i miracles de la
ciutat. La crida va tenir tant èxit que la
Séquia es va omplir de milers d’ampolles de vi. El problema va ser que, una
nit abans de la Festa de la Verema del
Bages, un grup de brètols amb passamuntanyes van repassar la Séquia
rebentant totes les ampolles submergides i van fer una última parada de
destrosses a la Planta Potabilitzadora
de Manresa. El resultat va ser que durant els tres dies que es va celebrar la
Festa de la Verema, de totes les aixetes,
fonts i aspersors de la ciutat en sortia
vi. I el final ja el sabeu, però amb més
senyals que no pas pèls.

VA COM VA
REIS DE PONENT, BON VENT!

A

ra que l’Ajuntament ha declarat
el rei Felip persona non grata per
a la ciutat és interessant preguntar-se en quin moment del passat remot o recent aquesta persona va
ser declarada persona grata. Si jo retiro
la salutació a algú és perquè un bon dia
vaig posar-me a saludar-la. Ningú no
va pel carrer aturant la gent per informar-los de la ingratitud que senten envers la seva manera de fer, de caminar,
de vestir, els seus gestos, la seva cara...
Deu ser que es dona per descomptat

LLUM DEGÀS

que els reis són grats als seus vassalls,
així com els garrinets neixen amb una
gratitud infosa envers els seus grangers.
Aquests, almenys, abans de fer-ne llangonisses, els faciliten sostre i jaç, assistència sanitària i els atipen com a reis.
Ens hauria agradat que, si més no, els
representants municipals que continuen considerant el monarca com a
persona grata –tot i l’estopa repartida
pels seus soldats durant el primer d’octubre, ara fa un any– expliquessin a la
ciutadania què hem d’agrair-li.

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

REVISTA MADRILENYA
AMB ORIGENS MANRESANS

CONSELLS PER AL
MOLT HONORABLE

La nòmina de manresans al món va
creixent. Sabíem que feia uns mesos
el Ricard Oliva Muixí s’havia traslladat
a Madrid per intentar obrir camí a la
capital a una nova revista del manresà
Grup What’s. Es tracta d’una publicació comercial gratuïta que per fi ha vist
sortir el primer número. La nova revista
es diu Vive Ventas i es circumscriu al
barri madrileny del qual pren el nom.
Esperem que tingui èxit. Desitgem sort
al Ricard Oliva i llarga vida a la revista!

Durant la gala de Catalunya Aixeca
el teló, celebrada el 18 de setembre al
teatre Coliseum de Barcelona, i que
va ser retransmesa per TV3, el teatre
Kursaal va rebre el Premi Catalunya
de Teatre a la millor programació durant la temporada 2017-2018. A l’acte.
hi va assistir el president de la Generalitat, Quim Torra, que, com veiem a
la imatge, a la sortida no va tenir cap
inconvenient a fer-se una fotografia
amb els representants de Manresana
d’Equipaments Escènics i el Galliner,
que van ser a la gala. El president es va
interessar per la gesta que va suposar
la recuperació de l’equipament escènic, que queda reflectida en el documental Kursaal. La força de la gent
I de manera distesa els va comentar
que estaria bé que la gent del Galliner
li expliquessin bé això de «la força de
la gent» per si era possible aplicar-ho
a Catalunya, tal com està el pati, i no
precisament el de butaques.

Morros va demanar als assistents a l’espectacle El secret de la Lloll que aixequessin la mà les persones que havien
vist el documental a la tele. Doncs, entre el públic d’aquell dia, el share era
superior al 80% dels espectadors, molt
per damunt del que proporciona l’empresa Kantar Media a les televisions.
Queda dit.

ESCAC AL REI
Més cultura! En aquest cas, una mica
desendreçada. L’amic historiador Jordi Bonvehí Castanyer, membre, entre
altres col·lectius, del Centre d’Estudis
del Bages, va captar i penjar en el seu
compte de la xarxa Instagram la imatge que reproduïm en una visita al Museu Comarcal. Un indret que, entre una
cosa i l’altra, continua potes enlaire per
les obres. S’hi veu una estàtua del rei
Pere III en un racó, al costat del motocarro de la pel·lícula Plácido de Berlanga rodada a Manresa i, per acabar-ho
d’adobar, un simpàtic gosset. Els comentaris de l’autor de la instantània
parlen per si sols.

ANUNCI MISTERIÓS
Una lectora del Pou m’envia l’anunci
que publicava Regió7 a primers de setembre, en què es demanava noia de 18
a 23 anys per a model de dibuix...«lineal». L’amable lectora es pregunta –i jo
també, és clar– per què caram deuen
necessitar una noia de model per fer
precisament dibuix lineal. Algú té la
resposta a l’enigma?
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FEFAENT MOSTRA D’AUDIÈNCIA
Per cert, que Kursaal. La força de la
gent va ser programat a TV3 un cop
acabada la gala, dins de l’espai Sense ficció. Segons les dades oficials, el
documental va tenir un 5,7 de share i
una mitjana de 108.000 espectadors.
Una ràtio modesta en una franja de
força competència amb les cadenes
privades. Però en la presentació que
habitualment fa algun dels membres
del Galliner abans de començar les
actuacions al Kursaal, el 26 de setembre, m’expliquen que el company Joan

LA BROSSA, A LA TEULADA
I acabo també amb el món de la cultura, però des d’un vessant més dramàtic per fer-me ressò del que m’explica una veïna del carrer de Jaume

I. Es veu que a l’edifici on, als baixos,
hi ha un supermercat Llobet, hi ha
alguns pisos on viuen okupes que,de tant en tant, llancen les bosses
d’escombraries a la teulada de l’edifici de l’antic Conservatori de Música
que dona, justament, a l›altra banda
del carrer. Una marranada sense cap
reivindicació ni explicació que no

sigui l’incivisme i la poca capacitat de
convivència. El cas és que la majoria
d’aquestes bosses a la intempèrie es
van descomponent amb el pas del
temps, però n’hi ha alguna que, com
veieu a la fotografia que ella mateixa
ens remet, està a punt de caure teulada avall.

DES DEL DIVAN
MANRESA, REFERENT?

DOCTOR LACETÀ

F

a anys, de fet fa massa anys, Manresa estava en el mapa mental de
molts joves estudiants. Encara enguany m’he trobat amb un parell
de persones de comarques veïnes que,
en saber que soc de Manresa, comenten: «Ah! l’Institut Lluís de Peguera de
Manresa, quants records!». Recordem
que fa unes dècades el batxillerat tenia
sis cursos, quatre d’elemental i dos de
superior, amb uns exàmens de revàlida
a quart i sisè. Es començava als onze
anys i, si tot anava bé, vull dir que no es
repetia, s’acabava cap als setze anys. Calia, per totes les escoles de les diferents
comarques veïnes, anar a examinar-se a
l’insti. En tot un dia hi havia els exàmens
de cadascuna de les assignatures: amb
una munió d’estudiants que venien a
Manresa des de contrades lleidatanes,
osonenques, berguedanes, de l’Anoia i
d’altres llocs que faria la llista molt llarga. Em sorprèn sempre que, malgrat
que les persones que venien a examinar-se ho feien en unes circumstàncies
de patiment, en parlaven bé i amb un
record d’una ciutat que els acollia i que
era clau per al seu futur.
De fet, l’acolliment a les diferents aules
era gairebé sempre feta pel responsable de l’assignatura i al Peguera la
majoria eren catedràtics. Et feien patir
amb severitat i señorío, un discurs curt
i, a respondre, si es podia. Una part de
les persones foranes, més les del Ba-

ges, hi van cursar estudis superiors. De
sempre han relacionat Manresa amb la
seva carrera estudiantil i, a part de poder discutir sobre les percepcions personals, recorden Manresa com a ciutat
referent, ja que si esmentem capitalitat
ja tenim l’embolic a sobre la taula.
Recordar les diferents anècdotes i personalitats de catedràtics i personatges
donaria per a un munt d’articles, però
la veritat és que em costa pensar en
la possibilitat que se’m malinterpreti. Guanyaven el seu lloc per oposició

i amb un bagatge intel·lectual que ja
voldrien personatges actuals. Suposo
que això de les oposicions, algunes de
rang superior, afecta força el caràcter
de les persones i en general poden impulsar a la introspecció, el retraïment
social i al sentiment de pertinença a
un grup selecte i amb un cert to de
superioritat intel·lectual i moral. Per
cert, podria trobar la ciutat de Manresa i, per proximitat el Bages, una temàtica o una àrea en la qual puguem
tornar a ser referents? Llarga glòria al
Lluís de Peguera.
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QUI NO CONEIX...
JOSEP GUZMAN, EL MESTRE QUE BATEGA AMB LACENET
EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

E

n Josep Guzman i Santisteban va néixer a Súria, ara fa
61 anys. El punt de manresanitat el va pactar amb la
seva dona, que és barcelonina i a qui no l’acabava de
convèncer aterrar en un petit poble bagenc. Manresa
faria de terme mig. De fet, ell ja hi havia estudiat el COU i fins
havia començat a treballar de mestre a l’Acadèmia Central,
mentre enllestia Magisteri a la capital. Al capdavall doncs, farien família aquí, on creixeran els seus dos fills, i ell va trobar
plaça definitiva a Sant Salvador de Guardiola, fins al mateix
dia de la jubilació. Més de tres dècades de perseverança! Va
arribar-hi com a tercer mestre d’una escoleta rural i se’n va
anar que n’eren trenta, al claustre. Hi va fer tots els papers
de l’auca i, sense canviar de centre, va mudar-se dos cops
d’edifici. Tot i aquesta dedicació, però, l’home encara es va
involucrar en un grup de mestres per fer la maqueta del Bages en relleu, mentre participava en activitats de formació
al Centre de Recursos Pedagògics. Després vindria la passió
per les diapositives, o aquell vídeo entusiasta de Sant Benet
–quan Sant Benet era un esponerós esbarzerar. «Ja érem colla
i anàvem sumant projectes: es tractava de relacionar l’aprenentatge vivencial de la comarca, incorporant també temes
tan diversos com l’eradicació de la pobresa o la família». I és
aleshores que arriba la telemàtica! El Josep, com molts dels
seus companys –Ramon Barlam, Palmira Santamaria, Àngel
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López, Jaume Illa i també Toni Casserres, entre molts d’altres–
s’aboquen a aquest nou format que els acabarà definint i
popularitzant: l’equip Lacenet. L’objectiu és intentar que les
escoles incorporin eines telemàtiques i que les utilitzin per
col·laborar entre elles, nois i noies, i educadors. De tot això ja
fa vint anys, i el pòsit és indiscutible perquè suma més de vint
projectes col·laboratius també. És clar que avui la tasca potser
és més complicada. Perquè si d’una banda aquells prehistòrics ordinadors domèstics Commodore s’han transformat en
tauletes i telèfons fulgurants, gairebé a l’abast de tothom, en
realitat són eines que encara no hem après a utilitzar prou bé.
Per això des de Lacenet continuen proposant de treballar-hi
amb contes i endevinalles, amb descobertes territorials que
arriben arreu del món. Quina escola no ha sentit a parlar de
les barcelonades? En Josep Guzman, jubilat tot just fa un curs,
celebra aquests 20 anys de Lacenet i amb el seu tarannà discret i constant pronostica la continuïtat d’una tasca que suma
fins més de trenta voluntaris, i a qui també cal rejoveniment.
Gent que faci xarxa i doni una altra volta a la relació entre
escoles i noves tecnologies. I ell, com que enyora la canalla,
encara torna tres cops per setmana a treballar l’hort escolar,
amb els nanos que lliurement el vulguin acompanyar. Voleu
millor projecte de proximitat que veure créixer enciams? I és
que els humans encara no vivim pas dels bytes del cel...

FES-TE ARA EL CARNET
JOVE DE L’ANY VINENT
CARNETJOVE.CAT
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