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editorial

Pagesia 2.0

L

a radiografia del sector primari a Catalunya és complexa ja que ha estat
subjecta a canvis de caràcter global com la terciarització de l’economia
als països occidentals i, paral·lelament, durant el transcurs de la passada
centúria, al progressiu abandonament de les àrees rurals de la població
per nodrir de mà d’obra les grans factories concentrades a les ciutats. Un
camí, val a a dir-ho, que comença a ser de retorn en les últimes dècades
gràcies a la millora de les comunicacions i, sobretot, a la implantació de
les noves tecnologies. No obstant això, sobretot quan es calcula la massa forestal per prevenir els
incendis, la quantitat de terreny que es cultiva a Catalunya s’ha anat empetitint i, generalment,
la ramaderia que subsisteix és la que es vertebra sobre una explotació en què prèviament s’hi
ha invertit força. De fet, durant un temps, la mateixa Unió Europea incentivava, més o menys
evidentment, que els agricultors i ramaders es replantegessin la viabilitat de les explotacions i,
a curt o mitjà termini, deixessin d’explotar-les o les reconvertissin. Això va comportar l’entrada
de la importació de producte dels últims estats a adherir-se al mercat comú. Un peix que es
mossega la cua.
Al cap i a la fi, doncs, fer de pagès avui dia i voler-ne viure no és gens fàcil. No pas per una mera
qüestió d’habilitat, sinó per una qüestió de mercat i de destinació final de la producció. L’excessiva mercantilització dels rèdits de la terra (fruites, hortalisses i carn) i la multiplicació dels intermediaris ha incentivat un corrent que avala el quilòmetre zero i el valor afegit de les certificacions
ecològiques de cultiu. Un retorn al cicle natural de l’agricultura d’antany on torna a manar el fruit
de temporades i els ritmes d’engreix del bestiar. Aquesta és una aposta que comença a tenir adeptes, però sembla que no acaba de ser del tot viable si, en tot el procés, el consumidor final no entén que, precisament per la qualitat del producte, fer-lo arribar a casa seva amb unes condicions
concretes implica un sobreesforç i, per tant, un sobrecost. Aquest retorn als orígens d’agricultors
i ramaders, però, compta amb un aliat: l’avenç tecnològic i els mitjans de comunicació i difusió.
Ras i curt, no cal anar a la plaça o al mercat a vendre el producte... les comandes arriben en línia.
L’ONU ha alertat aquest estiu que, amb el creixement poblacional, en un futur, serà impossible
abastir d’aliments a tothom. L’alerta no és gens menystenible. És un motiu més per posar la pagesia al dia i convertir-la en pagesia 2.0.
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Debat sobre joves
i salut mental al Casino
El 3 de juliol es va fer una taula rodona sobre el tema Els joves i la salut mental, dins del cicle Temes del Pou, a la Sala
d’Actes del Centre Cultural el Casino. En el debat hi van
intervenir Àurea Autet, cap de la Divisió de Salut Mental
de la Fundació Althaia; Jacint Santaeulàlia, coordinador
del projecte Mosaic, i les joves Isa i Sílvia, que viuen el
trastorn mental en primera persona. Va moderar la taula
la periodista Laura Serrat.

Mireia Vila publica el llibre
‘Les ínyigues’
La historiadora i arxivera Mireia Vila Cortina, que va col·
laborar fins fa poc a la nostra revista amb la secció Crònica
social, va presentar el dia 29 de juliol el llibre Les ínyigues,
un valuós i rigorós treball sobre la vida de les dones que
van conèixer i tractar el futur sant Ignasi de Loiola en la
seva estada a Manresa.

fa 25 anys
Els discapacitats físics demanaven
adaptar la ciutat

El reportatge central de la revista del mes d’octubre de 1994
es plantejava les limitacions amb què es trobaven les persones amb discapacitats físiques i les barreres arquitectòniques
amb què topaven en la vida quotidiana, com ara pujar a un
tren o travessar un carrer. La Fraternitat Cristiana de Malalts
era una de les associacions que aglutinava més persones discapacitades –255 membres– i organitzaven activitats perquè
aquestes persones sortissin de casa. El procés de fer accessibles molts establiments anava endavant i la piscina municipal, per exemple havia estrenat una cadira preparada per
posar i treure persones que no podien caminar dins la piscina coberta. Els afectats lamentaven, però, la poca sensibilitat
de molt gent, que ocupaven pàrquings reservats o deixaven
el cotxe davant d’una rampa del carrer.

S’estrenava el nou edifici dels Catalans
El dia 17 de setembre entrava en servei el nou edifici de l’estació dels Ferrocarrils Catalans a Manresa Alta. El mes havia
començat amb protestes dels alumnes d’Imatge i So de l’institut Fius i Palà que s’havien quedat sense plaça per continuar
els estudis a Barcelona. Finalment, els alumnes es van poder
matricular el dia 22. El dia 13, el jutjat penal de Manresa dictava ordre d’empresonament condicional contra Adam Majó
per incompareixença en el judici per insubmissió. I el dia 15,
una vintena de pares i mares de Sant Pau tallaven el trànsit de
la carretera de Barcelona en protesta per la decisió del departament d’Ensenyament de tancar l’escola unitària del barri.
4
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Sant Ignasi malalt

Armand Rotllan, metge manresà i bon
amic, m’ha obsequiat amb tres llibres
seus que giren a l’entorn de temes mèdics, amb un esperit investigador i divulgador. El Gremi de Sant Lluc és un recull
gràfic i documental sobre la creació del
gremi de metges a Manresa, un veritable
estendard de la resistència cultural contra la bel·ligerància del règim franquista.
Medicina, salut i treball, editat coincidint
amb la celebració de les XXV Jornades
de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit sanitari, «esdevé un viatge a l’evolució
de les condicions de treball a la ciutat de
Manresa i el Bages a finals del segle XIX
fins a mitjan segle XX». El llibre és dedicat a l’advocat i alcalde Maurci Fius i
Palà, que tant va fer per la millora de la
salut pública manresana.
Dels tres llibres, el que m’ha impressionat
i colpit més és Sant Ignasi malalt (Anàlisi
de les malalties de Sant Ignasi de Loiola).
Més que per la dimensió religiosa, per
aquells aspectes referits a l’Ignasi home
i auster, bondadós, generós i altruista.
No havia imaginat mai la transcendència i peculiaritat del nostre personatge.
El llibre descriu com era la Manresa
d’aleshores: la gent, els carrers, els temples, els hospitals, la pesta, les malalties,

la pobresa. És un text ric en detalls i en la
descripció de la figura del futur sant. Hi
ha passatges commovedors: «Els veïns de
Manresa el veuen recórrer els seus carrers, inclinat sobre un bastó, pàl·lid, escabellat, mig descalç, vestit amb roba de sac
i aturant-se a cada porta per demanar un
tros de pa que després ell donaria als encara més pobres... Primer era objecte de
bromes i de burles però, de seguida, a força d’admirar la seva paciència i sofriment
molta gent s’hi mostrà afectuosa perquè
dins d’aquells drapots hi descobrien un
cor noble i generós». Ignasi va arribar
malalt a Manresa i en va marxar més
malalt encara, sense haver-se recuperat
de la seva fràgil salut. Va arribar malalt
per la discapacitat provocada per les ferides de guerra produïdes a Pamplona i en
va marxar més malalt per la cronicitat
de la malaltia digestiva que patia. Tot i la
discapacitat manifesta, caminarà milers
i milers de quilòmetres sense defallir. La
discapacitat no l’aturà mai: «Ando cayendo y levantando», deia. El malalt que fa
d’infermer i l’infermer malalt que cuida
d’una manera tan especial els malalts.
Tot un cercle espiritual tancat al servei
del més feble i desemparat. La vida d’Ignasi, que va deixar una fonda petjada a la
ciutat, recreada per Rotllan amb tot detall, encara ara captiva, irradia i transmet
d’una manera addictiva uns valors que,
fins i tot avui, continuen actius.
Josep Maria Aloy

caçats a la xarxa
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16 juliol. Acció Lila, Col·lectiu feminista @AccioLila
Més de 7.000 persones ens hem manifestant avui a Manresa en rebuig de tota violència en vers les dones. I tenim ben clar
que la violació d’aquest diumenge no és
un cas aïllat, és fruit del sistema patriarcal
i capitalista en què vivim. Cap agressió
sense resposta!
Encara mig estabornida pels fets de dos dies abans, una nodrida representació
ciutadana va sortir al carrer per denunciar el preocupant creixement de violència sexista amb casos molt propers a Manresa.
24 d'agost. AieriM @aierimeire
Denuncio. Vergonya. Manresa un 24
d’agost al carrer Circumval·lació, a l’alçada
de la plaça Onze deSetembre.
L’abandonament de mobles i trastos vells als
carrers de la ciutat és un continu que, lluny
d’eradicar-se, sembla que va en augment. En
el cas de la fotodenúncia, a més, l’incivisme, pel volum, passa de taca d’oli.
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Jutgen sis joves acusats
d’abusos sexuals
2 de juliol. Comença a l’Audiència de Barcelona el judici
contra sis joves acusats d’abusos sexuals a una menor, fa
tres anys, en una festa a l’antiga fàbrica Vinyes, de Manresa. El mateix dia, unes 200 persones es concentren a la
Muralla en suport de la menor.

El govern català
es reuneix a Manresa
3 de juliol. El Consell Executiu de la Generalitat es trasllada a Manresa per fer una reunió del Govern descentralitzada. El president Torra i la consellera Jordà participen
també a la celebració dels trenta anys de la constitució de
les ADF, al palau Firal.

La segona edició de l’UCE
a Manresa es consolida
5 de juliol. En l’acte de cloenda de la segona edició de la Universitat Catalana d’Estiu a Manresa, presidit pel conseller
d’Ensenyament, Josep Bargalló, es confirma la continuïtat de
l’UCE a la ciutat. Durant una setmana cursos i actes acadèmics omplen l’institut Lluís de Peguera i l’auditori de la Plana
de l’Om, mentre els concerts nocturns es fan la plaça Major.

Set mil persones es manifesten contra una agressió
sexual a les Escodines

16 de juliol. Unes set mil persones omplen la Muralla i
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la carretera de Vic en una manifestació de rebuig a una
agressió sexual a una menor, de 17 anys, que havia anat
a una festa en un pis ocupat al carrer Aiguader. El mateix dia dels fets, els Mossos d’Esquadra havien detingut
quatre joves per la presumpta agressió. L’Ajuntament
tapia el pis i negocia amb els veïns l’aplicació d’un pla
de xoc.

Estefania Torrente (ERC),
nova presidenta del Consell
19 de juliol. El Consell Comarcal del Bages fa el ple de
constitució en què s’escull la nova presidenta de l’ens, la
vilomarenca Estefania Torrente (ERC), amb els vots a
favor d’ERC i JxCat, l’abstenció del PSC, les CUP i En
Comú i el vot en contra de C’s.

Gerard Piqué compra
el Gimnàstic Manresa
26 de juliol. El Gimnàstic Manresa passa a convertir-se en
Societat Anònima Esportiva i accepta l’oferta de compra
de Gerard Piqué a través de l’empresa Kosmos, segons ratifica el 80% de socis del club que assisteixen a l’assemblea
extraordinària convocada per la direcció.

Elena Gadel clou
el cicle Sons del Camí
26 de juliol. La sisena edició del cicle de músiques amb
ànima en diferents espais ignasians, amb la participació
de Gerard Quintana, Amorante o Muom, es clou amb el
concert d’Elena Gadel a la basílica de la Seu.
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Èxit de la tercera
Festa del Tomàquet

La ciutat renova
pubilla i hereu

27 de juliol. La tercera edició de la Festa del Tomàquet
del Bages acaba al mercat de Puigmercadal, amb parades
d’una desena de pagesos, després d’una setmana d’activitats, com ara una visita guiada al Poal o un sopar de maridatge de tomàquets amb formatges, amb 150 comensals.

25 d’agost. Mireia Sànchez Pons, de 18 anys, i Adrià
Hervàs Delgado, de 21 anys, són proclamats nous pubilla i hereu de Manresa per a 2019 en un acte a la plaça
Sant Domènec, amb una vuitantena de representants del
pubillatge.

S’inaugura la plaça
Simeó Selga

El cuiner Jordi Cruz fa el
pregó de la Festa Major

29 de juliol. La ciutat estrena l’espai que homenatja el pediatre Simeó Selga i Ubach i inaugura la ubicació definitiva de l’escultura La Salut, donada pel Col·legi de Metges,
obra de l’escultor manresà Ramon Oms.

31 d’agost. El cuiner Jordi Cruz pronuncia el pregó institucional de la Festa Major, amb un repàs de la seva trajectòria personal i professional, i un record de la Manresa de
la seva joventut, després d’una setmana d’actes previs com
les visites a la Manresa Desconeguda –fàbriques Blanca i
Vermella, refugis antiaeris de Renfe o Renaixença i ruta de
la pedra seca–, el Correaigua, el Tapantic o la Mostra del
Correfoc, en espera del Piromusical al parc de l’Agulla, el
dia 1, i el Correfoc del dia 2. D’altra banda, l’Alternativa
pren la lluita sindical com a eix.

Glòria Ballús presenta
el treball sobre música
ignasiana

30 de juliol. La musicòloga Glòria Ballús presenta a la
cripta de la Seu el seu treball de recerca, guanyador del
premi Ignasi Puig i Simon 2017, sobre la música a l’entorn
de Sant Ignasi, que queda dipositat a l’Arxiu Comarcal.

Denuncien un col·lapse de
correspondència a Correus

Pregó de Jordi Cruz (Ajuntament de Manresa)

Quiosc del Quimet

Visites a la Manresa desconeguda

El quiosc més emblemàtic de la ciutat, el del Quimet, ha
estat tot l’estiu tancat després de 31 anys de funcionament
sota la direcció del Jep Garcia, amb un període de tres
anys (2013 al 2015) en què va estar en mans d’altres concessionaris. Prop de la jubilació, al maig, Garcia ja havia
manifestat la voluntat de renunciar a la pròrroga d’una
concessió que exigia un mínim de 14.000 euros. L’administració municipal, molt passiva, va esperar fins avançat
el mes de juny per licitar un nou contracte de concessió
administrativa, a l’inici de la temporada d’estiu, de manera
que no hi va haver interessats a fer-se càrrec del contracte.
Ara, de cara a la nova temporada, hi ha temps per fer les
coses bé, fins i tot per adequar la normativa de les noves
concessions als temps actuals, però amb la voluntat clara
que, sigui qui sigui el que se’n faci càrrec, podrà garantir,
a més d’un negoci personal rendible, la recuperació d’una
activitat de servei que ara fa mal d’ulls de veure amb la
persiana vermella abaixada.

És dels actes més econòmics, però des de fa més de dues
dècades té el vistiplau d’un públic fidel. Aprofitant que la
pedra seca va ser declarada l’any passat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco, els organitzadors van
triar la riera de Rajadell i la serra de Montlleó, on es troba
l’imponent pou de glaç de l’Obaga de l’Agneta. També es
va fer un recorregut pels voltants de les fàbriques del segle XIX, Blanca i Vermella, amb intervenció d’alguna de
les extreballadores, que explicaven les seves vivències, que
també recollia un vídeo al final del recorregut. Els guies,
alguns d’ells voluntaris del Centre d’Estudis del Bages, van
aportar els seus coneixements sobre una època en què el
tèxtil era el sector econòmic capdavanter de la ciutat. Cal
remarcar les explicacions de l’expert en història econòmica Lluís Virós, a l’hora de contextualitzar les fàbriques.
Jaume Serra i Francesc Comas, entre d’altres, van cobrir
algunes de les visites. Llàstima que no es van poder visitar
per dins, per l’oposició dels propietaris.
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...I una de calenta

Una de freda...

8 d’agost. La secció sindical de la CGT denuncia que més
de 15.000 notificacions s’acumulen a Correus Manresa des
que va començar el període estival. El dia 14 l’administració
de Correus nega cap col·lapse i diu que ha reforçat el servei.

favets...

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Aniversaris pobres

Digitalitzar la premsa

scric pensant en una escena que vaig
veure aquest estiu a Itàlia però que es
pot veure, i cada cop més, a qualsevol
lloc. Estava sopant en una terrassa i a la
taula del davant hi havia un petit grup
de noies d’uns vint-i-tants. Xerraven animadament sense
fer cap xivarri i malgrat el seu aspecte discret se les veia
d’un cert nivell, diguem que denotaven un saber estar. De
cop i volta apareix la cambrera amb una peça que ara no
sabria dir si era un dònut, una magdalena o mig croissant.
Duia plantificada al damunt una espelma reciclada de qui
sap quantes vegades i, just al moment de presentar-li a una
de les noies, la resta, corejada per alguns espontanis d’altres taules, van començar a cantar «tanti auguri a te, tanti
auguri a te...», versió italiana d’aquella cançó que tots recordem de veure-la cantar a la Marilyn dirigint-se al president Kennedy: «happy birthday to you, happy birthday to
you...», en castellà «cumpeaños feliz, cumpleaños feliz...» i
en català «moltes felicitats, moltes felicitats...». La música
és la mateixa que et ressona al cap quan llegeixes això i
serveix per a tots els idiomes.

es de fa uns anys, a més dels fons locals
digitalitzats de la Xarxa de Biblioteques
Municipals a càrrec de la Diputació de
Barcelona, la Biblioteca de Catalunya
també va apostar per la premsa històrica
digitalitzada amb publicacions com el Diario de Barcelona
o La Veu de Catalunya;. Fins i tot, l’hemeroteca Joan Lluís
Vives va fer una tasca semblant amb revistes històriques
catalanes. Més endavant, el cercador XAC Premsa treballa en la digitalització de la premsa històrica dels arxius
comarcals de Catalunya, bàsicament de 1808 al 2018, que
inclou gairebé 500.000 pàgines de premsa local i comarcal,
consultables dins la Xarxa d’Arxius de la Generalitat.

E

Porto ja molt temps veient aquesta escena i sempre em fa
mal d’ulls, però veure-ho fer en un país tan amant de l’elegància com Itàlia i entre unes noies que semblaven tenir
una certa classe, em va xocar molt més. Eren noies que es
veien molt amigues i costa de creure que s’assabentessin
aquella mateixa nit que una d’elles feia anys. Tampoc no
puc pensar que el dispendi que els hagués suposat comprar un pastís –segur que no més de cinc euros per cap–
les hagués fet enrere. Llavors, si podien obsequiar la seva
amiga amb un pastís com Déu mana, per què van triar
aquella opció de misèria? I només se’m va ocórrer pensar que era per estalviar-se la feina d’anar a la pastisseria i
dur-lo després al restaurant, o per manca de previsió o per
pura deixadesa. I cap d’aquelles opcions estava a l’alçada
de l’amistat que semblava unir-les.
Cada cop que apareix un dònut amb una espelma al damunt penso que estic veient una metàfora del nostre
temps: la necessitat de tenir-ho tot i tot al moment i la incapacitat d’esforçar-se per preparar-ho. Dissortadament,
es pot aplicar a tots els camps.
8

EL POU · SETEMBRE 2019

D

Des dels inicis es va tenir l’encert d’escanejar la premsa, que
sol estar escrita amb lletra d’impremta, amb un programa
especial que permetia accedir-hi tot buscant determinades
paraules. Es millora la gestió documental mitjançant un
escàner que pot llegir el que l’usuari busca, sense que ningú n’hagi fet el tecleig, sinó de manera automàtica. Com
que l’escàner era molt potent, el text es pot llegir perfectament i sinó, movent el ratolí, amb el signe més, la informació es pot ampliar. Es tracta d’un programa nord-americà
de tecnologia de reconeixement OCR (lector de caràcters
òptics) que llegeix tot el que hi hagi.
Lamentablement, però, hi ha algunes irregularitats. Mentre
La Abeja de Barcelona i Madrid són perfectament consultables, com La Voz del Llobregat, o ciutats com Vilanova i Tortosa tenen els diaris escanejats, a Manresa només hi ha El Pla
de Bages, que es pot buscar per paraules. És cert que en els
primers moments tampoc no hi havia gaire pressupost per
tirar-ho endavant, però el fet és que la premsa en castellà com
El Diario de Avisos o el periòdic Manresa no els van escanejar. Pel que fa a la premsa catalana, els que hi són estan perfectament escanejats, amb la pàgina sencera, però és urgent
saber quins diaris hi ha escanejats i quins no, ja que la premsa
hauria d’estar a l’abast dels interessats. Pel que fa a l’hemeroteca, fons i col·leccions, sabem que hi ha més de 60.000 títols de
revistes i diaris. Un altre problema és que per veure l’escàner
general, ubicat al centre de la capital espanyola, en ser d’accés restringit, per accedir-hi calen ordinadors específics de
les instal·lacions de la Biblioteca Nacional de España, la qual
cosa obliga als usuaris a anar a Madrid. Que fort!

...i tremendos

@carles_claret

Montse Rosell

El seu Tribunal de Cuentas

L

es acusacions de nepotisme i politització
del Tribunal de Cuentas han estat sovint
denunciades als mitjans i, fins i tot, sentenciades pel mateix Tribunal Suprem. Aquest
és un tribunal especial i no forma part de la
justícia ordinària, ni està sotmès al Consejo General del Poder
Judicial, l’òrgan de govern dels jutges a l’Estat espanyol. Com
en aquest darrer, els 12 consellers que conformen el tribunal
són escollits pel Congrés i pel Senat. S’aconsegueix així que
els dos grans partits polítics espanyols, PP i PSOE, dominin
aquesta institució. Actualment, 7 dels seus membres han estat
nomenats a petició del PP i junts controlen tant la presidència
com la Comissió de Govern de l’òrgan fiscalitzador. Els altres 5 van ser nomenats a instàncies del PSOE. Una institució
que fiscalitzi l’activitat econòmica dels organismes públics és
necessària, però no aquesta institució, segur, o almenys no
com està configurada actualment. Els comptes de les formacions polítiques i les seves fundacions, que no es sotmeten al
control de l’Agència Tributària, són revisats i fiscalitzats pel
Tribunal de Cuentas, els membres del qual, recordem-ho, són
nomenats per les mateixes formacions polítiques. Vaja, que
aquells que són nomenats per les organitzacions polítiques, a
qui en definitiva deuen el càrrec, després n’hauran de fiscalitzar els comptes. Tot un despropòsit.
Però més enllà del sistema d’elecció dels seus membres, els
nomenaments a dit i altres escàndols han sacsejat aquest
tribunal. Fa uns anys, el diari El País destapava que un centenar de la plantilla de 700 treballadors estava format per familiars d’alts càrrecs de la institució i també dels seus principals representants sindicals; des del president del tribunal
fins als responsables del comitè d’empresa tenen germans,
esposes, cunyats, cosins, nebots, fills, amics de la infància o
parelles sentimentals de companys de feina. Un germà del
president Aznar, una exministra, o l’esposa de l’exministre
Federico Trillo encapçalen la llarga llista de parents col·locats a la institució. Les sospites afecten tots els àmbits d’actuació del tribunal. L’any 2013 la fiscalització dels comptes
dels partits arribava al Congrés amb cinc anys de retard.
Però l’any 2012 el PP havia aprovat un termini de prescripció de quatre anys per als delictes de finançament irregular.
Les possibles irregularitats que s’haguessin pogut detectar
dels comptes de 2008 de les formacions polítiques, auditades cinc anys després, ja haurien, en el seu cas, prescrit.

I no, aquesta crítica no és una dèria nacionalista. A finals de
2017 les formacions polítiques de Ciudadanos i Podemos
van presentar davant la Comissió Mixta de Relacions amb el
Tribunal de Cuentas unes propostes per reforçar la independència d’aquest òrgan fiscalitzador i acabar amb el nepotisme
de la institució. No només denunciaven la politització del ple
del tribunal sinó també, entre altres aspectes, la cobertura
dels llocs de més alt nivell del tribunal pel procediment de
lliure designació. Les propostes van ser desestimades amb
els vots de les dues grans formacions polítiques, PP i PSOE.
Fa pocs mesos, la consellera del tribunal Dolores Genaro, de
perfil progressista, va votar en contra, «per manca de rigor»,
de l’informe sobre l’acció exterior de Catalunya. En qüestionava la precipitació amb què el ple de l’òrgan fiscalitzador va
aprovar l’informe segons el qual el govern de la Generalitat
de Catalunya, entre 2011 i 2017, hauria desviat 7,3 milions
d’euros en la seva acció exterior per promocionar la independència. Per citar uns exemples, s’inclouen en aquest concepte
un viatge del president Mas l’any 2013 a Amsterdam per participar en una trobada de líders europeus liberals o un viatge
als Estats Units del conseller Romeva per assistir a una cimera de Nacions Unides sobre refugiats i migrants.
Darrerament aquest tribunal ha revocat la condemna a Ana
Botella per la venda massiva de pisos protegits a fons voltor
mentre era alcaldessa de Madrid. L’absolució, amb un vot
en contra, la signaven dos consellers nomenats pel PP, l’exministra de Justícia del Govern Aznar, Margarita Mariscal
de Gante, i José Manuel Suárez Robledano, actual president
de la Secció d’Enjudiciament del tribunal, i membre de la
comissió de Govern de la institució. El mateix tribunal que,
en canvi, sí que va estimar responsabilitat comptable del
president Mas i tres dels seus consellers i altres alts càrrecs
de l’administració catalana per la celebració de la consulta
del 9N. Que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
avalés la legalitat dels pagaments efectuats, perquè s’havien acordat abans de la suspensió de la votació acordada pel
Tribunal Constitucional, diuen que no els vincula.
EL POU · SETEMBRE 2019
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retrats
Marc Prat

Laura Serrat

Jacobina Gil

«L’amor que sento
em manté viva»
Les mans delicades i gastades pel temps reposen sobre una fotografia de l’àlbum que
recull la seva història. És un retrat d’ella en plena joventut. Encara es reconeix amb aquell
vestit blanc amb coll, els cabells foscos i rinxolats i l’expressió tendra, sense cap plec al rostre. Aquest any Jacobina Gil ha bufat 106 espelmes i recorda amb detall algunes escenes de
la seva vida, tot i que d’altres es dilueixen i queden tan llunyanes que semblen un somni.
La seva neta, Núria Soler, li xiuxiueja que «a tots ens fuig la memòria, però si estirem del
fil podem fer un viatge cap al passat». La Jacobina somriu amb una boca de pinyonet i els
seus ulls de color mel s’engrandeixen. Es troba asseguda en una taula acompanyada del fill,
la jove i la neta. Entre tots obren l’àlbum que ofereix pinzellades de la seva vida. Unes pastes
endolceixen la conversa i es traslladen a l’inici del segle XX.
Les seves arrels es troben en un petit poble de la província de Burgos, Espinosa de Cervera. Les cigonyes a dalt del campanar, els jocs al carrer o el riu Esgueva que travessa el
poble són alguns dels detalls que la Jacobina recorda del lloc on va néixer l’any 1913. En
una de les pàgines de l’àlbum, apareixen els retrats dels seus germans. En tenia deu però, en
algun cas, no se n’ha localitzat cap fotografia. Ella era la petita de la família i sovint acompanyava el pare amb burro quan anava a vendre pastissos als pobles de la vora. La Jacobina
estava acostumada a una vida que avançava al ritme del trot d’un cavall i potser, per aquest
motiu, va quedar bocabadada quan va pujar per primera vegada en un tren. Mentre avançaven cap a l’est de la península i sortia fum de la màquina, el pare i ella s’allunyaven de la
tristesa de la mort de la mare i es dirigien a un nou futur, Manresa.
Recorda que quan va arribar a la capital del Bages feia fred i s’hi sentia estranya. «Era una
ciutat gran comparat amb el poble d’on venia», remarca. Va reprendre els estudis a la ciutat
però als catorze anys ja va començar a treballar. Una de les primeres feines va ser de teixidora
a la Fàbrica Nova i aquesta ocupació va prolongar-se fins a la jubilació, als seixanta anys. «Allà
enraonàvem amb signes perquè el soroll era molt fort», explica la Jacobina. La seva neta,
Núria Soler, li pregunta si li hauria agradat poder continuar estudiant i fer alguna altra feina.
Ella respon que sovint les condicions eren dures però treballava de gust i en té un bon record.
Mentre passen les pàgines de l’àlbum, s’intueix que és una dona que posa el cor en tot allò que
fa, sense l’ambició i el neguit de voler més. «Recordo el gust de la xocolata desfeta i els jerseis
de llana que em feies, iaia», comenta la neta mentre li agafa la mà.
La Jacobina desprèn una tendresa especial malgrat haver viscut episodis amargs al llarg
de la seva vida. La guerra és un d’ells. La va enganxar quan estava embarassada del primer
fill. La neta explica que gairebé no parla mai de la guerra, suposa que per la por d’obrir
ferides. Per a la Jacobina i el seu marit el naixement de Jaume Cunill va suposar un bri
d’esperança en aquell context terrorífic. «N’han passat de tots colors, però sempre té el
somriure a punt, no l’ha perdut mai», apunta la seva jove, Marta Rafael. Destaca que sempre ha mantingut l’empenta per viure i «ara la seva il·lusió encara continua amb els seus
besnets quan la venen a visitar», explica. Actualment una bona part del seu temps transcorre mentre reposa al sofà o llegeix el diari. L’instint de lectora no l’ha perdut malgrat el pas
dels anys. Tampoc no ha perdut aquell instint de protecció per a les persones que estima i,
abans d’adormir-se, resa per cadascun d’ells. Confessa que l’amor és el que la manté viva.
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Els pagesos
manresans s’adapten
als nous temps
Pere Calafell repassant les tomaqueres de l'horta.
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tema del mes

Dins del terme de Manresa hi ha persones que hi mantenen una
activitat agrícola important, malgrat que per a molts ciutadans sigui
desconeguda. El Poal i Viladordis són les grans zones de regadiu,
però hi ha molts camps amb conreus de secà i la ramaderia hi està
representada amb granges de vaques, porcs, pollastres... També hi
pastura encara algun ramat d’ovelles. En aquest reportatge parlem
amb deu representants del sector, que ens expliquen el que fan i els
problemes que tenen per mantenir una activitat que sovint
topa amb la vida urbana.
Jaume Puig
Fotos: Marc Prat i Francesc Rubí

E

l nombre de persones que viuen
de l’agricultura
i la ramaderia
va minvant any
rere any, però
les explotacions
que queden es renoven i s’adapten a les
noves exigències de l’Administració i
del mercat. Molts ramaders, per exemple, han convertit les seves granges en
locals de pupil·latge, on engreixen els
animals que els porten i els recullen
empreses externes.

da, diverses iniciatives promouen el
producte de proximitat. La Festa del
Tomàquet del Bages, per exemple, s’ha
consolidat en la tercera edició, que es va
fer del 22 al 27 de juliol passat. La Mireia Martínez i el Pere Calafell són alguns
dels hortolans que es mostren satisfets

Una part dels consumidors comença a
valorar les hortalisses regades amb aigua de la Séquia i els vins i olis locals
comencen a tenir prestigi. D’altra ban-

d’haver-hi participat amb un espai propi. «És interessant i no es pot deixar
perdre», diu el Pere, que considera que
és una festa que ha anat creixent: «Al

S’hauria de valorar molt
més el producte local i la
importància dels pagesos
en la gestió del territori.

principi la gent no ho coneixia, però ara
ja compren i saben el que volen».
Aquest mes de juliol passat, els ajuntaments d’Artés, Manresa i Navàs van
presentar Suport pagès, un servei per
assessorar els pagesos, en les feines
de producció, comercialització o fins i
tot de fiscalització. També hi ha programes com ara T’acompanyem per
créixer, impulsat per l’àrea de Turisme
del Consell Comarcal, que assessoren
els petits empresaris del sector agroalimentari. Tot i així, l’opinió força generalitzada dels entrevistats és que cal
un canvi de mentalitat dels consumidors, que haurien de valorar molt més
el producte local i la importància dels
pagesos en la gestió del territori.
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De la terra al plat

«El distribuïdor em
paga el mateix a mi
que al productor
d’Almeria»
De la terra al plat és el lema de l’Horta de
Can Calafell, l’explotació que va iniciar fa
cinc anys Pere Calafell Comellas. Ara en
té 45. El seu avi patern era un pagès de
Palouet de Massoteres, a la Segarra, que
als anys cinquanta del segle passat va venir a Manresa amb la família i van comprar la casa coneguda llavors com a cal
Mingo, a Viladordis. Van començar amb
porcs de cria i cabres, i la part de l’horta.
El pare del Pere, que es diu Josep i ara té
74 anys, ho va continuar però compaginant-ho amb la construcció, fins que va
acabar dedicant-s’hi al cent per cent.
El Pere va treballar 23 anys en el sector de l’automoció, però després de
tenir dos atacs d’ansietat a causa de la
pressió a la feina, i en plena reestructuració per la crisi econòmica, va tenir clar que volia tornar «al món d’on
havia vingut». Ell s’havia casat, el pare
s’havia jubilat i li ho va traspassar, però
calia modernitzar-ho i el Pere va ampliar d’un a cinc hivernacles i va entrar
en el món dels nous canals de venda.
Per a ell ha estat un projecte vital, «de
canvi radical en la meva vida», diu. I
va començar a formar-se a través dels
cursos de Ruralcat (agricultura, carnet
fitosanitari, com crear una empresa...).
Als horts del voltant de cal Calafell hi té
14
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alls tendres, ceba tendra, bledes, tomàquets... «Intento diversificar al màxim»,
explica, mentre el pare l’ajuda. «Em vaig
formant i creixent. Quan estàs sol, el
marge d’error és més petit». Va començar sense gaires aspiracions, «no volia
estressar-me», però ara l’horta comença a donar els seus fruits «per contribuir a l’economia familiar». La finca té
tres hectàrees, entre horta i cereal. Sobretot ordi, però fa rotació. I a l’horta,
producte de temporada. Patata blanca
i vermella a la primavera, bròquil, col i
coliflor a la tardor... «És el moment de
plantar les cols d’hivern, perquè al novembre arriba el fred i no creix res». I de
tant en tant prova coses noves: «Aquest
any faré col xinesa. L’any passat vaig
provar de fer tomàquet raf, però no va
anar gaire bé». Ara té unes dues mil tomaqueres: tomàquet rosa de Montserrat, cor de bou, bodar –molt semblant
a l’esquena verd–, pebroter, cirerol, de
penjar... «Això dels tomàquets va a modes. Ara es parla molt del monterrosa».
Té pàgina web (www.hortacancalafell.
cat), que abans servia per fer comandes,
però ara la vol remodelar perquè sigui
un aparador de la producció. El canal
de venda que li funciona més bé és el
de Whats App –té llista de distribució
i molta gent va a comprar el producte

a la finca i els el cull al moment–, però
també ven molt a MengemBages. «Jo no
soc botiguer, he de produir i ells valoren
molt el productor». Instagram li funciona molt bé com a canal d’informació.
També treballa amb un distribuïdor de
Terrassa, per treure els excedents, «però
em paga el que vol», exclama. «Abans tot
es venia als distribuïdors, però pagaven
més bé. Ara molta hortalissa ve d’Almeria. De fet, sovint no en saps la traçabilitat. I el distribuïdor em paga el mateix a mi que al productor d’Almeria».
Els hivernacles li permeten allargar la
temporada. «Abans els tomàquets arribaven a finals de juliol, quan molta gent
fa vacances, i ara per Sant Joan ja en
cullo». El Pere remarca que l’aigua de la
Séquia és molt bona per a l’horta i que
té en projecte fer una bassa i potenciar
el reg per gota a gota. També vol obrir la
finca a les visites i ja n’ha fet algunes. No
fa cultiu estrictament ecològic, però està
en una fase de transició. Procura minimitzar els productes químics, però «si et
poses malalt arriba un moment que has
d’aturar la malaltia amb química, com a
últim recurs». Considera que ecologia és
proximitat: «Si un producte ve de Càceres, no pot ser ecològic. Ara m’he apuntat a un curs sobre ecologia a l’Escola
Agrària i al final hi acabaré arribant».

Fruita, verdures i llegums
de les Arnaules

«Abans veníem
als Carrefours i ara
apostem per la venda
de proximitat»
Una de les explotacions agrícoles
més importants del terme de Manresa és la de les Arnaules, propietat
de la família Casasayas-Clusellas.
L’Enric Casasayas Fornell, que té 66
anys i fa jubilació activa, porta el
timó de la finca, juntament amb la
seva esposa, Anna Clusellas Cabanas, que en té 52, i la filla Alba, que
amb 24 anys s’hi ha incorporat fa mig
any i porta la gestió dels mercats. La
família Casasayas prové de cal Brics,
casa també coneguda com l’hostal
de l’Ala, a l’antic camí Ral, davant de
Sant Joan de Déu. De fet, l’Enric es
cosí del pastor Josep Serra, també
entrevistat en aquest reportatge –les
mares són germanes. L’avi de l’Enric
era l’administrador de la gran finca
de la Culla i en va comprar la part
de les Arnaules quan es va disgregar
amb la construcció del polígon de
Bufalvent. L’Enric explica que quan
la van comprar no hi havia res, «vam
haver de pujar-hi l’aigua de la Séquia
bombant-la. Tot s’ha fet amb els recursos generats per la mateixa finca».

na esquena verd en conserven la llavor de fa cent anys–, però també fan
molta albergínia blanca, mongeta
tendra, pèsols, pastanagues, carxofes,
maduixes, enciams, bledes... I fruita
variada, com ara cireres i préssecs.
Els hivernacles ocupen 4.200 metres
quadrats i ara també els fan servir a
l’estiu, «perquè crema més el sol que
el fred».
Els seus canals de venda són els mercants de la plaça de les Oques (dimecres), la Mion (divendres) i la plaça
Major (dissabtes), i també la gent
que ve a comprar a la finca. La venda a grans superfícies ha baixat molt,
«abans veníem a vuit o nou Carrefours. Ara apostem per la venda de
proximitat». Per a la família Casasayas és molt important la planificació: «A primers d’agost encarreguem
les cebes que plantarem al setembre
i que collirem al març. També és
temps de fer patata tardana, perquè
la que hem collit a la primavera aviat
es grillarà».

Són 136 hectàrees, amb boscos i
pastures, molt ben situades, «a 500
metres de l’autopista i de la variant
de la C-55». Ara hi tenen unes 4.000
tomaqueres –de la varietat manresa-

Tenen 500 porcs, en el sistema de
gestió integrada, una trentena de gallines i unes quantes vaques –vuit–,
que els va molt bé per a la gestió dels
residus orgànics a l’horta. No tenen

certificació ecològica encara, però
van ser uns dels fundadors de l’Agrupació de Defensa Vegetal del Bages i
consensuen els tractaments. «Molts
cultius –explica l’Enric– no porten
ni un sol tractament químic, sobretot els dels hivernacles, que estan
més aïllats. Apliquem les tècniques
que ens recomanen des de l’agrupació i els resultats són espectaculars.
Per exemple, ja fa temps que posem
mantes tèrmiques, cosa que abans era
impensable. El reg el fem per tensiòmetre i pol·linitzem les tomaqueres
amb borinots. Treballem amb àcids
húmics i probiòtics...».
L’Enric ens explica que el conill els fa
molt mal, la gent no n’és conscient,
«n’hi ha molts i no s’empesten». Ara
també hi ha molts tudons, «es mengen tot el brot del presseguer, les flors
dels cirerers, cols, coliflors, bròquils,
l’enciam llarg, el trocadero... Piquen la
flor dels pèsols i els aixafen... Fan més
mal que no pas els senglars, que els
pots aturar amb tanques i filats». Van
provar-ho amb ultrasons, però «s’acostumen a la freqüència dels sons!», diu.
I una altra queixa és pels vehicles que
circulen pel camí que porta al pont Foradat, «la pols que aixequen fa que no
hi creixi res a la vora».
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La dificultat de començar de zero

prop...», diu la Mireia, que remarca que
una cosa és treballar amb subvencions i
l’altra anar per lliure. «Hi ha ajudes, però
calen uns requisits». El seu objectiu és
viure de la terra, però veu que «hi ha
molta mentalitat mercabarna», tot i que
es parli molt de potenciar el producte
local. «Nosaltres depenem del temps
i de vegades no tenim el que hi ha als
supermercats, que tenen de tot».
La Mireia ven les hortalisses a MengemBages –n’està molt contenta– i a
fruiteries petites i un parell de restaurants. I un cop al mes va al mercat de
Santpedor. Va participar en la tercera
Festa del Tomàquet i diu que va anar
molt bé. Fa productes de temporada, però vol restringir varietats, «vull
mirar de seleccionar els cultius més
sostenibles. Aquest any passaré de fer
cols; l’hivern és dur, tot i que posem
mantes tèrmiques. Ara com ara no em
plantejo posar hivernacle».
La seva parella, Adortanga Abadongo,
té 43 anys i l’ajuda en el dia a dia. És de
Ghana i quan es van conèixer ell feia de
músic a Girona. Fa gairebé un any que
van decidir que vingués. «Té experiència
en l’horta d’allà, però els cicles són molt
diferents». Aquí tenen reg gota a gota,
perquè el lleuger pendent des del canal
de la Séquia ho permet, i intenten no fer
servir productes químics, «si no és el cas
d’una plaga». Fan servir extracte d’ortiga, fems de conill o de vaca com a adob...

«Si no vens d’aquest
món, és molt difícil
poder tenir una
continuïtat»
La Mireia Martínez Pecanins té 35 anys
i va néixer a Xàtiva, però quan tenia
dos anys els pares es van traslladar a
Terrassa i fa set anys va venir a viure
a Manresa. A Terrassa ja tenia un hort
petit i com que tenia estudis en integració social va entrar en el món de
l’agricultura amb llibres i cursos. Amb
una amiga van començar a redactar un
projecte de teràpia hortícola, per aprofitar el món de l’horta per beneficiar
col·lectius als quals els podia anar bé.
Però eren joves i ho van deixar córrer.
Sobretot va ser l’experiència adquirida
a la fundació Rosa Oriol, que treballava amb horts socials, la que li van
donar eines per començar: «Hi vaig
entrar de voluntària. Sor Lucía em va
16
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apropar als horts, amb la Pilar Izquierdo, que duia el projecte de reinserció
social». Tres mesos més tard hi havia
una plaça de peó agrícola i s’hi va
apuntar. «M’hi vaig estar quatre anys i
hi vaig aprendre molt». Combinava la
part formativa amb el suport a la gent
de l’equip, i allà va veure que volia continuar amb un projecte autònom.
No és fàcil trobar terres de conreu prou
extenses, però fa dos anys un amic li va
dir que una dona volia cedir els seus
horts a Viladordis –al final del carrer
Mas d’en Roca– per a ús social. «És
mitja hectàrea, però n’estic contenta i la
mestressa també. De mica en mica m’ha
anat cedint espais, tenim la Séquia a

Els agradaria poder viure de l’agricultura, però diu que «és una lluita i
s’ha d’anar insistint. La gent hauria de
canviar de mentalitat i valorar més el
producte local». «Vaig començar molt
entusiasmada, però et posen molts
entrebancs, si vols comercialitzar has
d’estar donada d’alta de moltes coses».
Reconeix, però, que hi ha ajudes que
li han anat molt bé, com el programa
T’acompanyem per créixer, a través del
qual una persona assessora directament el petit productor, «et fa de coaching». La Mireia va compaginar l’any
passat la feina de pagesa amb altres
de complementàries i ara està a l’atur
i mirarà si se’n surt. «M’agrada, però si
no vens d’aquest món, és molt difícil
poder tenir una continuïtat», diu.

Vaques, conills i colomins
de Viladordis

«El cereal no dona
per viure perquè
la climatologia del
Bages és dura»
Els Tatjé provenen de la masia de cal
Bosc, de Viladordis, i el pare del Joan es
va instal·lar com a gendre a la casa del
carrer Mas d’en Roca, del mateix nucli,
on més tard edificarien la casa nova, al
costat. El Joan Tatjé va continuar l’explotació familiar d’engreix de porcs i
vedells, però buscava una activitat amb
menys càrrega ambiental, no tan agressiva per al veïnat. Per això va decidir
tenir conills. I després, amb la incorporació del seu fill, el Marc, van engegar
el nou projecte de la cria de colomins.
El Joan, que ha estat vint anys coordinador comarcal d’Unió de Pagesos, en
té 66 i fa una jubilació activa, mentre
ajuda el Marc, que en té 28, en la gestió
de l’empresa, que és petita però que «s’ha
d’administrar». Tenen 110 hectàrees, entre Cabrianes i Viladordis, on fan cereal,
però això no dona per viure, perquè «la
climatologia del Bages és dura», diu el
Joan. Actualment formen part de la cooperativa de Ramaders del Berguedà i a
més d’engreixar uns quants vedells, venen cada setmana uns 250 conills –que
preparen al seu propi escorxador– a carnisseries i particulars, amb la marca Tatjé de Viladordis. També en comercialitzen les costelles, per fer hamburgueses.
Els seus conills tenen una alimentació a
base de productes vegetals, com l’alfals,

el blat i l’ordi, i el creixement és més lent.
Els llodrigons solen estar almenys un
mes amb la mare. Tot això fa que la carn
tingui un gust, un color i una textura
que els fa diferents.
Els colomins els venen a restaurants
de gamma alta, com ara l’Àbac, del xef
manresà Jordi Cruz, Lluerna, de Santa
Coloma de Gramenet, o el Celler de
Can Roca, que recentment els han recomanat a la pàgina web Bestfarmers,
tot just en preparació, com a uns dels
millors productors. El Joan i el Marc expliquen que el conill costa més de vendre, pels prejudicis culturals del client
estranger, però el colomí té més presti-

gi. En venen uns 40 o 50 a la setmana:
«A Navarra i a França hi ha molta tradició, però a Catalunya som els únics».
Mengen pinso i blat de moro i viuen en
parelles –a cal Tatjé en tenen unes 300–
i les tenen totes numerades perquè cal
mantenir l’equilibri. Mentre la femella
cova les cries, el mascle els peix, però
també es relleven per covar. El cicle des
que neixen fins que els venen només
dura quatre o cinc setmanes.
Quan acabem la conversa, acompanyem el Marc cap a la Salut, on tenen
la dotzena de vaques que portarà a
pasturar pels camps del voltant. Es
nota que s’hi sent a gust.
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Porcs, pollastres, cereals
i agroturisme

«Només es recorden
de nosaltres quan
s’ha d’anar a
apagar foc»

L’Agnès Farreras Barceló té 52 anys i
porta la finca de la masia de les Farreras, envoltada de granges, que dona
nom al raval de cases de l’entorn, prop
de la cooperativa agrícola de Salelles,
amb 50 hectàrees de cereal i 30 de
bosc. El cognom Farreras ja apareix
escrit així en pergamins que conserva la família –el més antic dels quals
és del 1417– i el polític manresà Francesc Farreras –diputat per ERC que va
ser president del Parlament a l’exili del
18
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finca. «Les granges donen molta feina
i sempre s’hi ha de ser», diu la mare.
Hi engreixa 3.000 porcs i 36.000 pollastres. «Em porten els pollets, els porcs i
el pinso, jo hi poso les instal·lacions, la
mà d’obra, la llum i l’aigua, i quan fan
el pes me’ls venen a buscar». «La gestió de les dejeccions ramaderes és molt
complexa, però tenim sort que tenim
molta terra pròpia. Els purins i la gallinassa són molt bons per als camps!». El
mercat els porcs està estable i ara s’exporta molt a la Xina. «Alimentem mig
món», diu l’Agnès, que també remarca
que s’hauria de consumir més producte
local. «Ara en ve molt de fora, però en
condicions molt precàries». El cereal el
ven a la cooperativa de Salelles. «Fem
rotacions de cultius, perquè per política agrària és obligatori». Aquest any
ha estat bastant dolent. Primer van fer
colza i després mill, per anar provant.
Tot i que l’activitat principal és la de les
granges, fa nou anys que l’Agnès va remodelar un antic cobert per dedicar-lo
a l’agroturisme (www.lesfarreras.salelles.cat), que especifica que no és el
mateix que turisme rural perquè «en
aquest cas està vinculat a l’explotació
agrícola i ramadera». Li funciona força
bé, sobretot a l’estiu –aquest agost ho
tenia ple– amb turistes estrangers que
busquen un lloc prop de Barcelona,
mentre que a l’hivern sol venir gent de
l’àrea metropolitana. Remarca que és
l’única casa d’aquesta modalitat al terme de Manresa. També hi té un espai
que lloga per fer celebracions.

1954 al 1980– procedia de la nissaga
familiar amb orígens al mas, concretament era cosí de l’avi de l’Agnès.
Ella en va entomar la gestió el 2001
perquè el germà, que era l’hereu, va
morir en un accident de moto. Té un
treballador, la mare que l’ajuda i les
dues filles, que «li donen un cop de
mà». La Rita té 21 anys i la Palmira
en té 15, i riuen perquè no tenen pas
clar si continuaran amb la gestió de la

L’Agnès reivindica el paper dels pagesos,
com a persones i com a mantenidors
del territori, però hi veu un futur incert.
És veritat que hi ha els neorurals, «però
aquests no alimenten el país». I es queixa perquè «la gent hauria de respectar
l’entorn natural i no ho fa. Nosaltres
estem totalment regulats i ells poden
fer el que volen». També lamenta que la
gent de ciutat vingui a divertir-se: «Produïm aliment, no pas divertiment!».
I demana que no els criminalitzin els
mitjans, que sovint «no saben el que
diuen. Només es recorden de nosaltres
quan s’ha d’anar a apagar foc». Acaba
amb una darrera reivindicació: «Que
l’Ajuntament ens arregli el camí!».

Resseguint les pastures
de Castellgalí a Sant Fruitós

«Les ovelles són
la meva família»
El Josep Serra Fornell ve d’una família
amb tradició en el sector. És de cal Jan
Pastor, de les Escodines, una casa que
sempre ha tingut ramat. Té 57 anys i
des que va agafar les ovelles no les ha
deixades mai. «El dia que em vaig casar,
a la tarda, ja vaig anar a veure el ramat.
I l’endemà ja les continuava guardant»,
diu. Cada dia de l’any les porta a pasturar i les torna a tancar al corral quan
es fa fosc. «Si estàs malalt, has de venir
arrossegant-te». Es pot dir, de fet ell
ens ho diu, que les ovelles són la seva
família: «Les he criades totes, les conec,
me les estimo... Quan arribo a casa ja
hi tornaria, i tot dormint les vaig repassant mentalment. És com una droga».
El Josep se’n sap tot l’historial, quina
és germana de quina altra, els xais que
ha tingut... «Em coneixen amb la veu»,
diu satisfet. També té una vintena de
cabres, amb el seu boc. El seu territori
va de Castellgalí a Sant Fruitós, passant
per les Arnaules, les Marcetes i el Grau.
Té sis gossos –cada dia agafa els que li
convenen, segons on va– i 400 ovelles –
amb uns quants marrans–, totes de qua-

tre anys en avall, perquè «quan tenen
més de quatre anys me les vaig traient,
també alguna que no cria, que perd una
banya o un braguer... De vegades se me
les queda un altre pastor, perquè de fet
fins a set anys encara van criant. A mi
m’agrada tenir el ramat en bon estat, que
tinguin bones banyes...». Ens explica
que hi ha les borregues –de menys d’un
any–, les primales –entre un any i dos–,
les terçades –tres anys– i les quartades.
Són de la raça ripollesa i les ha anat
conservant: «Procuro triar-les fines».
De fet, diu que ve gent d’arreu només
per veure el ramat i fotografiar-lo.
El Josep ven els xais «a un ramassador
del pla d’Abella». Però explica que ara
el mercat està molt malament: «Un xai
val 60 euros, igual que fa vint anys».
Els xais els guarda al corral, al peu de
les Arnaules, on també tanca el ramat
cada dia. Del que es queixa és de la burocràcia que ha de complir: «plans de
dejeccions que t’obliguen a tenir prou
terres on abocar els fems, control del
bestiar... Ja entenc que s’ha de fer, però
ens ho haurien de facilitar més». Tam-

bé lamenta que sembli que els pastors
facin nosa. Ens ensenya el lloc per on
passa el ramat i ens explica que «és un
camí ramader de tota la vida, però la
gent i els cotxes no el respecten, s’hi
posen al mig, deixen els gossos lliures,
van amb bicicletes i has de passar com
pots. I cada vegada hi ha més asfalt.
Molts camins ramaders s’han tallat».
Veu difícil que els ramats tinguin continuïtat, perquè cada vegada es menja
més poc xai. Explica que abans, a Viladordis, hi havia quatre o cinc ramats
i ara només queda ell. Té un fill de 32
anys, però ens explica que no vol pas
continuar: «M’ajuda de tant en tant,
però no s’hi vol pas embolicar».
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Cria de vedells al Poal

«Als anys setanta hi
havia ben bé cent
lleteries, a Manresa»
La Fina Aliberch Comas, de 48 anys,
i el Lluís Prat Pujol, de 50, tenen una
granja de cria de vedells –de fet són vedelles– a cal Tossaler, del Poal. El negoci els ve de tradició familiar per part
del Lluís, perquè els seus oncles tenien
vaques de llet i la família distribuïa llet
fresca al barri del Poble Nou i en venia també a la granja Castelló (El Castillo), de Mollerussa. «Als anys setanta
hi havia ben bé cent lleteries a dins a
Manresa», recorden els pares del Lluís
–el Gil i la Maria–, que també són presents a la conversa, juntament amb la
seva filla Ester, que ara té 17 anys i no
té gens clar si voldrà continuar.
L’any 1987 van traslladar la granja del
carrer del Poeta Mistral a la casa actual del Poal, per poder complir amb la
normativa de venda de llet fresca –la
venien envasada, però també es podia
comprar directament a la granja– i el
1990 ho va entomar el Lluís, fins que
la Fina s’hi va incorporar també, l’any
2009. Van continuar amb les vaques
de llet fins l’any passat, que és quan
van decidir canviar, perquè «la llet
necessita molta mà d’obra, munyir és
20
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molt lligat –dos cops al dia– i el preu
de venda ha baixat molt», expliquen el
Lluís i la Fina. Ara, a Manresa, ja no
queden vaquers, perquè els darrers
quatre o cinc anys han anat plegant.
«Les granges petites no poden subsistir i n’hi ha que han hagut de plegar
per força perquè ja no venen a recollir
la llet», explica el Lluís.
Ara es dediquen a engreixar vedells.
Els arriben a la granja amb 90 quilos,
quan tenen dos o tres mesos de vida,
i se’ls treuen amb 500, quan tenen deu
o onze mesos. En poden arribar a engreixar uns 160, tots controlats pel de-

partament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca (DARP) i els residus els aboquen
a les terres de la propietat –tenen unes
vint hectàrees de cereal– o d’altres que
els deixen. Les vaques són de les races
fleck, blau belga i angus.
El Lluís explica que s’hi treuen un jornal, «però justet», perquè el mercat
fluctua, i comenta que a Manresa només hi ha quatre o cinc explotacions
com la seva. També tenen truges en
el sistema tradicional, però preveuen
passar a criar porcs pel sistema conegut com a integrat, que és el mateix que
fan servir per a la cria dels vedells.

Ous i pollastres del Penedès
al Mas Terrós

taurant. «És una manera de donar continuïtat a una raça».
Però, a part dels pollastres de pota negra,
el Gerard té 600 gallines ponedores, de
la raça gallina rossa. «S’ha aconseguit
una gallina que menja poc i pon molt,
durant molt temps». Li arriben amb
quatre mesos, a punt de pondre, i les té
un any i mig, quan el rendiment ja baixa molt. Llavors les porta a un obrador
artesà de confiança o en fan brou, que
embotella i comercialitza, també amb
certificat ecològic. El rendiment mitjà
d’una gallina és de sis ous a la setmana,
«un 80% de posta és el màxim que se sol
aconseguir», explica el Gerard, que ens
mostra l’espai on encapsen els ous, un
cop marcats amb el tampó que n’identifica el tipus de criança –en aquest cas, el
0 indica que són gallines criades en semillibertat, amb pinso ecològic i lliure
d’additius transgènics– i el lloc on s’han
criat. Ecopallareta és la granja ecològica
número 13.

«La gent se sorprèn
que els ous encara
siguin calents»
El Gerard Font Català té 39 anys i en fa
set que va començar el negoci d’Ecopallareta, a la casa de la Pallareta, al sector
del Mas Terrós, davant de Sant Joan
de Vilatorrada. La casa la va adquirir
el besavi, que comprava i venia terres
a Sant Joan. «Li deien el Palillo perquè
sempre en duia un a la boca». D’aquí ve
el nom del barri santjoanenc que ell va
impulsar. El seu pare hi va tenir granja
de porcs fins que la va tancar. «Per a mi,
tornar-hi era una decisió una mica sentimental i també un projecte de vida»,
diu. Fins fa set anys treballava instal·lant
plaques solars a l’Elèctrica Pintó, però va
decidir fer un gir radical: «Hi havia unes
ajudes per a joves i m’hi vaig acollir».

El Gerard cria pollastres del Penedès
–de raça penedesenca o també dita
penedès millorat–, de pota negra i plomatge tornassolat. En té uns 250, que li
arriben quan tenen un dia i els engreixa
durant quatre o cinc mesos. «Els tinc a
la nurseria quatre setmanes», diu mentre ens ensenya els pollets. Els hi porta
l’empresa de Reus Aviraut (Avicultura
de Races Autòctones). Ell té certificació
ecològica en instal·lacions, manipulació
i comercialització. «Aquests pollastres
estan sans», afirma orgullós el Gerard,
mentre campen pels patis dels corrals.
Els seus canals de venda són les carnisseries, les cooperatives de consum, els
particulars, MengemBages i algun res-

La venda dels ous la fa especialment a
botigues de barri. «Cada dia repartim
els ous del dia abans o del mateix dia,
i els portem a prop. La gent se sorprèn
que els ous encara siguin calents», ens
explica, tot remarcant que aquesta
proximitat té un valor afegit molt important. «De vegades em sap greu que
el preu sigui una mica més elevat, però
és que no té color. Un ou del dia no
s’assembla de res amb un d’una setmana!», diu, mentre reconeix que al mercat hi ha d’haver de tot perquè la producció massificada permet alimentar
la població que té més pocs recursos.
Finalment, el Gerard ens explica que té
altres projectes en marxa per aprofitar
la marca, com ara plantar vinya.
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Vinyes i oliveres sota el Collbaix

«El vi és la màxima
expressió de l’entorn,
del paisatge»
de masover a ca l’Alegre, de Rajadell, i
també havia treballat les vinyes, decideixen comprar i recuperar les de sota
el Collbaix, unes terres que pertanyien a
la finca de la Morera. Comencen venent
el vi a d’altres elaboradors de la DO Pla
de Bages, fins que al 2006 construeixen
el celler del Molí, que comercialitza els
vins sota la marca Collbaix. I és que les
terres argiloses de la finca provenen de
l’erosió del mateix cim del Collbaix. Tenen vint hectàrees de vinya pròpia i en
gestionen cinc més d’externes. En els
inicis treballaven amb varietats forànies però cada vegada donen més protagonisme a les varietats locals: mandó,
sumoll, garnatxa negra, picapoll blanc,
macabeu... «El mandó i el sumoll ens
ajuden a contrarestar el canvi climàtic»,
diu. Produeixen 70.000 ampolles a l’any.

Josep Maria Claret Ballará té 52 anys i
és fill de la Casa Nova de Monistrolet,
uns plans on diverses generacions s’havien dedicat a la vinya i on es conserven
encara ceps centenaris. Quan va acabar
els estudis, tenia clar es volia dedicar a la
pagesia i a la vinya. El 1990, amb l’empresari Sebastià Catllà, que s’havia estat
22
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El Josep Maria explica que aquest any
la climatologia ha estat dura. El raïm va
amb retard. L’abril i el maig van ser freds
i la verema s’allargarà més. «Amb els
cops de calor, el cep es col·lapsa i després
es torna a activar. Ara, amb les darreres
pluges, es veu més relaxat. En canvi, si
no plou, s’accelera». El contrast tèrmic
és bo per a la maduració del raïm. «I ara
al setembre és molt evident».
Des del 2009 tenen tota la certificació

ecològica. Procuren fer un mantell de
vegetació per protegir les arrels. «Al
principi és complicat, perquè has de canviar la manera de treballar i pensar en el
respecte a la terra, que és el que hem de
preservar. Com més bé la tractem, més
generosa serà la vinya i més bons i sincers seran els vins, perquè el vi és la màxima expressió de l’entorn, del paisatge.
Si tenim un sòl equilibrat, tot anirà bé».
Ara bé, el Josep Maria té clar que s’hauria d’aconseguir que el preu del raïm
no baixi d’un euro per quilo perquè hi
hagi marge perquè el pagès s’hi guanyi
la vida. «No podem vendre vins de dos
euros si hi afegim la feina d’elaboració».
Collbaix també comercialitza nous de
Monistrolet. «Els noguers necessiten
sòls més profunds i allà hi teníem unes
feixes al costat de la riera de Rajadell»,
comenta el Josep Maria. I cada vegada
més potencien també l’oli. Tenen oliveres
arbequines, que van plantar ja l’any 2000
–unes 8.000–, però donen molta importància a les varietats locals, que són
la verdal Manresa, la més tardana, que
van recuperant de mica en mica d’oliveres centenàries, i la corbella. «Estem
plantant futur, perquè pensem en oliveres que poden viure centenars d’anys. Si
no plantem arbre jove no en tindrem de
gran», reflexiona el Josep Maria.

Oli d’oliveres centenàries
a l’obaga de l’Agneta

El Sergi ens diu que intenta viure d’això, «per a mi és un repte de país. Hem
de tenir clar que la gestió del territori
la fan els pagesos i cal fer tot el possible perquè sigui viable. Els productes
tenen un valor, que s’ha de pagar». Ell
ve del món de la mecànica, però s’ha
format durant dotze anys en viticultura ecològica i és tastador del panell
de tast d’olis verges de Catalunya. Li
agrada gestionar la totalitat del procés.
«Encara no tenim molí, però prenem
decisions sobre tot: el grau d’amargant,
picant o les intensitats...», diu. També
és mestre moliner. L’oli l’embotellen al
molí, sota la marca Obaga de l’Agneta
1773 –amb logo i data d’un document
de compravenda d’aquell any–, però
estan acabant de muntar el celler a la
mateixa finca, amb agrobotiga i sala
de tast. Ara el Sergi va traient els llucs
de sota de les oliveres, «perquè no facin nosa per a les borrasses, a l’hora de
collir», que serà entre finals d’octubre i
primers de novembre.

«Les característiques
de la comarca les
podem ficar en una
ampolla gràcies
a l’oliva»

Sergi Cámara Fuentes té 50 anys, va
néixer a Súria i ha viscut dotze anys a
França, d’on li ve la passió pel vi, però es
va casar amb la Roser Pinyot, que és qui
fa deu anys decideix reprendre l’explotació conjuntament amb el Sergi, com
a propietària de la finca que es coneix
com l’Obaga de l’Agneta, sota la serra de
Montlleó. Els límits van des del turó de
París al gorg dels Esparvers i de la riera
de Rajadell fins al solell dels Comtals. Té
45 hectàrees, 35 de les quals són de bosc
i la resta de conreus de cereal, vinya i sobretot oliveres. Entre les oliveres, fan cereal, farratge, colza... També porten deu
hectàrees més d’oliveres, fora de la finca.
Els Pinyot eren hugonots que van venir

què el clima d’aquí és molt diferent i les
nostres vinyes i oliveres estan voltades de
bosc». «I tot això ho podem ficar en una
ampolla gràcies a l’oliva», diu, mentre
ens fa olorar una oliva escapçada al moment. «Hem d’aconseguir que l’oli s’arribi a apreciar com el vi. Una ampolla de vi
ens proporciona plaer durant una estona
i una d’oli dura molt més», conclou.

de la població occitana de Llemotges al
segle XVI fugint de les guerres de religió
i es van establir al Bages. L’Agneta Pinyot
es pot considerar com la fundadora de
la nissaga a la comarca i qui va donar
nom a l’obaga de Montlleó.
La majoria d’oliveres són verdal, però
també n’hi ha de vera i corbella, «que
pol·linitzen». De seguida van intentar
donar-hi un valor afegit: «Tenim una
orografia complicada i una climatologia
rigorosa, i unes oliveres centenàries que
ens van dur els fenicis». «La varietat local
és la verdal Manresa, que ha evolucionat
lentament i organolèpticament no té res
a veure amb la verdal de Cadaqués, per-

Tenen el projecte de començar a fer
vi de les vinyes que han plantat entre
els bancals d’oliveres, però aquest any
no podrà ser. Mentre passegem per la
finca, el Sergi ens mostra preocupat les
malifetes dels cabirols, que s’han cruspit bona part del raïm madur. «Ens han
fet la verema», s’exclama. «La gent no és
conscient del mal que fan els senglars
i els cabirols», explica. «Els cabirols tenen una bona imatge, però n’hi ha una
veritable sobrepoblació». «Un altre
tresor de la finca és la pedra seca», comenta el Sergi, mentre ens ensenya l’espaiosa barraca de la Borratxa, feta amb
la pedra del país, amb restes evidents de
fòssils. De fet, de la pedra seca en tenen
tot un catàleg, que inclou el pou de glaç
de la riera de Rajadell, nou barraques
de vinya i una tina, «que tenim ganes
de recuperar per fer-hi vi», conclou.
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d'aquí i d'allà

Martin Momotiuk
Buenos Aires (Argentina)

Ferran Sardans

«Sempre dic que tinc la doble
nacionalitat argentinocatalana»

E

m dic Martín Momotiuk Ivanow i
fa més de trenta anys –des de l’abril
del 1989– que visc a Manresa. Vaig
néixer a la ciutat de Buenos Aires, a
l’Argentina. Quan tenia divuit anys
acabats de fer vaig arribar a Manresa, de la mà del TDK Manresa.
Aleshores l’entrenador era el Flor Meléndez, de Puerto
Rico, i m’havia seguit els passos. En un campus d’estiu,
el directiu Maurici Algué em va fitxar i vaig fer realitat el
meu somni: ser jugador de bàsquet en un club de la millor
lliga del món després de l’NBA. Tot i que en aquella època
vivia en un pis de la carretera del Pont de Vilomara, anava
a menjar a Cal Manel i a la Pineda, on coincidíem a dinar
i a sopar amb altres jugadors com Paco Vázquez o els dos
germans Aranda. Tinc molt bon record d’aquella època: a
part de menjar hi trobàvem un caliu que ens ens feia sentir com a casa, sobretot amb l’Agustí de la Pineda i la seva
família. Vaig jugar quatre anys al Navàs, a la lliga EBA.
Quan vaig començar a estudiar Magisteri vaig anar a jugar
a Lleida: vam pujar a la LEB i en tinc molt bon record. Hi
vaig estar quatre anys, i després vaig tornar a Navàs, on em
vaig retirar als 34 anys.
Sempre dic que tinc doble nacionalitat: argentinocatalana.
Fa molts anys que parlo el català, tant amb la meva parella
com amb les filles. Soc professor d’educació física i tutor
de Primària a l’Escola Vedruna d’Artés, on vaig començar
a treballar l’any 1999, ja fa vint anys. També soc responsable de competicions del Col·legi Ave Maria, entrenador i
coordinador de bàsquet. Vaig ser director del Campus Roger Grimau (2005-2007) i des del 2008 soc el director del
Campus Rafa Martínez, d’Artés. Va ser una idea que vaig
plantejar al Rafa i amb el pas dels anys hem anat creixent.
Des del primer moment el Rafa ha col·laborat estretament
en el projecte i s’ha implicat per tirar endavant aquesta
idea. Ara selecciono entrenadors i monitors del campus,
organitzo les activitats de les dues setmanes, tant les de
bàsquet com les de lleure, miro d’estar en contacte amb
els clubs de la comarca per donar-lo a conèixer... Acollim
24
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gairebé 250 joves i ens hem consolidat arreu de Catalunya:
estem molt satisfets de tots aquests anys. Fem una feina
que ens omple i ens agrada.
Estic casat amb la Gemma, fa gairebé trenta anys que estem
junts, va ser el motiu principal per quedar-me aquí quan
esportivament les coses no anaven bé, la seva família em va
acollir des del primer moment. Tenim dues filles: la Mireia i la Laia. La meva relació amb Argentina és molt fluïda.
Hi tinc el pare i tota la família, i per Setmana Santa sempre anem a visitar-los. Ara la situació és inestable i incerta:
d’aquí a dos mesos hi haurà eleccions. La derrota del president Mauricio Macri per un ampli marge en les eleccions
primàries del mes passat podria plantejar un nou escenari
per al país, més enllà de qui guanyi en els comicis presidencials d’octubre. El temor a un nou corralito hi és present,
però és un país extraordinari i tirarà endavant.
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indrets

Els miradors del Port del Comte

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

E

ls miradors són llocs elevats des
dels quals es pot fer una bona observació de diferents indrets alhora. A molts dels Geoparcs i dels
Parcs Geològics hi ha llocs que
tenen la categoria de miradors. En
aquesta ocasió, ens centrarem en
els situats al Port de Compte. I ho farem amb el més meridional, situat al costat del repetidor, a la carretera de Coll
de Jou al Port de Comte. Aquest indret pertany al municipi de la Pedra i la Coma i es situa per sobre de la població
de Sant Llorenç de Morunys, del seu terme i de part dels
termes de Guixers i del de la Pedra i la Coma, al Solsonès
i més concretament a la Vall de Lord. Des d’aquí es pot
gaudir d’una immillorable observació de diferents indrets
del Solsonès i de més enllà. En primer terme, es pot veure
molt be l’esplanada de Sant Llorenç de Morunys. Al sud, la
discordança angular del conjunt de Busa – Bastets, de la
qual ja vam escriure un capítol fa un temps. També es pot
veure la continuació cap a ponent del Sinclinal de Busa,
amb els relleus del turó del Santuari del Lord. Igualment
es pot fer una bona observació de la Serra del Verd. Més
lluny cap al llevant, es poden veure els relleus de la Serra
d’Encija i dels Rasos de Peguera.
Tots aquests indrets es situen dintre del Sistema Pirinenc,
en diferents mantells, tot i que sovint s’ha considerat que
26

EL POU · SETEMBRE 2019

són al Prepirineu, fet que encara defensen alguns autors.
Per a nosaltres, són part del Pirineu. Fins i tot, des d’aquí es
poden visionar indrets de fora dels Pirineus. En dies clars
es poden veure be els relleus de Montserrat, situats a una
altra de les grans unitats geològiques de Catalunya: a la Depressió Geològica de l’Ebre. També cal fer esment que l’indret geològic es situa a la serra del Port de Compte, entre
afloraments de l’Eocè, d’un 50 milions d’anys d’antiguitat.
Forma part d’un dels mantells d’encavalcament més importants dels Pirineus, concretament del Mantell del Cadí, que
sovint també es diu del Cadí–Port de Comte, que arriba
fins a l’Empordà. Just a l’indret on hi ha el mirador, a tocar
de la torre de telefonia, hi ha un aflorament de calcàries de
l’Eocè, amb abundants microfòssils, amb alveolines.
Nom del paratge: Mirador del Port de Comte. Situació geogràfica:
A la carretera de Coll de Jou al Port del Comte. Importància geològica: Els miradors són indrets excepcionals per fer observacions
geològiques d’extensions més o menys grans. Des d’aquest indret
es pot entendre molt bé la discordança progressiva del conjunt de
Busa–Bastets. Materials geològics: Arreu es fan palesos dos tipus de
materials: per una banda els materials carbonatats de l’Eocè (d’una
edat aproximada d’uns 50 milions d’anys); es tracta de calcàries
molt riques en microfòssils, concretament de sers unicel·lulars que
han fossilitzat bé, en un ambient carbonatat, les alveolines. Per d’altra banda, hi ha uns altres materials més recents: són els fragments
dels materials carbonatats que han redolat muntanya avall, formant
esbaldregalls i depòsits de vessant. Edat de formació: A l’indret on
som les roques són de l’Eocè i tenen una antiguitat d’uns 50 milions
d’anys. Una idea: Creiem que seria molt bo col·locar un panell informatiu en aquest lloc. Evidentment, serà una de les fites del Parc
Geològic i miner del Solsonès, que més tard o més d’hora es farà.

natura urbana

Amazònia i Grenlàndia
Ignasi Cebrian

A

ls nous neofeixistes mundials els
importa ben poc la gent i la terra
on viuen. Només els interessa mantenir l’statu quo i guanyar diners
per guanyar diners. Aquest estiu
s’ha parlat dels grans incendis de la
selva amazònica brasilera i també
s’ha parlat de l’absurda i surrealista proposta de comprar
l’illa més gran del planeta, Grenlàndia. Aquestes dues notícies estan relacionades: al darrere hi ha dos neofeixistes
demòcrates. No cal donar noms, encara els faríem propaganda. La crema de grans extensions de la selva amazònica i l’absurda demanda de la compra de Grenlàndia només
tenen una clara finalitat: poder accedir a noves fonts de recursos naturals de manera fàcil, còmoda i poc imaginativa.
En primer lloc, un dels problemes de cremar la selva tropical és el retorn del carboni que conté la matèria orgànica,
la fusta, sobretot, en forma de diòxid de carboni a l’atmosfera –el mateix que fem nosaltres quan cremem els combustibles d’origen fòssil. D’això en resulta un increment
de l’efecte hivernacle. La desaparició de la selva tropical
també té implicacions sobre el cicle de l’aigua. Les plantes
que hi viuen evaporen immensos rius aeris d’aigua relacionada amb les pluges. A la llarga, hi ha també una forta
pèrdua de sòl i de biodiversitat. En resum, els incendis
són un negoci per desforestar i poder implantar indústries
ramaderes, de la fusta, mineres i agrícoles, pastures per
fer-ne carn, conrear soja per fer-ne pinso, tot expulsant els
indígenes de les seves terres...
En segon lloc, per què algú hauria de voler comprar tot
un país, Grenlàndia? La terra verda de verda no en té gaire, el 85 per cent de la superfície és coberta de glaç i part
d’aquest s’està fonent ràpidament gràcies a l’efecte hivernacle, fenomen que produeix un augment del nivell dels
oceans. Aquesta terra és volguda pels recursos naturals
que deixarà al descobert amb el desglaç i per la posició
geogràfica estratègica dels Estats Units davant de la Xina
i Rússia a l’Àrtic –les rutes comercials que passarien pel
nord, molt més curtes i barates gràcies al desglaç, també.
Sota aquesta capa de glaç hi ha reserves petrolieres i de
gas, i també minerals preciosos com or, urani o rubís, terres rares i roques fertilitzants

Selva tropical d’Amèrica del Sud

Finalment, la conclusió: anem de negoci a negoci. Es crema la selva tropical, s’incrementa l’efecte hivernacle, es
fon la glacera de Grenlàndia i es té accés a explotar recursos naturals i a transportar més i de forma més barata.
Un despropòsit que ens portarà a incrementar més la crisi
climàtica en què vivim.
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notícies del pou

«Massana va agafar la
documentació del
sergent mort i en veure
que estava casat amb
una dona de Berga li va
enviar la documentació
amb una nota que deia:
La propera vegada no et
casis amb un guàrdia civil»
28
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l'entrevista

JOAN
BUSQUETS
VERGES
Jordi Sardans
Fotos: Jean Yves Gargadennec i Lluís Matamala

El darrer guerriller català, de 91 anys, viu a
Normandia. Integrant del grup de Marcel·lí
Massana, va compartir aventures amb Ramon
Vila, Caracremada, i amb Manel Sabaté,
company seu de presó quan els franquistes
el van executar. Busquets es va fer un fart de
transportar material bèl·lic d’Oceja a la base
del mas Flequer, prop de Rocafort, des d’on
van atemptar contra línies d’alta tensió i les
vies del ferrocarril de Terrassa a Manresa, a
més d’altres episodis de guerrilla a la zona del
Bages, especialment l’any 1949, el de màxima
activitat dels maquis a Catalunya.

C

om és que et
vas convertir
en anarquista?
-De mica en
mica. És un
procés. A casa
hi havia un
ambient familiar proper a la CNT, amb
companys que hi passaven durant la
meva infància. Soc una persona sensible que sempre m’he rebel·lat contra la
injustícia. Tenia un amic que era fràgil,
els altres se n’aprofitaven i jo el defensava. Quan van entrar els nacionals a
Barcelona tenia onze anys i vaig veure

la bestialitat amb què es comportaven
els vencedors. Allò em va anar minant,
fins a veure el règim franquista com un
enemic. Vaig decidir passar clandestinament a França, amb els meus propis
mitjans, on vaig entrar en contacte
amb les Joventuts Llibertàries de la
CNT, i treballava de miner a Cransac.
-Què vas començar a fer amb els cenetistes?
-Repartia Ruta, el diari de la CNT i així
vaig conèixer molta gent. Els diners obtinguts els portava a Tolosa. Quan tenia
vint anys, amb un ambient formidable
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de solidaritat amb els refugiats polítics,
Marcel·lí Massana va passar pel poble a
parlar de la resistència i em vaig entusiasmar. Vaig deixar de repartir el diari i
de participar en els festivals per incorporar-me a la guerrilla, a finals del 1948.
Can Flequer
-Com pots resumir la teva intervenció directa a les guerrilles?
-Anàvem carregats amb macutos que
pesaven fins a 40 quilos, per fer un
trasllat que va suposar mesos de treball, per transportar armes, explosius
i d’altres materials, des de la base del
mas Tartàs, a la Cerdanya, prop d’Oceja, –una casa de pagès llogada que bàsicament servia als nostres grups per
canviar-se la roba de ciutat per la de
muntanya–, al mas Flequer de Rocafort, amb l’objectiu de tirar les torres
de conducció elèctrica d’alta tensió.
-Quina va ser l’acció de sabotatge més
important que vau dur a terme?
-Can Flequer estava situada a dotze quilòmetres de Manresa, ciutat on
Massana es va reunir el juny de 1949
amb el delegat a Espanya del Moviment
Llibertari a l’exili, Manuel Benítez, per
decidir un gran sabotatge. Planificada
i organitzada l’acció per Marcel·lí Massana, al grup érem generalment nou
homes, però podia variar una mica. En
el meu grup hi havia Jordi Pons, el Fantasma i Taràntula, el Pernales i jo, que
conjuntament amb els altres grups, vam
volar més de 40 torres de conducció
elèctrica, amb explosions sincronitzades. En el tercer, hi anava Ramon Vila i
José Pérez, el Tragapanes. Els altres van
completar aquest grup o van formar
part del segon: el Rana; Antonio Torres,
el Currito i Cachas, Jaume Puig, el Tallaventres, i Germinal o el Pometa. Vam
tirar enlaire un quilòmetre dels vials de
la línia fèrria entre Terrassa i Manresa.
El tren va tardar força dies a tornar a
circular i alguns barris de Terrassa es
van quedar sense llum.
-Com va anar el segrest de can Flequer?
-Després d’un transport d’explosius estàvem descansant a can Flequer quan el
masover ens va advertir de la presència
de l’amo, que s’havia fet ric amb l’estraperlo, Joan Fontfreda, que parlava amb
un tractant de fustes, amb el fill de di30
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vuit anys i el nebot de dotze. Era regidor
d’avituallaments a Barcelona. Cremada
la casa, en ser descoberts, Massana va
decidir segrestar-lo i demanar un rescat
de 100.000 pessetes. El Taràntula i jo
vam acompanyar els masovers i els seus
quatre fills a la base de cal Moreno, a Berga. El tractant de fustes va ser ferit en intentar escapar. Mentrestant, tots plegats
van estar jugant a cartes.Quan el fill va
tornar amb els diners, Massana li va dir
a Fontfreda: «Com que m’has guanyat
a les cartes et dono dues mil pessetes i
així podràs anar amb taxi a Barcelona».
El grup es va amagar uns dies a la masia
de can Casassaies, on vivia Joan Sorribes, amic de Massana. Casualment, tres
guàrdies civils es van presentar a la casa
on el grup s’hi havia allotjat. Massana va
matar d’un tret al sergent Isidro Pérez i
els altres dos guàrdies van fugir després
d’un tiroteig. Com a anècdota et diré
que Massana va agafar la documentació
del sergent mort i en veure que estava
casat amb una dona de Berga li va enviar la documentació amb una nota que
deia: «La propera vegada no et casis
amb un guàrdia civil».
-Com va ser l’incident amb un industrial de Manresa, la tardor de 1949?
-Des de Tolosa, diversos grups d’acció
vam passar a Espanya. El de Josep Sabaté, el de Julio Rodríguez Fernández,
el Cubano, i el de Saturnino Culebras,
los Primos. M’havia d’unir al grup de
Sabaté en arribar a Barcelona. Vaig
sortir el 4 de setembre de 1949 amb el
grup de los Primos, que guiava Ramon
Vila, amb Saturnino i el seu germà
Gregorio, José Conejos, Manuel Aced,
Helios Ziglioli, Manel Sabaté i jo. Hi
anàvem tots, però Saturnino, que no
estava habituat a caminar, va voler interceptar un cotxe entre Rocafort i el
Pont de Vilomara. En accelerar, vam
disparar ràfegues de metralleta contra
les rodes posteriors que van rebentar
els neumàtics. N’era propietari un industrial de Manresa, Josep Pujol Viñas,
que viatjava amb xofer i una serventa,
Emília Cuadrado Martínez, que va resultar ferida. Vam retornar el vehicle
a la carretera i van marxar per atendre-la. L’acció va provocar la presència
de la Guàrdia Civil. Saturnino i jo vam
agafar un tren a Terrassa cap a Barcelona. Ziglioli va anar a Matadepera a

buscar queviures, on va ser detingut
per la Guàrdia Civil amb la documentació falsa de Fernando García Bernón.
-Alguns membres del grup deixen les
armes amagades al bosc i la guàrdia civil troba l’amagatall. Com és que l’endemà no us esperava?
-Això mateix em pregunto jo, perquè
quan hi vam anar ja havien desaparegut.
Suposo que Ziglioli, en ser torturat els va
dir on eren les armes. El van portar als
llocs dels fets i li van aplicar la llei de fugues, amb l’excusa que va intentar agafar
una bomba de mà que estava amagada
entre els matolls. Com ho podia fer si
portava les mans lligades al darrere?
Detenció
-Com es va produir la teva detenció?
-El 17 d’octubre de 1949 en un intens
tiroteig al carrer Trafalgar de Barcelona, Josep Sabaté havia mort en una emboscada amb la policia. Li van trobar
l’adreça del taller del meu pare que li
havia donat per establir contacte i s’havia oblidat de desfer-se’n. Em van detenir el 18. Va ser un cas de mala sort. El
seu germà petit, Manel, va ser condemnat a mort amb mi i el van assassinar.
-Com valores la lluita de Quico Sabaté?
-A la nova edició d’Atado y bien atado
he escrit diverses novetats, per exemple
en relació a Francesc Sabaté Llopart,
nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 30
de març de 1915 i mort a Sant Celoni
el 5 de gener de 1960. El Quico va ser
el màxim exponent de la guerrilla urbana i catalogat pel règim franquista
com l’enemic número 1. N’analitzo la
història, però aprofundeixo en el seu
sentiment en saber la mort del seu germà gran, al carrer Trafalgar. L’admirava
per la seva valentia i capacitat intel·lectual. Tots dos van participar en l’espec-

tacular atemptat del carrer Marina, en
companyia de Wenceslao Giménez
Orive, del grup dels Maños. Malgrat la
mort dels seus germans, Pep i Manel,
la seva lluita mai no va decaure tot i els
controls de la policia gal·la, que espiava
tots els seus moviments.
-Com va ser l’atemptat del carrer Marina?
-Havia intentat matar el primer cap
de la Brigada Social, Eduardo Quintela,
que s’havia especialitzat en la repressió
de l’anarquisme. El 2 de març de 1949,
al carrer Marina, el grup de Quico Sabaté, conjuntament amb el dels Maños,
van metrallar un cotxe camuflat del
parc mòbil de la policia en el qual es
pensaven que anava Quintela, que so-

em van enviar al penal de San Miguel
de los Reyes, a València, on vaig estar
quinze anys. Vaig fer un intent de fuga,
en què em vaig trencar la cama. Després
d’estar un mes sense curar-me en una
cel·la, tirat a terra amb una manta, en
ple hivern, la cama es va infectar i finalment em van traslladar a l’hospital de
València per operar-me. Curiosament
em va operar el republicà López Trigo.
Gràcies a ell vaig salvar la cama. Em
van retornar a la presó, però com que
tenia un clau a dins que supurava molt,
em van enviar a l’Hospital Penitenciari
de Yeserías. Finalment, els darrers cinc
anys els vaig complir al penal de Burgos.
-Quina va ser la teva feina a la presó?
-No vaig cedir mai. Sempre he estat

«Massana va dir a l’amo que s’havia fet ric amb l’estraperlo
Joan Fontfreda: Com que m’has guanyat a les cartes et dono
dues mil pessetes i així podràs anar amb taxi a Barcelona»
vint canviava d’itinerari. No hi era, però
van matar dos dirigents falangistes.
-Vas ser condemnat a mort. Et vas
salvar per la teva joventut?
-No ho crec. Més aviat va ser per influència. Pel que em van explicar, sembla que un escrivent, comptable del
meu cunyat que era catòlic, tenia influència sobre el confessor de Franco.
La meva germana em va informar que
l’advocat de Madrid l’havia telefonat
per comunicar que m’havien commutat la pena de mort. El secretari del jutge instructor em va dir: «Vostè deu tenir molta influència!». Li vaig replicar
de mala manera que tant en el meu cas
com el d’amics afusellats es va cometre
una inexplicable injustícia.
-Vas patir tortures?
-No em deixaven dormir. Em venien
a buscar a les dues de la matinada i
quan em feien preguntes em donaven
un clatellot. Les bufetades, els insults i
les amenaces eren habituals.
-Vas passar per diverses presons, oi?
-Era un turista! Vaig estar a la Model
de Barcelona, però tres mesos abans a
la de Salt a Girona, en passar la frontera clandestinament. A la Model hi vaig
estar provisionalment fins que em van
commutar la pena de mort. Aleshores

lluitant, fent informes o sabotatges dins
les meves possibilitats. Per exemple, al
penal de Sant Miguel de los Reyes hi
havia un electricista, que havia estat a
la División azul, que estafava la companyia d’electricitat. Em va explicar la
trampa i ho vaig enviar clandestinament
a Tolosa. Quinze dies després saltava
l’administració del centre, perquè van
comprovar que era cert. L’administrador
es va pensar que era cosa del director de
la presó i entre ells es van barallar.
Massana
-Com a amic de Massana, és veritat
que era generós?
-Sí. Tot i que el tresorer del grup era
Caracremada, molt escrupolós amb els
diners i amb l’organització, de manera que quan els cèntims entraven a la
butxaca difícilment en sortien. Quan
Massana deia que s’havia de pagar, ho
feia, naturalment. Massana era generós i pagava molt bé a la gent que els
acollia a les cases. Hi havia molta misèria i alguns pagesos l’esperaven amb
els braços oberts.
-La llei de fugues també es va aplicar
als oncles del Massana?
-L’oncle del Massana, Miquel Guitó
Gramunt, l’esmolet, vivia a Sallent, amb
la seva mare de 90 anys i havia fet burles
de la guàrdia civil amb cançonetes que

Ràdio Andorra reproduïa. El novembre
de 1949 li van aplicar la llei de fugues
conjuntament amb el seu germà Jaume,
per revenja. Cap dels dos no tenia res a
veure amb el moviment llibertari.
Caracremada
-Com era Ramon Vila Caracremada i
el grup en general?
-En realitat érem tots hermètics. La
consigna era que com menys sabés cadascú de nosaltres, millor. Però, tot i així,
ell encara era molt més hermètic i sovint
li havies de treure les paraules amb un
tirabuixó. Era el seu caràcter. Vaig estar
tot un any amb ell i em va ajudar amb
moltes coses, però l’he anat descobrint
després. Era un home molt simple, tot
el contrari de Marcel·lí Massana, que era
molt obert i simpàtic, cosa que facilitava
fer-hi amistat. Vam ser bons amics.
-Com valores l’estudi antropològic
que li van fer després de mort?
-Es va demostrar que patia de reumatisme i tenia un gran desgast físic. Normal per la vida que va portar. Però hi ha
coses en les quals no puc estar d’acord.
Es diu que l’estatura era d’1,70 quan era
més gran que jo, que faig 1,76. Afirmo
que almenys tenia dos centímetres més
que jo. Se li va imputar la mort d’una
britànica a la Collada de Toses, en què
la guàrdia civil oficialment afirma que
anava amb una granota blava: No és veritat, el Ramon portava sempre una caçadora i uns pantalons de pana foscos,
no pas granotes, que no són pràctiques.
Afirmo rotundament que ni en el grup
de Massana ni del Caracremada, ni del
Pep Sabaté, ningú no portava granota.
Pedro Sánchez, el darrer maqui que va
conviure amb Ramon Vila, em va deixar molt clar a la presó de Burgos que
el Caracremada no va tenir res a veure amb els fets de la Collada de Toses.
Un home de muntanya amb granota?
És estúpid dir-ho! També penso que és
una vergonya que algunes de les seves
pertinences fossin posades a subhasta.
-Tu vas fer una nova aportació sobre la
seva actuació en la resistència francesa?
-Sí, però l’he tret a partir d’un llibre
d’una companya francesa, Marie Claude
Rafaneau-Boj, que es titula Odissea per
la llibertat. En l’article sintetitzo el gran
treball que va fer en la resistència fran-
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cesa. L’any 1944 es va unir a l’exèrcit secret (AS) i va entrar en contacte amb els
franctiradors i partisans (FTP), dirigits
pel comandant Bernard, que li va confiar el comandament d’una companyia de
refugiats espanyols, amb la graduació de
capità. Des de l’Halte Viene, va fer del
maquis de Rochechouart, el capità Raymond, especialitzat en explosius, veritables gestes prop d’Angulema. A Saint Junien fan explosionar un pont al pas d’un
tren ple de soldats de la divisió Panzer
SS Das Reich. Com a represàlia, el general SS Heinz Lammerding massacra
la població d’Orador-sur-Glane, amb
l’assassinat de 642 civils: 190 homes, 245
dones i 207 nens cremats vius a l’església. Coneixedor dels fets, els capitans
Raymond i Marc d’AS llancen una nova
acció de represàlia contra la unitat de la
divisió Das Reich, estacionada a Orador-sur-Vaynes, que serà massacrada.
Un cop alliberada França dels nazis, el
govern li va concedir la Legió d’Honor,
que Ramon Vila va refusar.
-Vas conèixer el berguedà Josep Ester?
-Sí, el vaig conèixer a París, quan estava
a la OFPPRA (Oficina Francesa de Protecció a les Persones Refugiades i Apà-

trides). Quan vaig sortir en llibertat vaig
parlar amb Marcel·lí Massana per dir-li
que volia ser refugiat polític. Ho va explicar a Josep Ester, que es cuidava directament dels tràmits i amb quinze dies
vaig tenir els papers disponibles. Aleshores, el vaig anar a veure, per conèixer-lo directament i donar-li les gràcies.

va editar gràcies a Josep Cara i el Centre
d’Estudis Josep Ester Borràs, de Berga.
Fins i tot amb Ferran Sánchez Agustí ,
que ha millorat el seu enfocament sobre
nosaltres i és més equilibrat a partir del
seu darrer llibre, malgrat mantenir una
certa pedanteria. Per cert, no vaig formar mai part del grup Talión.

-D’on has tret la documentació per
elaborar els teus llibres?
-Antonio Téllez em va donar molta informació, que sempre vam compartir,
així com amb l’amic Àngel Urzáiz. A Josep Cara li vaig donar informació i vam
mantenir correspondència mútua força
temps, sobretot pel que fa a la biografia
sobre Caracremada, que el va obrir a un
públic ample. Amb l’intel·lectual Juan
Gómez Casas ens vam fer molt amics a
la presó: va ser secretari de les joventuts
llibertàries, portava la premsa clandestina i en democràcia va ser secretari de
la CNT. Marie-Claude Rafaneau-Boj
em va proporcionar informació sobre
les activitats de Caracremada a la resistència francesa. Amb Dolors Marín,
vam estar a la base de can Flequer, fotografia que surt en el meu llibre El Senzill. Guerrilla i presó d’un maqui, que es

-Quan penses tornar a visitar Catalunya?
-Vull anar a Barcelona a veure la
meva germana i també el Pep Cara de
Berga i l’alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit, que em va posar
en contacte amb Brussel·les, de manera que el 29 de març d’enguany, a iniciativa de la directora de la Casa de la
Història Europea, Litka ML Soya, vaig
visitar l’exposició antifranquista, on
vaig aportar una capsa de música que
vaig construir per a la meva mare, com
a pres polític, al penal de San Miguel
de los Reyes. S’hi estarà fins al maig de
l’any vinent. Si bé el donaria de forma
vitalícia, potser també estaria bé deixar-ho al Museu d’Interpretació dels
Maquis a Castellnou de Bages, on també podria deixar-hi l’instrument musical que tocava a la presó.

el perfil

J

oan Busquets Verges neix al barri de Sant
Gervasi de Barcelona el 25 de juliol de
1928. Tenia tres germanes: Pilar, Rosa i
Rossenda, que amb 95 anys viu a Barcelona. El 1947 s’exilia a França i treballa a
les mines de carbó de Cagnac-les-Mines, al departament
del Tarn. Poc després va passar a les mines de Cransac,
amb millors condicions salarials. A Tolosa s’implica en la
resistència llibertària i l’hivern de 1948 passa a formar part
com el Senzill, el més petit, del grup de la guerrilla dirigida
per Marcel·lí Massana, amb actuacions molt significades a
la comarca del Bages.
Detingut el 18 d’octubre de 1949 per veritable mala sort,
va ser condemnat a mort i, un cop commutada la pena,
no va sortir de diverses presons espanyoles fins al 18 d’octubre de 1969, en què obté la llibertat després de 20 anys
i 6 dies de presó. Va treballar de corrector de novel·letes a
l’editorial Còdex de Sant Boi de Llobregat fins que va fer
suspensió de pagaments i el van indemnitzar amb llibres.
Com que la Brigada Politicosocial li fa la vida impossible,
el 1972 decideix anar-se’n a França com a refugiat polític.
A Tolosa va treballar a la construcció i al cap d’un any va
entrar de mecànic de precisió.
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De jovenet, als
setze anys, havia treballat a la
Hispano-Suïssa.
Després va passar
a Andorra, però
no s’integrava bé
enlloc. Va estar
a París, on va fer
múltiples feines
fins que el 1974 va
conèixer l’Ivette i
al cap d’un any va
néixer el seu fill, Lluís. Va ser secretari de l’Associació de
Presos Polítics del Franquisme a França, des del seu naixement l’octubre de 1990, sota la presidència de Manuel Llatser. L’obligació moral de donar a conèixer a les noves generacions les lluites contra els nazis i els franquistes en la
recerca de la llibertat l’ha portat a publicar diversos llibres
com Veinte años de prisión: los anarquistas en las cárceles
de Franco, el 1998; El Senzill. Guerrilla i presó d’un maqui,
el 2008. També és autor del llibre Atado y bien atado, que
no li va agradar com va quedar i ara està refent per publicar-lo en una versió més acurada.

CULTURA
quadern obert

Setembre 2019
Josep M Massegú
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fila cultural

La dansa és una disciplina
amb història i projecció
a Manresa
Actualment a Manresa hi ha una vintena d’escoles i agrupacions de ball,
dedicades a un gran ventall de disciplines: des de la dansa clàssica i
contemporània als balls de saló, el flamenc, les danses urbanes,
el teatre musical, les sardanes i la dansa popular.

T

ot i la varietat de danses que s’hi ensenyen,
la clàssica és la que
gaudeix de més seguidors, seguida de la
contemporània. També cal fer esment
de la dansa popular, ja que els esbarts
manresans van ser pioners a Catalunya
fa més d’un segle, i han estat capdavanters en la recuperació de les arrels tradicionals. «El ballet clàssic és i ha estat
la base de molts ballarins i ballarines i
sembla que quan els nens, i sobretot les
nenes, s’inicien a la dansa ho fan a través del ballet clàssic», afirma Ariadna
Guitart, ballarina, professora de dansa,
coreògrafa i mestra de primària. Actualment a Manresa hi ha quatre escoles
que ofereixen dansa clàssica.
A la ciutat, qui va obrir camí en la
clàssica va ser Olga Roig, ballarina,
pedagoga i fundadora de l’escola Olga
Roig, l’any 1970, quan formava part
de l’esbart del Casal Cultural. El llegat
d’Olga Roig és indubtable. «Tothom
que es dedica a l’ensenyament de la
dansa clàssica a Manresa ha passat per
les seves mans», diu Laura Bataller,
ballarina, coreògrafa i actual directora de l’escola. L’Escola de Dansa Roser
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Eva Forn
va ser creada el 1998 per Maria Roser
Soler. Actualment s’hi pot aprendre
dansa jazz i contemporània, claqué i
llenguatge musical. Per la seva banda, l’escola de dansa Julieta Soler va
ser creada el 1989 per Julieta Soler i
s’hi imparteix dansa clàssica, flamenc,
funki i hip-hop. Les darrere escoles
creades a Manresa són l’escola de ballet clàssic de Manresa Teatre Musical
(MTM), 2010, i el Ballet Clàssic de
Manresa (BCM), el 2012.
Des dels anys noranta també es fomenta l’aprenentatge dels balls de saló,
«una disciplina que en l’àmbit de la
competició és més un esport i requereix una gran dedicació», tal com indica la musicòloga Glòria Ballús a El
patrimoni festiu de Manresa. La Dansa.
Materials per a la seva història.
El present de la dansa a Manresa
L’any 2018 Manresa va acollir la capitalitat de la cultura catalana, fet que va
comportar la planificació d’un programa cultural, transversal i dinàmic per
tot un any. És en aquest marc on van
néixer iniciatives culturals que han
vingut per quedar-se, com el festival
Batecs. Promogut per la Plataforma

per la Dansa de la Catalunya Central,
es tracta d’un festival que va aconseguir treure la dansa al carrer i fer més
visible un gènere que podia interessar
a tothom. Així ho corrobora Queralt
Jorba, membre de Plataforma per la
Dansa, quan diu que Batecs contribueix a «educar el públic i educar-lo
amb un llenguatge que és més d’exploració del moviment.» En la mateixa
línia, Laura Bataller sosté que la dansa
contemporània «ofereix un camí amb
molta autonomia i criteri als joves ballarins» i constata com «va cercant a la
ciutat espais-temps de convivència als
teatres, als espais de creació, a les escoles, als actes públics, amb projectes
que pretenen arribar a tots els racons
durant tot l’any».
En la primera edició s’hi van poder
veure una vintena de propostes. Ara
mateix ja s’està coent l’edició del 2020.
Segons Ariadna Guitart, el festival «ha
estat una bona alenada d’aire per donar
protagonisme a la dansa a Manresa»,
tot i que pensa «que l’enfocament general és fins ara majoritàriament d’estil contemporani i potser s’haurien
d’introduir altres disciplines». Guitart
també creu que s’ha de potenciar el

talent manresà, «ja que la ciutat té ballarins d’alt nivell que poques vegades
es poden veure dalt d’un escenari, als
nostres carrers o als teatres».
Cal reconèixer l’aportació del Galliner
i el Kursaal en la difusió de la dansa
entre el pública manresà i comarcal.
De fet, el Galliner compta amb l’assessorament de la Plataforma per la Dansa a l’hora de programar espectacles
de dansa contemporània al Kursaal.
Segons Joan Morros, coordinador del
Galliner, «el salt pel que fa a públic
ha estat important». Amb tot, Morros
confessa que tot i que es reben moltes
propostes de programació de dansa
contemporània «ara com ara desperten un interès reduït entre el públic».
Quant a la dansa clàssica, cada any el
Kursaal programa grans companyies
de ballet d’arreu del món, sovint procedents de Cuba, Rússia o altres països de l’est, amb molt bona acollida.
També tenen molt d’èxit les actuacions
de companyies estatals dedicades al
flamenc. En total, el Kursaal programa
cinc o sis espectacles de dansa
professional a l’any.
Per altra banda, l’any passat es va organitzar el Manresa balla!, un espectacle
únic per mostrar la riquesa i la diversitat d’estils de ball que es practiquen a
la ciutat. Hi van participar dinou entitats i dos-cents setanta-cinc ballarins,
sota la coordinació de la coreògrafa
Montse Colomé. Enguany és previst
repetir l’experiència, amb tot el talent
comarcal i sota el nom de Bages balla!.
Guitart comenta que «de mica en mica
l’ajuntament ha fet passos endavant de

suport a la dansa» i destaca que la celebració de la Fira Mediterrània «posa
molta llum sobre el món de la dansa».
Per a Queralt Jorba, «apostar per la
dansa vol dir posar-hi recursos, sent
conscients que és una aposta valenta i
arriscada».
Viure de la dansa (o no)
Tot i els elements a favor de la promoció de la dansa i la seva popularització
a la ciutat, ara com ara és complicat
de viure’n. Les parts consultades coincideixen que se’n pot viure des de la
docència, però no professionalment
com a ballarí o ballarina. En aquests
casos «s’ha de girar, perquè a Manresa
no és sostenible ja que la carrera d’un
ballarí necessita molts professionals
al seu voltant i beure de moltes fonts
diferents, i això és molt car», diu Jorba, opinió que comparteix Ariadna
Guitart: «Manresa és una ciutat petita,
i això fa que encara que puntualment
puguin sortir actuacions, no són suficients per viure de la dansa». Actualment Guitart és professora de jazz
musical al Manresa Teatre Musical
(MTM) i coreografia diversos espectacles, entre es quals la Innocentada.
Segons Bataller, tant a Manresa com al
conjunt del país, hi ha escoles, però no
hi ha un després de l’escola: «Com a ballarí o ballarina, almenys de clàssic i en
el moment present, aquí no hi ha opcions, de manera que quan es va acabant
l’etapa de formació s’ha de mirar cap
a fora tant sí com no». I aquest és el
cas de diversos ballarins i ballarines
que, formats inicialment a la ciutat,
han continuat la formació a l’estranger

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

Il·lustració: Anna Crespo

o s’hi han professionalitzat. És el cas,
entre altres, de Guillem Cabrera, Alba
Nadal, Cristina Benavent i Biel Torra.
Per a Bataller, «a voltes els professors
tendeixen a fer-los mirar a fora perquè
sembla que la sortida professional serà
més gran, i no té per què ser així.» I
afegeix: «La base de la dansa, tal i com
es coneix, rígida i extremadament disciplinada, s’ha amorosit i es pot ser un
bon ballarí sense passar cap calvari.
Només s’ha de voler i esperar que confiïn en tu, sense deixar de treballar fort
i amb una gran estima pel que es fa»

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

TEATRE. Joan Morros

CINEMA. Jordi Casas

‘Mexicatas’
al Conservatori

La pel·lícula europea
de l’any

El diumenge 22 de setembre comença al Conservatori la programació de teatre amb l’obra Mexicatas,
protagonitzada per vuit actrius mexicanes residents
a Catalunya. Van venir fa molts anys amb l’esperança
d’una vida millor i s’hi van quedar. L’espectacle, creat
majoritàriament per les mateixes actrius i el director
Sergi Belbel, està format per dotze escenes independents, una recopilació de records, idees, sentiments
i experiències que sorgeixen a partir de preguntes
com ara: què és per a vosaltres Catalunya? com ens
veieu als catalans?… Històries explicades amb gran
sentit de l’humor i ironia. Molta autocrítica, alguns
tòpics i molta realitat. Es riuen d’elles mateixes i de
nosaltres, amb respecte, sense ofendre. Retrets i característiques en les quals de ben segur molts de nosaltres, els catalans, ens sentim del tot identificats.

Comença la nova temporada de Cineclub Manresa aquest mes
de setembre amb Cold War, la pel·lícula europea més premiada
del darrer any i un títol molt sol·licitat pel públic de l’entitat.
És una història d’amor impossible entre un pianista i una cantant polonesos que es veuran separats per la Guerra Freda i que
s’aniran retrobant al llarg de quinze anys entre el país bàltic i
París. El director Pawel Pawlikowski torna a fer ús d’una preciosa fotografia en blanc i negre, tal com ja va fer en el seu film
anterior, Ida (2015), també vista a Cineclub. Cold War va arrasar en els premis del cine europeu i es va emportar els guardons
a millor pel·lícula, direcció, guió, muntatge i actriu (Joanna Kulig), així com el premi a la millor direcció al Festival de Canes.
La trajectòria de premis es va culminar amb les nominacions
als Òscars a millor direcció, fotografia i pel·lícula de parla no
anglesa. La pel·lícula es projectarà a l’auditori Plana de l’Om el
diumenge 22 de setembre, a les 18:30 h.

ART. Maria Camp

VINS. Joan Tomasa i Garroset,
sommelier de Vins Tomasa

Alfred Figueras i
Anna Cayuela
Fins al 27 d’octubre es pot visitar al Centre Cultural
el Casino una exposició per reivindicar el pintor Alfred Figueras (Sant Fruitós de Bages 1898, Barcelona
1980), una de les personalitat artístiques més sòlides,
singulars i il·lustres de casa nostra. La selecció ens
permet veure l’evolució del seu treball, des dels inicis
influenciats per Isidre Nonell i la pintura catalana
moderna fins a la maduració d’un llenguatge propi
amb un treball de color, depuració formal i construcció amb arrels en Cézanne. Hi trobem, a més,
la sèrie Imatges d’Alger, un àlbum de 20 aiguaforts
obra clau en la seva vida artística i per la qual fou
condecorat amb les Palmes Acadèmiques del govern
francès. Una altra proposta és la de l’artista manresana Anna Cayuela a l’espai del Cercle Artístic de
Manresa, fins al 13 de setembre i en la qual ens mostra el seu treball més recent acompanyat de les seves
primeres creacions. Alhora Cayuela ha convidat el
públic a participar-hi durant quatre dies previs a la
inauguració oferint els seus elements de treball que
ha traslladat de l’estudi a la sala d’exposicions. L’eix
de la proposta de Cayuela el trobem en la natura i en
el canvi de context dels seus elements per transformar-los en elements culturals jugant essencialment
amb dos colors: el verd i el blanc.
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Fargas-Fargas
Ull de Llebre 2017
Fa 25 anys que la família Fargas, amb la voluntat
de créixer i fer vins de qualitat van plantar, a la
finca de la Vinya de la Creu, la varietat Ull de
Llebre (Tempranillo). Aquesta varietat va tenir
una adaptació al territori excepcional. Des
d’aleshores que elaboren un dels vins més
emblemàtics del seu celler. Vi negre jove
amb fermentació i estabilització en acer inoxidable i una criança en ampolla d’un any.
A la vista mostra una capa mitja i ribet vermellós amb bona formació de llàgrima. En
olorar-lo es manifesten les aromes vegetals
i fruites vermelles madures. És àgil i fresc.
En boca es suau, fresc i llaminer. Té una
acidesa ben compensada, que en destaca
amablement totes les sensacions organolèptiques típiques de la varietat. Recomanat
per prendre’l amb un gran ventall de plats:
carns, arrossos, etc. Gaudiu-ne!
Preu de venda: 6,5 euros

crònica social

Exposició sobre la mar
a Cal Jorba (1966)
J. S.

E

l 27 d’agost de 1966 es va inaugurar la
segona exposició de col·leccions particulars sobre el tema Mar a la cinquena
planta de l’edifici de Cal Jorba, sota l’organització del recentment creat Club Jorba.
Entre els assistents, Pere Jorba Puigsubirà, president del
consell d’administració, i Lluís G. Jorba Gomis, director
general de l’empresa. Un cop les autoritats de la Dictadura,
municipals, econòmiques i eclesiàstiques van inaugurar
l’exposició, el públic en general va poder gaudir-ne, com
es reflecteix en la fotografia. Amb una vestimenta estiuenca, tretze persones centren la instantània fotogràfica, on es
veu un públic ben heterogeni que participa en l’exposició,
característica típica dels fotògrafs de premsa del moment,
un cop havien deixat constància de la presència de les autoritats. No és una exposició d’època sinó més generalista
sobre el mar i la tècnica de la navegació, que fa que alguns
dels assistents es fixin molt especialment en els detalls.
A la fotografia, podem observar un sostre de plaques, amb
fluorescents i maquetes treballades i d’altres de més senzi-

Foto: Antoni Quintana Torres (ACB)

lles, on predominen els velers. Una brúixola de considerables dimensions, quadres de vaixells, nusos i salvavides,
un expositor amb vidre amb maquetes al seu interior o
una butaca sofà per als que volen descansar. El fotògraf de
premsa i periodista Quintana Torres es va centrar especialment en l’acte de lliurament de diplomes als expositors.
La dècada dels seixanta als setanta del segle passat va ser
un moment d’esplendor en la participació dels Magatzems
Jorba en la vida social i cultural de Manresa, que es deu en
part a la iniciativa de Pere Jorba i Puigsubirà. La creació
del Club Jorba, el Signe Cultural Jorba i l’adaptació de la
cinquena planta com a sala d’exposicions i de conferències, amb cortines per enfosquir el local, van portar a la
Casa Jorba certàmens diversos, tal i com ha explicat l’historiador Joan Maria Serra, que va documentar i redactar
els textos del web sobre 2.500 fotografies de la Casa Jorba,
que es pot consultar al portal Memòria.cat. Serra remarca
també que «els Magatzems Jorba col·laboraven en campanyes com la del cinema infantil a la Sala Loiola –Sala Ciutat posteriorment– i l’edició de llibres».
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patrimoni ciutadà

La Cova de Sant Ignasi
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

D'

entre les poques esglésies que van
quedar dempeus després de la destrucció programada durant la Guerra
Civil, destaca la Cova de Sant Ignasi,
amb la casa convent dels Jesuïtes que
hi té adossada. Com el sant, que havia passat per Manresa el 1522, és un edifici relativament
recent: el 1603 es va bastir una capella al costat de la cova
natural i al segle XVIII es va construir l’església com a vestíbul de la cova, que es va beneir el 1844. La galeria que
connecta la cova i l’església es va decorar entre 1915 i 1918
en estil postmodernista. El conjunt, amb la Seu i el Pont
Vell, conforma la façana visual de la ciutat.
L’església de la Cova és d’estil barroc i una mostra de
l’arquitectura jesuítica. L’interior és d’una sola nau amb
passadissos laterals i capelles, per damunt de les quals
es disposen unes tribunes amb gelosies barroques. Les
exuberants façanes barroques contrasten amb la contenció decorativa, correcció de línies i proporció de mides
de l’espai interior. La façana principal està molt decorada
amb elements barrocs, però amb una gran correcció de
línies, unitat d’estil i unes proporcions ben estudiades. La
part més treballada és la zona del portal, amb un gran
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PER SABER-NE MÉS:
Es tracta d’un monument força estudiat i només destaquem:
- BASSEGODA, Bonaventura, La cova de sant Ignasi, Angle Editorial,
Manresa, 1994.

arc florit coronat per una finestra ovalada a manera de
sol irradiant. A sota, hi ha un arc que arrenca d’unes columnes laterals que corona una fornícula amb la imatge
d’un sant. A la base hi ha el portal d’accés decorat en la
part superior per un escut. A ambdós costats hi ha una
estructura ornamental formada per dues pilastres amb
sants adossats i una columna enmig. Als costats d’aquesta gran decoració hi ha finestres repetides simètricament. La façana lateral també és força rica i hi destaquen
les repeticions simètriques de les finestres, especialment
a la zona de l’antiga Cova, i el conjunt de gàrgoles i motius decoratius. L’actual convent substitueix una modesta
casa del segle XVII. És un gran casal eclèctic amb façanes
de composició regular i simètrica de quatre pisos d’alçada. La galeria o vestíbul està decorada amb marbres,
mosaics, estucs, vidrieres i metalls. A les parets hi ha uns
relleus en bronze realitzats entre 1915 i 1918 i a l’altar un
retaule d’alabastre barroc realitzat el segle XVII per Joan
i Francesc Grau. La Cova de Sant Ignasi està protegida
de manera integral pel catàleg de Manresa per la importància històrica i artística, i pel fet de ser un referent paisatgístic. Artísticament, és l’edifici barroc més rellevant
de la ciutat. S’ha proposat que es consideri Bé Cultural
d’Interès Nacional.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

D’Espinàs a Tarantino

Va de ‘fantasmes’

oc un incondicional de les pel·lícules de
Quentin Tarantino. Les he vist totes diverses vegades i, fins i tot, aquest estiu,
abans de l’estrena d’Once Upon a Time in
Hollywood (2019), vaig fer una marató i
me les vaig mirar seguides, per ordre, des de Reservoir Dogs
(1992) a The Hateful Eight (2015). Me n’agraden els diàlegs
i el pols narratiu, el tractament de la violència i, és clar, les
referències cinematogràfiques que hi ha al darrere. I soc,
també, un gran admirador de l’obra literària del savi incombustible Josep Maria Espinàs, capaç d’escriure sobre temes
quotidians i propers amb efectivitat i ironia, amb una prosa
nítida i expressiva. Fins fa poc desconeixia, en
canvi, la trajectòria del director i guionista de
Camprodon Julio Coll i trobo interessant la
connexió que podem establir entre tots tres.

l crític literari Domènec Guansé (18941978) va escriure i publicar una sèrie
d’articles d’opinió al diari La Publicitat
que van del 12 de març de 1937 fins al 15
de gener de 1939. Han estat rescatats de
l’oblit fa pocs anys en forma de llibre: La revolució cívica,
edició i pròleg de Francesc Foguet i Boreu. El conjunt és
una aportació de primer ordre per al coneixement de la
vida a Barcelona durant aquells anys. Guansé toca aspectes molt diversos que van des dels problemes més immediats de la vida quotidiana fins a les activitats culturals i
els fets polítics, amb judicis penetrants i crítiques incisives però constructives, i prou amplitud de
visió perquè algunes de les seves consideracions transcendeixin la data històrica i ens
interpel·lin en la nostra actualitat.

Espinàs va escriure, els anys cinquanta, la seva
primera i única obra teatral, És perillós fer-se
esperar, la història d’una colla de delinqüents
que, just després de cometre un atracament,
van al lloc de trobada i esperen, en un ambient
que es va tensant a mesura que avança l’obra,
la compareixença d’un d’ells que no acaba d’arribar i que, per tant, comença a despertar sospites en cadascun dels membres de la banda.
En el llibre El efecto Tarantino (Rebook, 2019),
de Jordi Picatoste, he descobert que Julio Coll
va dirigir una pel·lícula basada en l’obra d’Espinàs, Distrito Quinto (1957), una mostra de
cinema negre més que digne que reprodueix
el clima claustrofòbic de la banda d’atracadors tot esperant
l’arribada d’aquell que s’ha quedat amb els diners i que recorda, en alguns aspectes –el fet, per exemple, que es mostrin
els preparatius i les escenes posteriors al cop, però no el cop
mateix–, la tarantiniana Reservoir Dogs. Tot i el reconegut
bagatge cinematogràfic de Tarantino, és molt difícil que el
director americà conegués Distrito Quinto i, encara menys,
la peça d’Espinàs. Segurament és tan sols una curiositat, però
l’anècdota m’ha servit per recordar algun altre cas de possible connexió més clara. És el cas de la celebrada pel·lícula La
misión (1986) de Roland Joffé, en la qual no costa gaire veure
el rastre de la novel·la La reducción (1963), del manresà Josep
Tomàs Cabot, que no n’ha rebut mai el reconeixement.

Un botó de mostra. Amb el títol Encara un
fantasma (30 de juny de 1938), Guansé se les
emprèn contra Pío Baroja amb motiu d’incorporar-se aquest al bàndol franquista. En
primer lloc Guansé diu que és un home sense conviccions, d’una absoluta buidor mental i d’això en deia ser independent. «La independència als tipus com Baroja els serveix
per a passar de l’anarquisme al lerrouxisme
més desenfrenat; per a acceptar una acta de
diputat de qui primer la hi ofereixi... bonica
manera d’ésser independent».

S

E

Erques Torres

Però en una cosa sí que aquest «basc renegat» s’ha mantingut sempre ferm. I és que «si ha canviat
cent vegades de matís polític, en canvi ha estat d’una manera constant i conseqüent anticatalanista».
De fet, i encara avui, per desgràcia ho podem constatar
gairebé a diari, el seu no és un cas aïllat sinó representatiu d’una fauna nefasta i altament perillosa. És per això
que ens resulta tan clara i oportuna aquesta afirmació
de Domènec Guansé quan passa d’allò particular a allò
general: «per saber si un espanyol és de temperament
feixista, el millor és veure com reacciona davant del fet
de Catalunya».
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages · Passeig de Pere III, 68
Tel. 93 872 17 07 · manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Vols fer un curs de català?
Vine al CNL Montserrat!
El Centre de Normalització Lingüística Montserrat ofereix cursos trimestrals de català per a adults, presencials i en línia.
Per poder-se inscriure a un curs, s’ha de demostrar el nivell de coneixements mitjançant un certificat de coneixements de català homologat o fent
una prova de col·locació.
Per fer un curs cal tenir 18 anys o tenir 16 o 17 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya.
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La certificació es correspon amb els nivells del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i, un cop superats, permeten obtenir el certificat oficial.
Els cursos bàsics ofereixen la certificació vàlida per als informes d’arrelament. Podeu trobar més informació a www.cpnl.cat

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ
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JOC DE CARTES

E

ls manresans i manresanes –ja ho diu amb tristor la
companya Pilar Goñi– estem molt –massa– acostumats
a aparèixer a les notícies d’abast nacional –que cadascú
triï la nació que vulgui– quan es produeixen desgràcies,
fets violents, desaparicions i incidents insòlits i, des de fa una
colla d’estius, per la insuficiència de serveis bàsics com el de
Correus. Ben mirat, per a les noves generacions, el tema postal
és ben prescindible. El problema, però, és que, fins que ningú
digui el contrari, hi ha notificacions que només es reben per
correu... i certificat. En el cas de les multes de trànsit, l’administració s’escuda sovint en la publicació de sancions al DOGC
o al BOE i, si el correu s’encalla, ja et pots donar per notificat.

La resta de correspondència, especialment per a la gent més
gran, ha de continuar distribuint-se fins que arribi el moment que, amb les garanties telemàtiques corresponents,
se’n pugui prescindir. El setembre de l’any passat, davant del
desgavell estiuenc, el cap de distribució de Correus a Manresa va plegar. Aquest estiu, tot i que l’empresa diu que ha
reforçat el contingent, el sindicat CGT, amb la corroboració
d’alguns veïns, afirma que la cosa està igual o pitjor. El que
ja costa més de dir és si l’acumulació, que sens dubte és un
fet greu, augmenta o disminueix per la inacció i alentiment
sindical que, volent subratllar la mancança, fa que el remei
sigui pitjor que la malaltia.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
ELS ÀNGELS DE NIT 2.02

Ja heu ben dormit la ressaca
d’aquesta Festa Major?
Un any més ha estat més maca
que no l’any anterior.
Dels molts actes del programa,
no de tots us puc parlar.
La festa dura deu dies,
Qui sap com acabarà?
Avui tanquem la revista
i no tinc temps per a més,
per això amb la gaita dolça
faig aquests versos sincers.
Hem visitat el refugi
de la Renfe un munt de gent
i l’església de la Guia,
amb un guia competent.
El Tapantic, tot un èxit,
amb el salmó marinat.
Haguéssiu vist com llepaven
tots el membres del jurat.
Una festa Holi, guai,
amb bosses de tots colors
a darrere del Casino
va deixar el públic galdós.
A Crist Rei, vull dir a la plaça,
hi han fet gresca els geganters,
la Cia La Tal, els Xiula
i uns quants tècnics dels bombers.
A la plaça Sant Domènec
de sarau n’anem sobrats
hi hem sentit més d’una banda
Itacaband, Doctor Prats...
I no cal dir que els veïns
d’algun dels carrers antics
han advertit els que es pixen,
amb cara de pocs amics.
Per als amants de les lletres
hem comptat amb Martí Pol.
i és que qui no sent la festa
és ben bé perquè no vol.
I fins, enguany, una nana
l’Àliga ha tret a ballar,
la Giralt Torrescasana,
ferma com poques n’hi ha.
I com no?, al parc de l’Agulla,
amb el Piromusical
hem gaudit de l’espectacle
d’una festassa com cal.
en què no ha mancat pluja
com sol ser habitual.
Que potser teniu ressaca?
Sant Tornem-hi, tant se val!

42

EL CUL DEL POU · SETEMBRE 2019

P

er desgràcia vosaltres esteu vivint un dels anys més lamentables pel que fa a la reputació
de Manresa. Les dues violacions
en grup que hi va haver a la capital del
Bages van posar-la al mapa pel motiu
més repugnant possible. La ciutat, especialment el barri de les Escodines,
es va omplir de mitjans, molts dels
quals motoritzats per un periodisme
morbós a la caça de qualsevol titular
relacionat amb manades. El mal causat per aquests éssers agressors i el
menyspreu que generen difícilment
es poden veure compensats per una
mera sentència judicial. Ells són el
fruit d’un fracàs social i educatiu. Ja ho
deia Pitàgores, «Eduqueu els nens i no
caldrà castigar els homes». Però com
que l’educació no entra en tots els
caps, s’han de dur a terme accions que
s’ajustin a la problemàtica.
És per això que a l’any 2022 els Àngels de Nit –col·lectiu de joves que en

EMISSARI
2022

els espais lúdics nocturns de Manresa
i comarca fan tasques informatives per
prevenir conductes i agressions sexistes, promoure el consum responsable
d’alcohol i alertar dels riscos associats
a altres substàncies– reben una formació més exhaustiva, des d’entrenar arts
marcials mixtes fins a l’ús de petit armament per garantir un oci nocturn segur. Els Àngels de Nit 2.02 es van estrenar per la Festa Major de Manresa del
2022 i van aconseguir que cap agressor
sexista tornés a casa com si res.
Alguns critiquen que els Àngels de Nit
s’han convertit en una força paramilitar,
però no proposen cap altra alternativa
per abolir la violència masclista. Bé, sí,
l’educació dels infants, però cap estratègia educativa garanteix que aquests
infants no s’hauran de castigar quan
siguin homes... De totes maneres, sempre és més agradable travessar una
plaça plena a vessar si no et topes amb
«cebes tendres» que busquen contacte.

VA COM VA
INVENTARI D’ESTIU

Q

ui digui que a Manresa, durant
l’estiu no hi passa res, que repassi l’hemeroteca i veurà com
la ciutat no descansa ni de nit
ni de dia. Serveixi, a tall d’exemple,
aquest capmàs de successos esdevinguts al llarg dels dos darrers mesos: un
mínim de cinquanta furts, entre estirades de bossa o de cartera; robatoris a
domicilis o establiments, alguns d’ells
amb violència d’intensitat diversa; uns
quants cotxes accidentats, amb sengles conductors beguts, sense carnet
o sense assegurança; diversos atropellaments urbans; algunes famílies
okupes molt conflictives i moltes altres

LLUM DEGÀS

que, sense ser okupes, també provoquen aldarulls i malestar; unes dotzenes d’aturats més i uns quants fills que
fan la maleta per anar-se’n nord enllà;
una violació múltiple consumada i uns
quants assetjaments no denunciats;
centenars de famílies fent cua al banc
dels aliments i uns quants comerços
desapareguts per sempre; tres pisos
incendiats, també algun contenidor
i un munt de gossos abandonats. Per
sort, els lavabos de l’estació de la Renfe
ja són practicables i a la cantina hi fan
uns bons cafès, idonis per endur-se’n
un bon regust de la ciutat on a l’estiu
mai no hi passa res.

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
PRECS DE VACANCES

Als mesos d’estiu tot s’alenteix, s’alteren les rutines. La ciutat es buida i
molts comerços i òrgans oficials aprofiten per tancar uns dies per vacances
o reduir les jornades. Hi ha menys activitat i els treballadors –i els clients–
aprofiten per descansar. El que ja no
m’imaginava era que la fe també en
fes, de parèntesi estival. A la capella
del Remei, que acull periòdicament
el res del rosari, com explica un rètol
on s’indica l’horari, aquest estiu l’han
substituït –com veieu a la foto– per un
altre pasquí en el qual desitgen «Bones
vacances». Afortunadament, sempre es
pot pregar, amb rosari o sense, en algun altre temple o a casa.

QUINTÍ TORRA CORDONS

ves entitats que abracen l’apropament
a Jesús des d’un punt de vista més apel·
latiu i en una altra llengua... el castellà.

Un capítol a part mereix l’organització i
les obres inacabables a l’edifici de Correus a la plaça d’Espanya. Accedir-hi
s’ha convertit en un joc de pistes, no
se sap ben bé quins taulells funcionen,
s’acumulen les cartes i, a més, com
podem veure a la instantània, a l’hora
d’anunciar els horaris fan servir la variant valenciana per anunciar si funciona
o no el «servici».

ESTABLIMENTS CREMATS

Els amics de Porquet Prat, acostumats
a il·lustrar i imprimir en totes les dimensions possibles missatges de qualsevol
tipus, a casa seva, per anunciar les vacances, no han pogut ser més explícits.
Vista la calor que va començar a castigar la ciutat al juliol i el dur treball de
tot l’any no s’han estat de romanços.
«Estem esgotats i cremats». I, damunt
d’una fotografia d’un paisatge àrid i sec
anuncien que fan vacances. Un missatge simpàtic, empàtic i que evita qualsevol malentès.

PERÒ JESÚS ENS PARLA...
EN CASTELLÀ

Perquè els creients no deixen mai de
buscar la llum de l’Altíssim, que, com
diuen les Sagrades Escriptures, és omnipotent i capaç de veure-ho i sentir-ho
tot. Per assegurar-se’n, no fos cas que
algú hagi perdut una mica l’afecció, recentment circulen per Manresa fullets
fent crides religioses, pertanyents a no-
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CORREUS,
SEMPRE DESCONCERTANT

ABOCADORS INCONTROLATS

De fet, tenint en compte les peripècies, es podria considerar si els serveis
postals de la ciutat podrien passar a
formar part dels indrets de visita a la
Manresa desconeguda que aquest any
ha abastat nous horitzons amb gran
èxit d’inscripció. En l’edició d’aquest
any, concretament el dimecres 28
d’agost, els participants, més de 300,
van fer un recorregut exterior per les
fàbriques Vermella i Blanca de Sant
Pau. Lamentablement, els assistents
van poder observar, des de primera fila
més d’un abocador espontani, aprofitant la manca de control per part de
les autoritats pertinents. Davant mateix de la fàbrica Vermella, com podeu
observar en la fotografia que m’ha fet
arribar un dels membres de la comitiva, hi ha de tot. Des d’una coneguda marca de màquina de cosir fins a
joguines que algú considera que ja
no tenen valor. Actualment, els únics
habitants de la zona viuen a la fàbrica Blanca. La deixadesa, en siguin o no
responsables, no els deixa gens bé.

CARBASSONS FÀL·LICS

Per sort, en altres indrets, es conserva el contacte pur amb la natura i es
continua conservant l’horta històrica
de la ciutat. Al tema del mes, com heu
vist a les pàgines centrals, s’entrevisten pagesos manresans, un dels quals,
l’Enric Casasayas, va mostrar als autors
del reportatge –també n’hem reproduït un exemplar al costat d’aquestes
línies– uns magnífics carbassons amb

els quals esparvera les clientes a la parada de la plaça Major (Casasayas dixit).

fundament adormit al peu del Pou de la
Gallina, és un personatge que va retratar
una amiga de la revista el diumenge de
Festa Major a les dues del migdia. Al carrer de Sobrerroca hi havia plena activitat i a la Plaça continuaven les activitats.
L’individu va fer parada i fonda, no pas
cap miracle com Sant Ignasi, després
que, acabats tots els concerts i tancats
tots els locals nocturns de la ciutat, tot
i l’ampliació horària de la festa, va fer
cap al local de l’antic pub Gris que, per
completar el sarau dels més marxosos,
va obrir portes a les 8.00 del matí com a
after hours. La nit, ja queda clar, se li va
fer llarguíssima.

AGÈNCIA MATRIMONIAL
EXPEDITIVA

El mètode Casasayas potser no és gaire fi, ja us ho diré. Com a mínim, si del
que es tracta és d’entrar en contacte
amb alguna persona. El mètode potser és una mica... d’altres temps. Com
l’agència matrimonial que, tot i els
temps de les xarxes socials i d’internet,
encara sembla que continua sent útil.
Al diari Regió7, on l’apartat dels anuncis classificats de l’estiu es redueix a
encara no un quart de pàgina, hi ha
anat apareixent un requadre encapçalat pel reclam d’una agència matrimonial. El catàleg de candidates –totes
dones– és curiós: una vídua sola, una
soltera infermera i, en un sentit més
general, russes i brasileres. Diu que
volen amistat o parella... No sé pas si,
amb aquest plantejament tan... bàsic
sorgeixen gaires candidats. És clar que
hi ha gent per a tot.

LLARGUÍSSIMA NIT
DE FESTA MAJOR
El que veieu a la imatge, recolzat i pro-
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QUI NO CONEIX...
MONTSE GIBERT, LA PARTICIPACIÓ ÉS CORAL

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

P

er poc que hagueu estat al teixit associatiu de
Manresa, segur que la coneixeu: Montserrat Gibert
i Antich. De març del 75. I sí, la seva seria una trajectòria més discreta si no fos aquesta rialla franca i
expansiva que habitualment gasta. Per tota la resta, fa divuit anys que és tècnica de Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Manresa. I això que ella anava per veterinària! Va
créixer al cor d’una prolífica família menestral, a la carretera
de Vic, tercera de quatre germans, darrere del Jaume i del
Joan, i abans del Pere. La Montse passà per la parròquia
del Carme i també l’Esbart, manresanitzada a força d’innocentades i festes majors, i estudiava aplicadament al Sagrat
Cor. Després, al Pius Font i Quer, sentí la vocació menescal
i es capbussà gairebé dos anys a la facultat de veterinària a l’Autònoma... fins a assumir que s’havia equivocat. Si
no molt, almenys una mica. Per això esmenà aquella inclinació generalista envers el bestiar per concentrar-se en
els bípedes humans –tan a la vora una cosa de l’altra. Fou
una crisi que la portà uns mesos al CAE i encara uns altres
de viatge a Guatemala, i entre això i allò decidí que —ara
sí— estudiaria Magisteri, mentre ho combinava laboralment
en una cosa del tot nova: el Pla comunitari de la Font dels
Capellans. La Montse ja es coneixia el barri perquè hi havia fet de monitora a l’esplai, i molt aviat es va fer seus els
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criteris de la participació que rebia en sessions formatives.
Tenia vint anys i tot s’accelerà: ¿la recordeu acampada a la
plaça de l’institut, reivindicant el 0,7% a primers del 95? Al
CAE hi suma el col·lectiu Sloboda o l’Associació Manresa de
Festa. I ja sap què vol ser de gran: avalada per aquestes primeres experiències, l’any 2001 aconsegueix per oposició la
plaça de tècnica municipal. I encara hi dura, tot i que sovint
els canvis polítics han modificat la seva tasca. Ella no se’n
queixa pas sinó que valora tot el que la feina li ha permès
aprendre en aquest temps. “M’he format als barris!”, afirma
agraïda, i està convençuda del paper que poden tenir les
entitats a la ciutat, i de com convé empoderar-les. I com
que no veu l’hora de reposar ha enllestit Humanitats per
la UOC, està feliçment casada i és mare de l’Oleguer, i ara
mateix es planteja començar antropologia o —per allò dels
camins inescrutables— potser teologia. I és que la Montse
Gibert és així de diversa i al mateix temps constant, com ho
ha estat la música i el cant coral en la seva vida. Sabíeu que
ha passat per la coral Ixent? I pel cor Ressò i, en acabat, a
mesura que es feia gran, a l’Orfeó, i a l’Escriny de Santpedor,
i a l’Esclat Gospel Singers i ara mateix al The River Troupe
Gospel Sallent? Com si des del primer dia hagués sabut
que això de la participació és una cosa coral. I que —body&soul— el dring li posem nosaltres.
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