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CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

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

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

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

SERVEI DE
FISIOTERÀPIA
SERVEI DE LOGOPÈDIA
SERVEI DE PODOLOGIA
SERVEI DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ
SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
SERVEI
D’ASSESSORAMENT
PSICOPEDAGÒGIC

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

Un tros d’ànima

U

n dels artistes més genials de la història, Pablo Picasso, va revelar una
de les frases que més s’han repetit
quan es tracta d’abordar el procés
creatiu. «Quan arribi la inspiració... espero que em trobi treballant». I això que el malagueny, ja
fos per donar ànima a la seva obra o bé satisfer les pulsions
més concupiscibles, va tenir una pila de muses. En tot cas,
la trajectòria de Picasso ressegueix la línia de molts artistes
de qualsevol disciplina: des el domini absolut de qualsevol
tècnica pictòrica i la fascinació per la bellesa dels clàssics,
transgredeix, i acaba creant un nou codi, un nou llenguatge. El pintor cubista, expressionista, surrealista –també
en el cas de Dalí– abans va ser un dibuixant de precisió
quirúrgica i un colorista espatarrant. Aquest és un pilar
bàsic que sovint s’oblida i sol separar els artistes clàssics de
molts creadors moderns que construeixen el seu art únicament sobre una idea, un missatge, un posicionament...
independentment del que en pensi qui l’ha de contemplar.
Així, potser l’art contemporani té més de reclam que no
pas de formalisme. El continent s’acaba menjant el contingut perquè les obres són obertament provocatives. No és

que les d’altres temps no provoquessin, però provocaven
commocions i sentiments més interns i punyents.
Tanmateix, potser del que es tracta és de contextualitzar
i mesurar el grau de repercussió de l’art tant abans com
després de l’etapa contemporània dels creadors. Hi ha múltiples exemples d’artistes immensament més valorats anys
després de morir que mentre vivien. No només pintors,
també hi ha hagut músics, escultors i escriptors avançats
al seu temps. De fet, diuen que el mateix Picasso va ser
interpel·lat sobre el Gernika per uns ciutadans alemanys
assistents a l’Exposició Universal de París el 1937, que desconeixien tant el significat d’aquella obra com que ell n’era
l’autor. «Qui ha fet aquesta merda?», van preguntar-li amb
certa sornegueria referint-se a un dels principals referents
del cubisme i la pintura expressionista. Amb determinació
i assenyalant-los a tots, Picasso els va respondre: «Tots vostès», en una sentència que, tal vegada, va tenir més pes que
aquell mural encarregat pel Govern de la República que,
descodificat i estudiat tantes i tantes vegades, reflecteix la
barbàrie i el patiment en període bèl·lic. L’art té la capacitat
de remoure consciències i despertar sensacions. Només cal
que els creadors sàpiguen deixar-hi un tros de l’ànima.
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notícies del pou

Taula rodona sobre
‘Terrats del Centre Històric’,
al Casino
El dia 6 de setembre es va fer un debat dins del cicle Temes
del Pou, a la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino, sobre el tema: «Terrats del Centre Històric», amb la presència
d’Adam Majó, comissionat del Centre Històric, i Lluís Virós,
historiador i membre de l’equip de redacció del catàleg de la
ciutat. En el mateix acte es va presentar el número de setembre de la revista El Pou de la gallina, amb un ampli reportatge fotogràfic de terrats del barri antic de la ciutat.

Regalem gorres
de la premsa comarcal
Us recordem que El Pou de la gallina, com a membre de la
Premsa Comarcal, ha posat en marxa el Concurs Premsa
Comarcal. A les pàgines de la revista trobareu una butlleta
amb cinc preguntes que haureu de respondre els lectors
participants. A les primeres 25 respostes rebudes els regalarem la gorra de Premsa Comarcal i sortejarem una subscripció anual gratuïta a la nostra publicació.

fa 25 anys

Les escoles esportives
guanyaven terreny

El tema central de la revista de novembre, elaborat per Josep M. Oliva i Ricard Oliva, abordava el creixement de les
escoles esportives a la ciutat. Centenars de nens i nenes
–molts més nens que no pas nenes, especialment en el cas
del judo o el futbol– completaven l’educació dels diversos
clubs esportius de Manresa, com ara el Club Natació Manresa, el CB Manresa, Esport7, Gimbe, l’Escola Manresana
d’Atletisme, el Club Tennis Manresa o el Club Gimnàstic.
D’altra banda, a les Escoles Municipals d’Iniciació Esportiva, que s’havien iniciat durant el curs 1983-1984, l’any
1992 tenien inscrits més de 300 infants, segons explicava
Manel Martínez, tècnic d’Esports de l’Ajuntament.

El cinema Muralla tancava portes

El dia 9 d’octubre, el cinema Muralla del carrer de Sant
Andreu, successor de l’històric Goya, tancava les portes,
oficialment per obres, però ja no tornaria a obrir. El dia 13
s’enfonsaven dues cases del carrer de Montserrat, al barri
de les Escodines, però els seus habitants eren a temps de
sortir-ne. El dia 16, el portaveu del PSC, Jordi Marsal, demanava la dimissió de l’alcalde Sanclimens per mala gestió
en l’expropiació del Casino, després que la Junta d’Expropiació fixés un import que duplicava la previsió municipal
inicial. I el dia 24, la companyia manresana Teiatru estrenava l’obra Mens sana in corpore sano al teatre Conservatori.
4
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l'opinió del lector
Manresa, ciutat acollidora?

Com a manresana em sento indignada
per la falta de sensibilitat d’alguns governants. Manresa ja té fama de ser una
ciutat freda, no només a l’hivern, sinó
en els seus parcs i jardins, que tenen
molt per millorar... Ara el problema
és molt més greu. Manresa es converteix en una de les ciutats més cares per
aparcar. Han pensat en la gran part de
gent que venien a Manresa a comprar
per la fama d’un bon comerç i que ara
ja no venen?, en la gent que treballen al
centre de Manresa amb uns sous gairebé miserables, i que aparcaven a l’únic
pàrquing lliure cèntric, el de Saclosa?
Què els poden respondre a tota aquesta quantitat de gent?, si han ocupat gairebé tots els carrers cèntrics que eren
gratuïts. Què els proposen a tota aquesta gent? M’agradaria que reflexionessin
i que hi fessin alguna cosa abans no
ens n’haguem de penedir, o altrament
el futur no sembla gaire esperançador.
Francesca Garcia

Sobre el nou POUM
de Sant Fruitós

A Meandre tenim una gran preocupació per les propostes de creixement de

sòl industrial, una de les quals, pretén
fer-lo multiplicar per quatre en el poc
espai obert que queda al Pla de Bages.
Amb un 60 % de sòl industrial desocupat al Bages i un 40% de parcel·les i
naus buides a Sant Fruitós, considerem
aquesta proposta una aberració injustificada. Arran d’haver rebut la sol·licitud
del departament de Territori i Sostenibilitat per fer suggeriments al l’avanç
del POUM de Sant Fruitós de Bages i
pel fet que afecta, de ple, l’àmbit territorial en el qual Meandre desenvolupa
activitats de preservació del territori,
aquest estiu hem analitzat les alternatives de creixement de sòl industrial
que es proposen, alguna de les quals
són inversemblants, i hem enviat els
suggeriments que els nostres assessors
han considerat més raonats al mateix
departament i a l’Ajuntament de Sant
Fruitós. Són suggeriments que incideixen principalment en els aspectes que
afecten l’espai obert, l’entorn natural i
agrícola, del poc que queda del Pla de
Bages, en tant que la seva preservació
esdevé bàsica per a la identitat del paisatge, la salut de la ciutadania i el futur
del sector primari del Bages.
Jaume Torras i Torra,
president de Meandre

caçats a la xarxa
13 de setembre. Montserrat Vallvé @MoVallve
Coloms que moren de forma lenta i agònica, atrapats en gàbies
hermètiques a #Manresa.
Una iniciativa mitjançant la plataforma Change.org demana que no actuïn els re·
molcs dedicats a eliminar els coloms de la ciutat. Animalisme i sanitat topen de ple!
18 de setembre. DefensemManresa @DefensemManresa
@ajmanresa, És necessari desviar tota la circulació a un giratori en
obres? #Retencions #denunciaciutadana #Bonavista #TotsaBonavista
Perquè el referèndum ha comportat massa distraccions... No és per allargar la qües·
tió, però el tema de la Bonavista potser també requeriria un exercici referendari, oi?
26 de setembre. Sean (BCNPhoto) @bcn_sean
Spent the afternoon hunting around for what the yellow media says is
happening. Found autumn in #Manresa #Catalonia instead.
(He passat la tarda intentant caçar el que la premsa groga diu que està passant. En comptes
d’això, m’he trobat la tardor de Manresa, Catalunya).
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La manipulació informativa ha estat clamorosa. En aquest cas, les xarxes socials
(amb fotografies i vídeos) s’han encarregat de tapar moltes boques.
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reportatge

Manresa suma 25.424 vots
al referèndum de l’1 d’octubre
A diferència d’altres municipis de la comarca, la ciutat no va patir cap intervenció
ni càrrega policial i els col·legis es van mantenir actius i plens de gent des de les
cinc de la matinada fins, en bona part, a l’hora de tancar les votacions. El suport al
Sí va superar el 90% dels vots emesos.

L

a crida a la
defensa
de
les escoles va
propiciar que
la majoria de
col·legis acollissin activitats
i grups de diferents col·lectius (pares,
mestres, alumnes, agrupaments escoltes...) i altres persones a títol particular
des de dos dies abans de la votació. A les
18:00 del 29 de setembre, a més, s’havien convocat assemblees per autogestionar l’activitat als diferents punts de votació i garantir la presència de prou gent
per impedir intervencions policials.
Mentrestant, tant els anomenats RA,
responsables màxims dels punts de votació delegats pel govern, com els apoderats tant dels partits polítics com de
l’ANC i Òmnium, ja s’havien organitzat
i distribuït a través de grups de WhatsApp i Telegram per notificar qualsevol
incidència durant la jornada. Els RA,
a més, poques hores abans havien rebut les urnes i les paperetes, que es van
custodiar amb total discreció fins a la
matinada de l’1-0, moment en què van
traslladar-les als punts de votació.
Cita a les cinc
Tots plegats van fer cap a les 5:00 als
diferents col·legis on, en la majoria
de casos, ja van trobar-hi un nodrit
grup de ciutadans que havien respost
a la crida d’aglutinar-s’hi per evitar el
precinte que els Mossos d’Esquadra
havien anunciat per a les 6:00. A la vigília, també s’havia sabut que l’edifici
de l’Ajuntament nou no seria col·legi
6
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Carles Claret
electoral perquè albergar-hi votacions
suposava la implicació de funcionariat que es volia protegir (un cas similar
al ja anunciat de les dependències de
l’Oficina d’Acció Ciutadana de la barriada Mion). El Conservatori de Música
i l’edifici de la Fundació Universitària
del Bages (FUB), respectivament, en
van absorbir el cens de votants.
L’obertura de punts de votació no va representar cap problema, tot i que en alguns casos, com en el del sector de Sant
Pau, les claus s’havien obtingut el vespre del dia 30 després de gestions d’un
grup reduït de veïns decidits a fer possible que es realitzés la votació a l’Associació de Veïns, que ocupa el local
de titularitat municipal corresponent
a l’antiga escola del barri. Els santpauencs compromesos i un nodrit grup
de noies i nois de l’agrupament escolta
Cardenal Lluch van passar-hi la nit i
van estar-s’hi fins a finalitzar les votacions, conjuntament amb els apoderats
de partits i entitats, els responsables designats pel govern i els votants que van
decidir quedar-s’hi després de votar.
A Sant Pau, com en la resta de col·legis, hi va haver presència de mossos
d’esquadra durant tota la jornada. Els
agents del cos s’apropaven periòdicament a la massa humana que protegia
el col·legi advertint que hi intervindrien per precintar-lo si el flux de votants
i de gent dins dels edificis i les immediacions del col·legi no era continuat
durant el transcurs de la jornada, i
accedir-hi no impliqués una actuació
desproporcionada i de força per aturar

la celebració del Referèndum.
Problemes informàtics
L’obertura del col·legis va coincidir amb
la comunicació del Govern que el cens
seria universal i, per tant, els ciutadans podrien votar en qualsevol punt.
D’aquesta manera, s’evitava perdre els
sufragis d’aquells punts on les intervencions impedissin que s’hi pogués votar
o, directament, s’hagués desmantellat la
votació amb l’ús de la força.
Això suposava alguns avantatges com
que no existís cap cens en paper ni el
compromís de ningú en l’obtenció de
les dades dels votants. Paral·lelament,
també servia com a mecanisme que,
malgrat la possibilitat de poder votar
arreu, evités la duplicitat de vots. Però,
per altra banda, el sistema implicava
una dependència absoluta de la xarxa
i dels sistemes de wifi, i també d’una
connexió amb l’aplicació que havia habilitat la Generalitat en servidors allotjats en punts ocults de tot el planeta.
Poc després que s’iniciés la jornada i
haguessin arrencat les votacions, el govern espanyol intervenia el lloc web de
validació de votacions i s’interrompia
el còmput de sufragis, A partir d’aquell
moment va començar una guerra informàtica ben lluny de Manresa entre els
que pretenien mantenir el sistema actiu
i els que maldaven per fer-lo caure. Començava el nerviosisme dels membres
de les meses i els organitzadors. Les
trucades i els missatges entre mòbils es
multiplicaven per saber si els problemes
de connexió eren generalitzats.

Paral·lelament, el telèfon habilitat per
a problemes tècnics estava col·lapsat.
En molts casos, la primera contrasenya
que s’havia facilitat ja no era vàlida després que l’organització aconseguís aixe·
car el sistema després del cop assestat
pel govern espanyol. Cap al migdia, les
connexions es van restablir i els col·legis van començar a recuperar l’activitat
amb cues espectacularment visibles,
especialment en els col·legis amb més
meses com els del Conservatori, la
FUB o l’institut Lluís de Peguera.
Estratègies i por
L’emissió de les imatges a través de TV3
i de les diferents xarxes socials de les
actuacions policials a les capitals catalanes, però, especialment a Sant Joan
de Vilatorrada, Castellgalí, Callús i Fonollosa van generar certa psicosi col·lec·
tiva durant la resta del dia. A través dels
sistemes de missatgeria es demanava
presència continuada de gent arreu i es
dissenyaven estratègies per salvar tots
els vots introduïts a les urnes.
En els col·legis que tenien diferents
meses, el cens universal va permetre
omplir primer algunes urnes i retirar-les fins al recompte mentre es mantenia en funcionament la resta que, en
el cas d’intervenció policial per la força,
serien requisades amb un nombre de
paperetes molt inferior. En altres casos,
es van dissenyar plans d’autèntica pel·
lícula d’espies per fer-les sortir del col·
legi davant l’amenaça d’incursió de la
Guàrdia Civil, que, tot i que finalment
es va concentranr al matí, va planar sobre tothom durant tota la jornada.
La necessitat de preservar els sufragis
emesos va portar, en alguns punts, a
tancar les votacions abans de les vuit
amb el benentès que quedaven col·legis molt ben protegits per anar a votar si algú tenia la intenció de fer-ho a
darrera hora. En municipis com Santpedor, el recompte, que per llei sempre
ha de ser públic, es va centralitzar a la
plaça del poble davant del caliu i l’aglomeració de la ciutadania. A Manresa,
bàsicament, els col·legis amb presència
de gent i que acollien més meses van
ser els que van tancar a les vuit del vespre. Un cop fets els recomptes i aixeca-

Votacions al Serra i Húnter, votacions al col·legi Sant Pau,
i concentració a Sant Domènec de Manresa x Sí. (Fotos Jordi Alavedra i Carles Claret)

des les actes, les urnes i les paperetes
passaven a no tenir cap valor.
Concentració final i resultats
Mentre els responsables designats feien
arribar els resultats dels diferents col·legis de la ciutat al centre de recompte, es
va fer una última crida general a la ciutadania a trobar-se a partir de les vuit a
la plaça de Sant Domènec per seguir les
reaccions a través de TV3 i conèixer els
resultats registrats a Manresa. Tot i que
fins passades les 24:00, el Govern de la
Generalitat no va fer públics els resultats globals pendents de possibles incidències, els responsables de l’organitza-

ció de l’1-O a la ciutat, poc abans de les
22:00, van anunciar per megafonia el
recompte general a la ciutat. D’un total
de 25.424 vots emesos, 23.864 electors
es van decantar pel Sí a la independència de Catalunya mentre que 1.069 hi
van votar en contra. 378 vots van ser en
blanc i 113, nuls.
La concentració a Sant Domènec va
acabar després de la intervenció a TV3
del president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, acompanyat per tot el seu
govern, anunciant que l’executiu traslladaria al Parlament la voluntat del poble
català mostrada en el Referèndum.
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de mes a mes

El Correaigua i la Moscada
tanquen la Festa Major

3 de setembre. El Correaigua ajornat pels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, que aplega una afluència
menor a causa del canvi de data i de la temperatura, i una
Moscada Infantil més plena que mai, tanquen els actes de
la Festa Major.

Èxit de la quinzena
Setmana de Jocs al Carrer

7 de setembre. Més de 200 persones s’apunten a jugar en
les diverses taules instal·lades a la plaça Major, en la darrera de les quatre nits de la quinzena edició de la Setmana de
Jocs al Carrer, organitzada pel CAE.

El nou curs estrena
l’institut del Xup
12 de setembre. L’entrada en funcionament del nou institut del Xup, dins del recinte de l’escola Muntanya del Drac i
batejat com a institut Manresa Sis, és la novetat més important d’un curs escolar que comença amb un lleuger descens
del global d’alumnes de 3 a 16 anys –de 10.317 a 10.106–,
tot i l’augment de la xifra del segment d’alumnes d’ESO.

La Marxa de Torxes, preludi
de la mobilització de l’11-S
10 de setembre. Unes 3.000 persones participen en la no-
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vena Marxa de Torxes per la Independència, que acaba a la
plaça Major, on Fina Dordal fa la lectura del manifest unitari,
seguida d’un parlament a càrrec de Jose Rodríguez #Trinitro.

L’ofrena institucional
enceta la Diada
11 de setembre. En les hores prèvies a la gran mobilització a Barcelona, una cinquantena d’entitats, partits i institucions participen en l’ofrena floral a la plaça de l’Onze
de Setembre.

Concentració
contra la zona blava
14 de setembre. Convocades pel grup que defensa l’aparcament lliure al pàrquing de Saclosa, 200 persones es concentren a Crist Rei per protestar contra la zona blava. La
marxa arriba fins a la plaça Major, amb una pancarta que
reclama que s’acabin «els abusos».

Planes entra a la Galeria
de Manresans Il·lustres
14 de setembre. Es col·loca al Saló de Sessions el retrat
de Josep Maria Planes, nomenat Manresà Il·lustre. Durant l’acte, es lliura el premi que duu el nom del periodista assassinat l’any 1936, que s’atorga als periodistes
Guillem Sànchez, Jesús G. Albalat i Maria Jesús Ibàñez,
d’El Periódico, pels seus articles de denúncia dels casos
d’abusos sexuals al col·legi dels Maristes de Barcelona.
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SETEMBRE 2017

Comença la campanya
del Referèndum

14 de setembre. La projecció de la pel·lícula La revolució
cantada a la plana de l’Om, dona pas a l’enganxada dels
primers cartells demanant el Sí en el Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’octubre. La plataforma Manresa
pel Sí fa l’acte central amb la plaça Major plena el dia
23 i també fan mítings Demòcrates, el PDECAT, la CUP
i ERC. Les mobilitzacions d’estudiants i les tancades a
les escoles públiques per protegir els centres de votació
protagonitzen els darrers dies.

Les havaneres
tornen a l’Agulla
16 de setembre. Malgrat que la temperatura no hi acompanya gaire, força públic assisteix a la 34a Trobada de
Cantaires al Cor de Catalunya que aplega una vintena de
grups d’arreu del país al parc de l’Agulla.

Manifestació massiva
contra les detencions
de la Guàrdia Civil

20 de setembre. La ciutat viu la manifestació més multitudinària, amb prop de set mil persones que ocupen tota la
carretera de Cardona al llarg de mig quilòmetre, fins al davant de la caserna de la Guàrdia Civil. Prèviament s’havia
convocat una concentració a la plaça Major i una segona
a Sant Domènec, en protesta pels registres i les detencions
que havia dut a terme aquest cos policial a Barcelona.

Una de freda...

Els canvis de circulació al voltant de les obres que des de
l’agost s’estan fent a la Bonavista no només han creat desconcert als conductors, sinó que han afectat negativament
la ciutadania. La mala planificació a l’hora de dur a terme
els canvis és una evidència que ha comportat fins ara accidents lleus, afortunadament, però del tot innecessaris. La
petita i ridícula rotonda del Remei i el carrer Caritat s’han
unit a l’impressionant embut que des de fa ja uns mesos es
forma sovint en el pontet del baixador dels Catalans, prop
del carrer Camps i Fabrés, ja que, a més d’absorbir el trànsit
que baixa de l’avinguda de les Bases, també s’ha de fer càrrec del que ve del CAP Bages, que abans confluïa de forma
gairebé natural al Passeig, per davant de la Comissaria de la
Policia Nacional. A aquest embús considerable, s’hi afegeix
el del carrer Caritat, que volen que absorbeixi un nombre
de vehicles impossible per la seva calçada i el de la plaça
del Remei, amb un nyap tan considerable que els taxistes
eviten encara haver-hi de fer volta. L’enrenou afecta també
els carrers Sant Cristòfol i Gaudí, mig fets malbé perquè suporten massa trànsit. Sort n’hi ha que alguns s’escapen per
la Pujada Roja i retornen pel carrer Viladordis.

La FUB gradua
la promoció del 2017

29 de setembre. La FUB celebra al Kursaal l’acte de graduació dels 277 titulats per la institució durant el curs 20162017: 222 graduats de la Facultat de Ciències de la Salut
(Infermeria, Fisioteràpia, Podologia i Logopèdia) i 55 de
la Facultat de Ciències Socials (ADE i Educació Infantil).

La Shopping Night
omple el centre
30 de setembre. Uns 150 comerços obren portes de les
vuit del vespre a les dotze de la nit, en la Shopping Night,
que atrau milers de persones al centre comercial de la ciutat i s’estén fins a la plaça Major.

Voluntaris pel Referèndum

Més de 250 voluntaris es van presentar a la plaça de Sant
Domènec per registrar-se com a membres del Comitè en
Defensa del Referèndum, per tal que des de divendres fins
diumenge romanguin oberts els col·legis electorals per assegurar la lliure participació ciutadana i impedir qualsevol actuació policial per precintar les portes, tal com desitja l’autàrquic govern espanyol. Davant el vergonyós comportament
estatal d’utilitzar fins i tot la força perquè l’1-O sigui un fracàs, la societat catalana es mobilitza massivament amb la joventut al capdavant, disposada a dormir als centres. Davant
les amenaces, alguns centres han entès que la millor solució
és que no hi hagi portes. Així ho han fet a l’institut Pius Font
i Quer i a l’escola La Font. En aquest últim cas han retirat
l’exterior, és a dir, la que obre el pati. Les portes es guardaran
fins que s’acabi el referèndum. Divendres 29 de setembre dos
Mossos d’Esquadra es van presentar a La Font requerits pel
seu director Lluís Cano, d’ICV, que pretenia que precintessin el recinte. Els Mossos es van presentar al centre per obrir
incidència, aixecar-ne acta i entrevistar-se amb el director de
l’escola. Posteriorment, el director, ja ben retratat, va dir que
la seva trucada havia estat fruit d’un malentès.
EL POU · OCTUBRE 2017
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...I una de calenta

Obres a la plaça Bonavista

Foto: J.V.

vides separades

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Quedar-se a casa

Una gran mentida

ls records més amargs de la meva adolescència tots tenen a veure amb la negativa
paterna a deixar-me assistir a alguns actes que a mi em semblaven enormement
transcendentals, per un general, actes
massius: des d’un concert multitudinari fins a una manifestació. Quedar-se a casa davant d’uns esdeveniments que
tant la premsa com la propaganda magnificaven de tal manera era com sentir-se fora d’aquest món i allò em produïa
una frustració profunda. Després, amb el pas dels anys i
amb l’encadenament constant de successos de tota mena
que se’ns presenten com a mai vistos, històrics, decisius i
irrepetibles, aprens a relativitzar-ho tot. Observant-los des
de la distància, comproves que com més s’allunyen en el
temps més insignificants es veuen, i aquella importància
que els vas donar en el seu moment ara et sembla exagerada o totalment immerescuda. Veus com, passats pel sedàs
de la història, la majoria es queden en res.

e llegit aquests dies el llibre La pregària
de Txernòbil. Crònica del futur, d’Svetlana Aleksiévitx, publicat el 1997 i traduït
al català el 2016 per Marta Rebón, a través de l’editorial Raig Verd. La bielorussa
Aleksiévitx, llicenciada en Periodisme a la Universitat de
Minsk el 1972 i premi Nobel de literatura 2015, explica
de manera comprensible com es pot amagar la veritat,
per més greus que puguin ser-ne les conseqüències. Enamorada de Barcelona, i en uns moments en què la capital catalana ha estat novament assetjada per l’unionisme
espanyol, ens recorda el poder de la propaganda que utilitzen descaradament tots els règims totalitaris, encara
que es revesteixin de democràtics, fins al punt que alguns
pobles arriben a justificar la violència per mantenir les seves obsoletes idees. Els veritables demòcrates estan obligats a plantar cara a les mentides totalitàries, per tal de
preservar la llibertat i mantenir el necessari esperit crític
intel·lectual. I és que obeir ordres, sense pensar, acostuma
a portar al desastre. És el que va passar en el cas d’aquesta
catàstrofe nuclear de Txernòbil, on va anar d’un pèl que
no es produeix l’apocalipsi, amb la més gran matança de
la història de la humanitat. Tot i així, la devastació va ser
considerable, i les seves conseqüències posteriors, incalculables, dins d’una realitat que, encara avui, es vol oblidar.
L’escriptora i periodista dona veu, en la seva sensacional
obra, a supervivents i familiars de la tragèdia. Esmenta les
conseqüències de creure cegament en la tecnologia i com
la radiació incideix en la lenta mort de les persones i dificulta la vida quotidiana dels supervivents, en què qualsevol de les necessitats bàsiques, com l’aigua o els fruits de la
terra, poden ser letals. Reflexiona sobre com hem arribat a
crear un monstre, a partir del nou home de Prometeu, en
nom de la modernitat. Aquest nou ésser, dominant en la
nostra societat, és conscient del que ha deixat enrere i es
mostra feliç perquè li sembla que camina cap endavant. Al
seu voltant, molts l’imiten sense qüestionar-se la seva existència. Més aviat, em sembla que si la persona humana vol
intentar ser lliure, no ha de voler semblar-se a ningú, sinó
intentar trobar-se a si mateixa, i a partir d’aquí, activar-se.
La mateixa autora, després de posar en entredit la ciència i
la justícia social, reivindica noves idees, pensaments i objectius de cara al futur.

E

Fent-me gran m’he fixat també en els medis que utilitzen,
tant la premsa com la propaganda, per produir en tantes
persones adultes i instruïdes aquell mateix impacte que em
provocaven a mi quan era un adolescent desorientat. Veure
com funciona el seu mecanisme i com origina el seu efecte
em desvetlla una gran curiositat, però també em provoca
una gran estupefacció i em deixa una mica afligit. Llavors
m’adono que el més difícil és precisament no deixar-se endur per l’excitació i el més heroic és passar de tot. Recordo
tots els que feien cors amb el Paco Ibáñez quan versionava la
cançó de George Brassens sobre la mala reputació. Ara veig
com molts dels que cantaven convençuts que «per la festa
nacional es quedaven al llit igual, perquè la música militar
mai els havia fet alçar» són els primers de cridar consignes
i entonar càntics patriòtics com si aquella festa fos cada dia.
Al cap dels anys, ves qui ho diria, són ells mateixos els que
encolomen la mala reputació als que no seguim l’abanderat. Si en dona de voltes, la vida... Cap, però, que no hagués
previst un altre cantautor clarivident, l’italià Franco Battiato, quan a la seva cançó Bandiera bianca ja deia «com n’és
de difícil restar quiet i indiferent mentre al voltant tots fan
soroll». No és fàcil, certament. Quan els crits i el rebombori
imposen el pensament hegemònic, quedar-te a casa, quiet i
impassible, és com militar a la resistència.
10
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ciència de pot

Epigenètica en colors
Marta Grifell i Blanca Vallès

Ep! No, no pugis! Jkabnjsdajkd Va... no! Baixa! Aisjdashdkask
Vinga guapa, posa’t aquí, a la meva falda! Vinga, salta!
Rdxfsbh. Gràcies Víncia! La Víncia és la meva gata, és
preciosa, però li encanta passejar pel teclat de l’ordinador.
A part de ser dolça i llesta, també la vaig triar per la seva
fascinant genètica.

La Víncia és una gata Calicó. Són aquelles gates de tres colors:
blanques, taronges i negres. En aquestes gates podem veure un
divertit joc genètic. De la genètica se’n parla molt. Ens referim
a la genètica quan volem parlar del codi que controla el nostre
cos. Un codi format per gens i que es troba a totes les cèl·lules del nostre cos. Així, quin és aquest joc genètic que amaga
la Víncia? La Víncia, ara llepant-se el pèl tricolor, ens mostra
l’Epigenètica. L’Epigenètica són canvis en l’expressió dels gens i
fa que alguns gens siguin silenciats o altres, activats, independentment del que diu el codi. Aquests canvis poden ser a causa
de l’ambient on vivim o perquè són necessaris i naturals. Aquest
és el cas de la Víncia, que és una gata perquè té dos cromosomes
sexuals iguals, XX. Jo, Gallineu, sóc un home amb dos cromosomes sexuals desiguals, sóc XY. En cada cromosoma XX de la
Víncia hi ha un codi similar, però informació diferent. En un
diu que hauria de tenir el pèl negre, en l’altre taronja. El blanc,
apareix en un tercer gen fora del XX, i de vegades és dominant i
des zones on el blanc és absent, la Víncia pot ser negra o taronja.
De què depèn? De l’Epigenètica. Amb un mecanisme totalment
a l’atzar, les cèl·lules silencien un dels cromosomes X. Així que
si la Víncia té silenciat el cromosoma X que dóna el color taronja, aquell pèl serà negre, i viceversa. Per atzar i
silenciant gens s’aconsegueix el mosaic de tres colors.
Aquest és un mecanisme natural, les cèl·lules ho fan
perquè el cromosoma sexual dels mascles, el Y, és
molt petit i inútil. Silenciant un dels dos X, s’equilibra la balança entre els dos gèneres. Meeuuuu. Me·
euuu, Meeuuu, Meeeuuu. Què dius Víncia? Que quan
s’igualarà la resta de diferencies entre gèneres? Doncs
espero que ràpid. Tan ràpid com tu caçant llumetes!
Kajshdasghdyuas. Meeuu.
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instant

instantànies
Laura Serrat

Carles Claret
carles_claret

Roda el món
i torna al Born
L’esplendor dels seus edificis no ha canviat. Fent un cop d’ull a una fotografia antiga, a
través de la màgia del blanc i el negre, s’observa l’instant d’algunes vides efímeres que
en el precís moment de disparar, avançaven de la plaça Sant Domènec a la Plana de
l’Om. Un cotxe antic travessant el carrer, algun vianant amb barret i la llum càlida de
les faroles a cada tram de façana devia ser la imatge quotidiana del carrer del Born a
principis del segle XX.
«Ara ja no visc al Born, però quan hi passejo m’hi continuo sentint com a casa», explica Joana Piques, la tercera generació de la centenària llibreria Rubiralta del carrer del
Born. Piques va néixer l’any 1940 i durant la seva infància va viure en aquest carrer.
«Durant les nits d’estiu, els veïns treien les cadires a fora i xerraven mentre nosaltres
jugàvem», recorda. Els ulls se li encenen a l’hora de parlar de les nits de Sant Joan. «La
foguera es feia prop del Born i els nens teníem feina a buscar mobles vells», comenta.
En aquella època, el carrer era un punt de trobada i un indret on es concentrava la vida
comercial. «El Born era i és un carrer per passejar», sosté Joan Villaplana, propietari
de l’estudi fotogràfic Villaplana, establert al Born a finals de la dècada dels anys vint. El
fotògraf remarca que la identitat d’un carrer la construeix la gent que el trepitja dia rere
dia, «i la llum que té el carrer del Born no és tan fàcil d’apagar».
Avui en dia, algun finestral del carrer cèntric fa temps que es manté empolsinat, sense
flors al balcó. D’altres sí que n’hi tenen i les cortines s’obren i es tanquen. A les faroles
també se les ha guarnit amb flors, però alguns comerciants diuen que això no és suficient perquè el Born brilli. A peu de carrer, s’hi veu algun comerç nou, però també
d’altres que hi porten tres o quatre generacions, com el Caribú, la Fotografia Villaplana
o la llibreria Sobrerroca.
«És un carrer preciós, però l’Ajuntament ens té una mica abandonats», sosté Cristina
Blesa, la propietària actual de la llibreria Rubiralta. Assenyala que ara el Born ja no és
l’únic indret comercial, i «s’està apagant, com ho han fet el carrer Sant Miquel o el Sobrerroca». A més, destaca que actualment molta gent té més tirada a comprar a les grans multinacionals i, «al nostre carrer la majoria de botigues s’han creat a partir dels manresans».
La Montse, filla dels propietaris de la botiga de cosmètica natural Mygdonia, explica
que fa quatre anys que han establert el seu comerç al Born, i remarca que molta gent
dels pobles del voltant han deixat de venir a comprar a Manresa, a causa de la dificultat
a l’hora de trobar aparcament públic. El propietari de Mygdonia sosté que la solució és
crear places d’aparcament econòmiques i de proximitat, «si no això farà desaparèixer el
comerç i la ciutat quedarà morta». Jaume Vilaseca, propietari de la centenària merceria
La Moda, indica que una de les problemàtiques que els afecta és l’existència de pisos
buits al barri antic. «El deteriorament d’alguns edificis i la incapacitat d’accedir-hi amb
cotxe tira enrere la voluntat de viure al barri», comenta Vilaseca. Considera que s’haurien de fer pàrquings verticals en algun edifici buit, «tornar a donar més vida al barri».
Un jove arrossega una maleta mentre camina pel Born. Es dirigeix amb pas decidit cap
a l’estació. Ja és tard i les botigues estan tancant. Ell se les mira amb un cert entusiasme.
I continua el seu camí. «Roda el món i torna al Born», deia la dita.

12
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tema del mes

Petit retrat del món artístic
«Una ciutat sense cultura és morta», afirmen alguns artistes manresans. Una sèrie
de converses amb gent de la ciutat que ha dedicat la vida a la creació artística, o
bé a la facilitació d’aquesta, ens porten a parlar dels temes més actuals que envolten el món artístic. La dificultat per guanyar-se la vida en aquest sector, la poca
presència dels joves com a públic o la gratuïtat dels continguts a través de la xarxa
són alguns dels debats més recurrents.
Laura Serrat

C

ontemplar la
vida. Aquesta
és una de les
tasques més
importants que
realitzen els artistes abans de
començar la seva obra. La tonalitat de
la llum d’horabaixa, unes mans tremoloses, el silenci d’una ciutat dormint o
el declivi de la fulla d’un arbre poden
esdevenir la llavor d’una peça artística. És ben curiós pensar que alguns
d’aquests instants que han inspirat un
artista hagin ocorregut a Manresa, pels
carrers i places on passegem. Alguna
d’aquestes persones ens ha fet mirar la
població des d’altres perspectives o ens
han fet plantejar la pròpia manera de
viure. Els artistes manresans tenen una
manera peculiar de concebre la ciutat
i coneixen, de prop, els punts forts i
els punts febles que presenta el sector
cultural. La majoria, des de ben petits,
han sentit la necessitat d’expressar el
que els fa vibrar.
«El pintor manresà Estanislau Vilajosana feia classes en un àtic i jo vaig ser
un dels seus alumnes. Fa uns anys vaig
poder tornar a entrar en aquest espai
on aprenia», recorda emocionat Joa14

EL POU · OCTUBRE 2017

quim Falcó, un dels pintors més internacionals del Bages. L’espai per deixar
volar la imaginació és diferent en cada
cas. Ramon Porta, cantautor instal·
lat a Manresa, explica que ell concep
la música de manera íntima i, de fet,
des dels disset anys ha estat aprenent
i component de forma autodidacte a
la seva habitació. «Des de petita vaig

Raquel Pérez: «Em vaig
adonar que encara que
acabés ballant en un
teatre petit i amb poca
gent seria feliç »
percebre que ballar em feia feliç, crec
que és una sensació que durarà tot la
vida», considera Raquel Pérez, ballarina i actual professora al Ballet Clàssic
Manresa. Corria per acabar els deures
i no saltar-se ni una classe de dansa.
«Vaig adonar-me que per a mi no solament era una extraescolar», remarca
Pérez. També n’hi ha que dibuixen el
seu món intern en una llibreta. És el
cas de l’artista Marc López, autor de
diversos murals a les parets de Manresa, que ens comenta que omplia les
pàgines amb personatges i pensaments
que no ensenyava a ningú.

Temps de creació
Si el quadre parla de l’artista, l’espai on
crea encara permet intuir més la personalitat del pintor. La claror entra per
l’única finestra oberta d’una cambra
ampla amb el sostre ben alt. El color
del terra és gris, però sembla haver-hi
caigut una pluja de colors que ha esquitxat tots els racons de la sala. Es
tracta de l’estudi de Joaquim Falcó, que
ha difós la seva obra a diversos indrets
del món, especialment a Itàlia, però ha
establert el seu lloc de creació a Manresa, al carrer de l’Era de l’Esquerra.
Cada tela que roman a l’estudi sembla
un esclat de vitalitat, una porta a l’alegria. Objectes quotidians i paisatges
enmig d’esquitxos i regalims de colors
vius. «M’agrada la pintura que transmet emocions positives», remarca Falcó. Darrere dels colors llampants hi ha
una filosofia més profunda. José Tolentino, poeta i teòleg portuguès, en el
seu llibre Petita teologia de la lentitud,
sosté que «l’alegria és una expressió
profunda de l’ésser: en bondat, veritat i
bellesa. És una grafia de l’esperit que es
tradueix tant en riure com en quietud,
tant en silenci com en cant».
L’alegria que transmet Falcó en el seus

quadres és el resultat d’hores de treball.
«Cada dia vinc a l’estudi i és una feina
molt solitària». Explica que per a ell
és important fer esport, ja que és una
manera de relacionar-se amb gent i de
no estar tot el dia tancat en el seu món.
«Necessito saber quines inquietuds té
la gent jove o quins són els somnis dels
adults», explica el pintor. L’escultora
Àngels Freixenet també considera que
s’ha de saber trobar l’equilibri just entre
el temps destinat a la creació i el temps
per als altres. «Em passo moltes hores
sola, pensant en nous projectes o treballant, però hi ha d’haver estones per
als amics». Caure en l’obsessió és fàcil
quan un es vol dedicar al que li apassiona. «Durant una època, la meva vida
girava entorn del ballet. Els espais per
a mi o per a la meva família els vaig reduir», explica Raquel Pérez. Tot i així,
amb el pas dels anys, es va adonar que
encara que acabés ballant en un teatre
petit i amb poca gent seria feliç. Trobar la paraula adequada dins d’un poema també pot ser una feina d’hores.
«La poesia et colpeja emocionalment
i, en la majoria de casos, si traguéssim
una paraula d’un vers, el poema ja no
funcionaria», destaca Gerard Cisneros, autor del poemari D’epitalami, res,
que va guanyar el premi Cadaqués a
Rosa Leveroni. El poeta manresà explica que va trigar gairebé tres anys a
escriure’l, acompanyat de moltes hores
de lectura. Però, malgrat el temps emprat a perfeccionar un art no sempre es
possible guanyar-s’hi la vida.
Viure de l’art
Cau el sol i el cel va enrogint. Dalt de la
terrassa de l’edifici modernista de ca la
Buresa, a la plaça Sant Domènec, una
trentena de persones contemplen com
es va fonent la tarda i observen la vida
de la ciutat a vista d’ocell. Des d’aquesta perspectiva, poden veure de prop les
vides que es mouen dins de cada finestra del davant, la falta de torretes amb
flors als balcons o la roba estesa al vent.

Joaquim Falcó, assegut en una cadira del seu estudi (Foto: Francesc Rubí)
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Gerard Cisneros: «Fer
llegir la poesia de Carner
a persones de quinze
anys que no estan
acostumades a la lectura
és un error»
Raquel Pérez explica que, quan va dir
que volia ser ballarina, a la seva família li preocupava de què viuria. «Vaig
haver de marxar a Barcelona per rebre
una formació més professional i, més
endavant, vaig entrar al Liceu, on no
tenia un contracte fix, i a cada nova
producció s’havia de fer un càsting»,
relata Pérez. Remarca que amb el ballet
difícilment ningú no es farà ric, tot i
que sovint, feien jornades de deu hores.
El poeta Gerard Cisneros,
amb el seu poemari D’epitalami, res

«Des d’aquí es poden captar molts detalls que des del carrer no es veuen»,
expressa una dona de cabells arrissats
i rossos. Estan a punt d’escoltar la poesia de Blanca Llum i, tot seguit, visitar
tres terrats més per atendre la poesia
d’Eduard Carmona, Laura Basagaña i
Namina (Natàlia Miró), amb motiu de
la quarta edició de Saltaterrats, l’itinerari poètic que aquest cop coincideix
amb la Festa Major.
Les paraules de Blanca Llum deixen en
silenci al públic. I sembla que, per una
vegada, cada persona resta en l’instant present de cada mot que es diu
en veu alta obrint interrogants. «La
poesia em retorna a casa», comenta
un home. La dona dels cabells arrissats
s’apunta el nom de la poeta. «Tinc ganes de tornar-me a refugiar en la poesia», comenta. «La cultura ha d’estar
al carrer», considera el fotògraf Joan
Álvarez amb la càmera penjada. Però
davant la qüestió que la majoria de poetes no es guanyen la vida escrivint no
saben massa què respondre.
Davant la pregunta freqüent que se
li fa a un infant de «què vols ser de
gran», n’hi ha que imaginen que seran
grans pintors o músics, però arribar a
ser un artista i aconseguir sobreviure
d’aquest talent pot ser un gran repte.
16
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A part de l’esforç destinat a una disciplina artística per tal que el públic
et reconegui, sovint també és necessària una feina de promoció. No tots
els artistes compten amb una persona
que s’encarregui d’aquesta tasca i això
provoca que ho hagin de fer ells mateixos, tot i que no sempre s’hi troben
còmodes. Ramon Porta explica que la
música no és la seva professió, però
hi dedica tot el temps necessari. Assenyala que vendre la seva música és
secundari, «fer la promoció comporta
temps, un temps que prefereixo destinar-lo a tocar».
El factor de la sort combinat amb
el talent influeixen gran part de la
trajectòria d’un artista. «No hi ha
cap fórmula per triomfar en aquest
món. L’únic remei és treballar i bellugar-te», sosté Joaquim Falcó. Explica
que viure de la pintura no li ha estat
fàcil; «la gent deu pensar que sempre
estic bé econòmicament perquè surto als diaris i faig exposicions, però
de vegades no és així», lamenta. «Els
polítics es posen la medalla quan una
artista del territori guanya un premi,
però quan un artista ho passa malament es queda sol», remarca Falcó.
Els polítics han de promoure mesures per preservar l’art, però l’escultora
Àngels Freixenet considera que les
institucions han de donar-los suport
fins a un cert límit, «ja que si no seria
molt còmode ser artista i per ser-ho

hi ha d’haver un talent, una continuïtat i, sobretot, una necessitat».
Molts artistes consideren que la ciutadania també té una responsabilitat
en el sector cultural. Ramon Porta
sosté que a l’hora de pagar pel contingut cultural hi ha un greu problema: «internet ha obert un nou món
i molta gent no està acostumada a
pagar la música, les pel·lícules, les fotografies...». Porta lamenta que s’hagi
de recórrer a sistemes com la taquilla
inversa en concerts o recitals de petit
format. Però Jordi Jet, que integra el
duet Jo Jet i Maria Ribot, d’una guitarra i dues veus, sosté que la taquilla
inversa fomenta que vingui més gent i
que paguin si volen i creuen que això
ajuda a donar valor a la cultura.
A la llum o a les fosques
Quan entrem hi ha molt silenci i la
llum és càlida. La gent no gosa alçar
la veu un cop s’ha posat a dins, potser
per respecte a l’oceà d’històries que
s’hi mou. Les prestatgeries de fusta
guarden galeries de lloms de llibres
de diferents colors. Per les parets, hi
ha retrats de persones il·lustres com
Mercè Rodoreda, Virginia Woolf, Julio Cortázar o Friedrich Nietzsche.
També hi ha flors, un rellotge de taula
antic i una televisió espatllada amb la
frase «Book as a totem». «M’agradaria envellir en aquesta llibreria», ens
diu Miquel Sanchís, un gran amant de
la literatura i ara un dels propietaris
de la llibreria Papasseit. Anna, l’altra
propietària, és dissenyadora i s’encarrega de dinamitzar l’activitat cultural
de la llibreria.
Sovint s’utilitza la comparació d’una
llibreria amb l’univers. Però potser
seria més idoni parlar d’una llibreria
i un cel estrellat. Aquest no és tan
abstracte com l’univers, el podem observar estirats en un prat o bé des de
la finestra de la nostra habitació. Alguns fins i tot s’identifiquen amb una
determinada estrella, com es poden
identificar amb un llibre que guarden
a la tauleta de nit. «Els llibres parlen
de la condició humana. Hi ha coses
que són universals i atemporals com
la por, el sentiment de pèrdua, la soledat... i això t’ho expliquen els llibres»,

Anna Roca: «Sovint la
novetat reemplaça la
qualitat i qui té accés
als mitjans és qui acaba
venent. Hi ha moltes
històries que passen
desapercebudes»

Anna Roca i Miquel Sanchís, propietaris de la llibreria Papasseit de Manresa.

Veïns de Manresa es reuneixen al terrat de l'edifici La Buresa durant la quarta edició de Saltaterrats.

afirma Anna Roca. A més, la seva llibreria se centra en els llibres de segona
mà, intenta fugir de les cadenes de les
novetats editorials. «Sovint la novetat reemplaça la qualitat i qui té accés
als mitjans és qui acaba venent. Hi ha
moltes històries que passen desapercebudes», comenta Roca.
A la llum o bé a les fosques. El motiu
pel qual determinats continguts cul-

turals resten a l’ombra pot ser divers.
Alguns artistes expliquen que es deu
a una poca presència als mitjans de
comunicació o també, a causa d’interessos econòmics que prioritzen
la quantitat de vendes enlloc de la
qualitat. Jordi Basomba, gerent del
teatre Kursaal, sosté que l’empresa
que gestiona el teatre ha de procurar
oferir un contingut variat, que satisfaci els diversos públics manresans,

però alhora ha de cobrir costos. Els
membres del Galliner, l’associació
que s’encarrega de la programació del
teatre, van a veure diferents obres per
valorar si les duen al Kursaal. «Sovint
costa que la gent vingui a veure una
obra on no hi aparegui cap cara coneguda o no s’hagi anunciat prèviament
als mitjans», afirma Joan Morros,
gestor cultural i coordinador del Galliner. Morros explica que hi ha poca
gent disposada a apostar per allò desconegut, «per això s’intenta fer molta
feina de comunicació, tot i que de vegades sabem que no vindrà gaire gent
i decidim tirar-ho endavant pel valor
de l’obra. Actualment, entre uns 70 i
80 mil espectadors passen pel teatre
cada any. Tot i així, Jordi Basomba
és conscient que competeix amb un
món on a la gent cada vegada li costa
més pagar pel contingut. «L’espectador de teatre té molt mèrit, perquè
s’ha de gastar uns diners, ha de tenir
curiositat, ganes de sortir de casa...»,
considera Basomba.
El periodisme cultural s’encarrega, en
molts casos, de donar veu a determinades propostes. «La brutal quantitat
de nous llibres, espectacles o altres
propostes és enorme i aclapara els
mitjans», assegura Toni Mata, periodista de la secció cultural al diari Re·
gió7. El periodista considera que als
mitjans els falta aquell moment de
pausa per interrogar el sector cultural i no ser solament un «transmissor
d’allò que es crea». També sosté que
el futur del periodisme està en la pregunta sobre si la gent està disposada a
pagar per tenir una societat democràtica real. «En la resposta hi va el futur
del periodisme».
El compàs del temps
Un conjunt de persones caminen cap
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a la sala de rentadores del teatre Kursaal. Passen de llarg de l’escenari i de
les fileres de seients buits. «No m’havia passejat mai pels passadissos i els
racons amagats d’un teatre com ho fa
un tècnic o un artista», diu un home.
Tots ells tenen la sensació que fins ara
s’han perdut les històries autèntiques
que deuen passar darrere de l’escenari. Estan a punt de veure l’obra titulada Torna, dirigida per Teti Canal i escrita per Carles Algué. Lluís Barrera,
Adrià Mas i Anna Bertran interpretaran l’obra a la sala de les rentadores.
De fet, els dos últims juntament amb
Joel Grau van idear aquest projecte
de microteatre Cop d’Ull, que es va
fer al Kursaal a finals d’agost. «Fent
un cafè va sorgir la idea d’unir diversos artistes manresans, en total 26,
de diferents disciplines per presentar
sis obres de microteatre al Kursaal en
espais poc coneguts, com la sala de
rentadores o sota l’escenari», explica
l’actriu Anna Bertran.
L’actor Adrià Mas destaca que el públic jove s’ha incrementat davant
d’aquesta proposta. «Són obres properes, breus i intenses, tres ingredients que motiven la joventut», sosté
Mas. Anna Bertran afirma que quan
va al teatre, entre el públic, solament
veu joves que estan relacionats amb
el món de la interpretació, «però els
altres costa que vinguin». Encomanar
l’amor per l’art als joves és un repte
per moltes entitats culturals.
Un passatge del llibre Petita teologia
de la lentitud, de José Tolentino expressa que «la pressa ens condemna a
l’oblit. Passem per les coses sense habitar-les, parlem amb els altres sense
sentir-los, reunim informació que no
arribarem a pair mai. Tot transita en
un galop sorollós, vehement i efímer».
Tolentino fa un retrat de la seva visió
del món contemporani. Tot i així,
l’actor Adrià Mas sosté que l’art s’ha
de cuinar a foc lent. La interpretació
d’un personatge, el disseny de la il·luminació i el so d’una obra, l’escriptura
d’una història, fins i tot la interpretació d’una obra per part del públic
són tasques que necessiten temps. Per
aquest motiu, molts artistes consideren que el llenguatge de l’art s’hauria
18
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Representació de l'obra "Torna" durant les funcions de microteatre al Kursaal.

d’ensenyar des de ben petits.
«No hi ha un únic responsable que
els infants estimin l’art», sosté Anna
Crespo, regidora de Cultura i Joventut de l’Ajuntament. Crespo esmenta
la importància de la transmissió de
valors per part dels pares i l’escola.
L’Ajuntament ha d’actuar com a altaveu d’aquests valors i els mitjans de
comunicació també, considera la regidora. No obstant això, Anna Roca,
propietària de la Papasseit, sosté que
les escoles fan un error molt greu a
l’hora d’imposar lectures obligatòries.
«Els infants creixen a ritmes diferents
i cadascú ha de poder llegir el llibre
amb el qual s’identifiqui», sosté Roca.
El poeta Gerard Cisneros també argumenta que fer llegir la poesia de Carner a persones de quinze anys que no
estan acostumades a la lectura és un
error. «No estan preparats per entendre’l, seria millor portar a la classe un
poeta amb poemes molt vius», comenta Cisneros. La ballarina Raquel Pérez
explica que per a ella és un plaer fer de
professora de dansa. «La dansa i l’art

en general s’haurien de tractar a les escoles, ja que formen part de la història
de la humanitat. Però potser no interessa, perquè el món artístic sempre
ha tendit a sortir del camí que segueix
tothom», assenyala Pérez.
Hi ha alguns factors que no depenen
del sistema educatiu. «L’ús del mòbil
treu una gran quantitat d’hores al llarg
del dia. Un temps que abans potser es
destinava a llegir, la qual cosa aporta
més riquesa de vocabulari i de pensament», remarca Anna Roca. El llibreter Miquel Sanchís sosté que la forma
d’interioritzar la informació ha canviat i això provoca que a alguns joves
els costi llegir un llibre. Tot i així, el
llibreter considera que mai no és mal
moment per obrir una llibreria, «ja
que és un reducte de pau, un record
de la vida lenta». Gerard Cisneros recorda que el fet de no tenir temps per
a la cultura no és nou, «quan la gent
treballava a les fàbriques o al camp
tampoc no tenien temps». Considera
que, actualment, hi ha la tendència
de posar les coses fàcils a nivell cul-

fia també s’ha escampat per la xarxa.
Joan Villaplana, fotògraf instal·lat a
l’estudi fotogràfic del carrer del Born,
explica que el món digital ha diluït el
concepte de la fotografia tradicional,
«que era una cosa bastant entranyable
i comportava el seu procés». «Abans
la fotografia estava en mans dels professionals però ara vivim a l’era de la
imatge i el nombre de gent que vol
pagar per tenir un retrat d’un fotògraf
ha reduït».

Els membres de l'entitat cultural El Galliner, durant una reunió.

El cantautor Ramon Porta amb la seva guitarra. (Arxiu particular)

tural, «però l’art vol paciència». Tot i
que el music Jordi Jet considera que si
els artistes volen commoure la societat actual han de comunicar de forma
diferent. «Es tracta d’adaptar la forma
d’adreçar-nos a la gent sense sacrificar

el missatge», considera.
El cantautor Ramon Porta també remarca que, avui dia, els joves poden
descarregar-se música sense cap cost.
De la mateixa manera que la fotogra-

Una brúixola
Sota l’ombra d’una figuera del seu jardí, l’artista Àngels Freixenet seu en una
cadira i observa, davant seu, els trossos
de ferro reciclat escampats. «Necessito molt espai per treballar», explica
l’escultora manresana, que crea les
obres a l’aire lliure. Un viatge a Nova
York quan tenia vint anys la va posar
en contacte amb l’escultura. «Em va
sorprendre que la ciutat estigués plena d’escultures». Des d’aleshores, ha
exposat a diverses ciutats espanyoles i estrangeres, i ha obtingut alguns
premis. «Les meves obres reflecteixen
el que duc a dins», explica Freixenet.
«Trec la força picant i tallant el ferro.
Hi ha persones que diuen que la meva
obra transmet fortalesa. Però la veritat és que em considero una persona
insegura». A l’artista li agrada fer escultures de grans dimensions, però
és conscient que a mesura que es vagi
fent gran li costarà més. «Encara que
la meva feina suposi un esforç físic no
vull parar de crear, si cal ja demanaré
ajuda; ho necessito».
Per a Àngels Freixenet l’escultura és
una brúixola, una manera de viure
a la qual no pot renunciar. «T’ajuda
a conèixer-te a tu mateix», expressa Freixenet. «De vegades, el llibre et
despulla. Algun personatge fa alguna
acció abominable i t’hi veus reflectit»,
explica Anna Roca. A més, comenta que els llibres ens plantegen altres
formes de viure i ens mostren diversos
camins que podem escollir. Enric Tierz, membre de la junta de Cineclub
Manresa, destaca que el cinema és una
porta a altres cultures, mons i paisatges. «Jo no sóc de viatjar, però puc dir
que a través de les pel·lícules he estat
a Pequin o a París», sosté Tierz. Anna
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La regidora de cultura i joventut Anna Crespo.

Crespo considera que l’objectiu final
de la cultura es aconseguir que les
persones siguin més bones. «Per això
s’ha de separar la intel·lectualitat del
sentiment i les bones vibracions que
pot experimentar una persona davant
d’una obra. Això últim hauria de ser
l’objectiu», destaca Crespo.
Capital de la Cultura Catalana
L’escriptora Montserrat Roig deia que
«la cultura és l’opció política més revolucionària a llarg termini». Anna Crespo assegura que la cultura no és una
prioritat dins de l’Ajuntament de Manresa, però tampoc ho és a la majoria de
consistoris. «Primer hi ha el menjador
escoltar», sosté. Però l’any vinent Manresa serà la Capital de la Cultura Catalana i això suposarà un pressupost més
elevat per a aquest sector. Actualment,
Manresa gasta pràcticament cinc milions d’euros en cultura. Tot i així, Crespo destaca que la meitat se’n va al Kursaal i un bon tros del pastís als recursos
humans. «Els sectors més fluixos són
les arts plàstiques i la dansa», comenta.
20
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L'escultora Àngels Freixanet al seu espai de creació.

Alguns artistes manresans tenen moltes expectatives de cara l’any que ve,
però n’hi ha d’altres que no se’n refien
gaire. Anna Roca considera que hi ha
un perill. «Pot passar que l’any vinent
sorgeixin noves propostes com bolets,
però que no tinguin una continuïtat»,
assenyala. Anna Roca posa l’exemple del Cineclub, que ja fa temps que
demana un nou projector. «Aquestes petites propostes que donen vida
cultural a la ciutat han de tirar endavant», comenta. «Hi ha col·lectius que
estan fent una feina de formigueta i
potser ens hauríem d’unir més tots
els que volem potenciar la cultura a
Manresa», comenta Jordi Jet. També
el periodista Toni Mata remarca que
troba a faltar espectacles que no solament entretinguin, sinó que alhora
interroguin. Anna Crespo afirma que
la voluntat és fer el mínim de focs
d’artifici i, en canvi, el màxim de coses
que quedin. «Tot i que també estarem
en un any de celebració i s’ha de fer
un acte inaugural i un de clausura»,
assenyala.

Crespo avança alguns dels àmbits que
seran protagonistes. «Es pretén fer
un festival d’art urbà, millorar les activitats al voltant de la dansa o apostar per l’Associació de Circ La Crica,
entre d’altres», afirma. A més, també
li agradaria que l’edifici de l’Anònima
acollís més activitats artístiques. Entrar en un teatre a les fosques amb lots
i descobrir que, malgrat el deteriorament, encara hi ha vida. El documental titulat Kursaal. La força de la gent,
d’Èric Motjer, relata com un grup de
persones van decidir entrar al teatre
Kursaal després del seu tancament
l’any 1988. L’associació El Galliner va
aconseguir uns anys més tard, el 2007,
tornar a obrir el teatre. Les pròpies
decisions poden anar encaminades a
voler millorar el món o la vida d’una
ciutat. En el documental, un dels testimonis relata com, enmig de la foscor
del teatre deteriorat, algú va tocar un
interruptor, hi va haver un espetec i es
va encendre tots els llums.

d'aquí i d'allà

Núria Tió

Des de Califòrnia

I

nspires, expires. Disparen, guanyes. Voles, aterres. I que ràpid
passa tot, una vegada ja ha començat. Semblava que no arribaria mai
el dia quan l’avió deixaria de tocar
Catalunya i ja sóc aquí, asseguda
a la furgoneta de l’equip d’atletisme d’UC Berkeley anant a entrenar en la que és l’última
temporada que viuré amb el Cal (l’equip esportiu de la
universitat). Sense adonar-me’n respiro menys només de
pensar-ho. Berkeley. Crec que mai un nom no l’havia notat tan carregat de sentiments i sensacions. Vaig arribar…
perduda seria la paraula, però emocionada per tot el que
em passaria. De fet, no era segur que hi fes tota la carrera.
M’agrada molt tenir objectius que em posen a prova, però
sense sentir-me obligada a assolir-los. Per tant, les meves
expectatives eren simplement «treballa tant com puguis i
el temps dirà si pots quedar-t’hi sent feliç». Així que, sense
haver rebut gaires indicacions de com flotar pel campus,
buscava on pengen els deures, no fer tard a l’entrenament,
una companyia de mòbil o un coixí a Ikea.
Era un divendres a mitjans de desembre del 2014 quan en
sortir de l’examen final de Geography 10 vaig poder respirar profundament sota el paraigua. I una onada d’immensa felicitat entrava dins meu. Ho havia aconseguit! Havia
acabat el meu primer semestre a UC Berkeley. Constantment somiava que arribés aquest dia per saber si era capaç
de seguir el seu nivell de vida. Quin fart de pencar i quina
il·lusió quan veus que ha valgut la pena. Va ser un primer
semestre clau, en què vaig aprendre a viure en un país on
no hi havia estat mai; a utilitzar tots els tutors i hores a les
oficines dels professors per assegurar que passava les classes, a adaptar-me al programa d’entrenament i a la comunicació amb els entrenadors. Però del que estic més orgullosa és que, tot i la pressió per demostrar que Berkeley era
per a mi, vaig poder gaudir de l’experiència: San Francisco,
postes de sol, activitats amb amics nous i l’energia que la
universitat desprèn.
Estic estudiant Global Studies, una carrera difícil de resumir en poques paraules. Bàsicament et prepara per saber com utilitzar el coneixement adquirit per tal de ser un
agent que pot canviar positivament problemes a nivell global que són d’importància per a tothom. Vaig triar Amèrica Llatina com a regió geogràfica i Peace and Conflicts
in Economic Development com a disciplina. Però m’he

Núria Tió al mig, amb les altres atletes de Berkeley

adonat que a Berkeley no hi vaig venir per ser una experta
en un tema en concret, sinó per créixer i saber ben bé què
hi faig aquí. Després d’aquests anys sento que no tinc por
de res ni de ningú i aniria a qualsevol racó del món si hi
trobés alguna cosa apassionant per fer. Aquest sentiment
de llibertat i valentia no el canviaria per res. I tot això va
ser possible gràcies a la beca que el Tony Sandoval, entrenador i head coach de Cal Track and Field,va donar-me en
veure els meus resultats com a corredora de mig fons i cros
a Espanya. Aconseguir-la no va ser gens fàcil, però cap
de les altres opcions m’atreien tant com anar a Berkeley
i aconseguir-ho. Diria que és el meu èxit més important.
Sincerament, els resultats en les curses no han estat bons i
és per això que l’any que ve segurament tornaré a casa per
conquistar el desig de ser una gran atleta. No em penedeixo de res. Si abans de venir algú m’hagués explicat el que
passaria, seguiria llançant-me a l’aventura, perquè he après
molt més que si tot hagués estat fàcil i planer.

Núria Tió Peig és corredora de fons i estudia a la Universitat de
Berkeley (Califòrnia)
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indrets

L’aiguabarreig del riu Cardener
amb el Llobregat
Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

A

l municipi de Castellgalí hi ha un
espai d’interès geològic molt important dins el Geoparc de la Catalunya
Central. És on conflueixen els rius
Llobregat i Cardener, per després
avançar com un de sol fins al Mediterrani. Això, però, no ha estat
així tota la vida. Durant part de les èpoques geològiques de
l’eocè, oligocè i miocè la connexió amb el mar no existia.
És més, el Mediterrani ni tan sols era on és actualment. En
aquelles èpoques els rius que hi havia fluïen envers la Catalunya Central, sense sortida a cap mar o oceà. Tot i que no
es pot precisar amb exactitud, no és fins fa d’uns 12 a 7,5
milions d’anys que el mar Mediterrani va poder capturar les
aigües d’aquesta conca interna i endur-se’n l’aigua a través
d’uns incipients Llobregat i Cardener. Els dos rius van començar aleshores una activitat erosiva frenètica. Amb pocs
milions d’anys han ocasionat un vertiginós buidat de centenars de metres de roques acumulades, alhora que configuraven el paisatge que identifiquem actualment. En aquest
sector del Geoparc el paisatge és condicionat principalment
per la disposició dels diferents tipus de roques. Així doncs,
s’hi poden observar, per exemple, imponents paisatges de
xaragalls excavats sobre les margues blaves. Aquestes roques
són de les més antigues que es poden trobar al Geoparc, del
bartonià inferior, formades en un context plenament marí.
On les roques són més dures els rius s’hi encaixen.
22

EL POU · OCTUBRE 2017

Al voltant de l’aiguabarreig es dona un tram planer i fèrtil,
són terrasses fluvials. En aquest lloc tots dos rius ja han deixat enrere el Pla de Bages per tornar-se a encaixar, ara entre
les roques més dures dels antics deltes de Sant Llorenç del
Munt i Montserrat, però aquí puntualment les valls s’eixamplen de nou. És un espai natural de gran valor per la flora i la
fauna, amb un bosc de ribera que cal preservar. En aquesta
zona hi conflueixen també diferents camins històrics que
denoten l’activitat humana al llarg dels segles, com també
els castells de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet, que
aprofiten les posicions estratègiques que ha deixat l’acció del
riu en interactuar amb roques de característiques diferents.
Així doncs, es tracta de dos rius i un destí, seguir modelant
el paisatge en els propers anys, qui sap si alguns milions, fins
que les condicions geològiques tornin a canviar.
Nom del paratge: Aiguabarreig dels rius Cardener i Llobregat.
Situació geogràfica: A l’est del municipi de Castellgalí, molt a
prop del límit amb Sant Vicenç de Castellet. S’hi pot arribar des
de diversos llocs, però potser el més còmode és per la Torre del
Breny. Situació geològica: Els rius conflueixen sobre sediments
marins dipositats durant l’eocè, en concret el bartonià, fa prop
d’uns 40 milions d’anys. Procedència del nom: L’aiguabarreig té
el topònim força evident de Dosrius. Trets geològics: Tots dos
rius hi han anat deixant molts sediments acumulats, formant diferents terrasses fluvials al voltant del llit actual. Materials geològics: A la zona hi ha una important confluència dels sediments
marins més profunds, margues, amb els provinents del delta de
Sant Llorenç del Munt, principalment gresos i lutites. Els sediments propis del riu són graves, sorres i llims. Edat de formació:
entre el Miocè i l’actualitat. Curiositats: Ben a prop hi ha la Torre
del Breny, un important mausoleu romà del segle III.

natura urbana

L’ecologia profunda
Ignasi Cebrian

L'

ecologia, a més d’una ciència, també és una manera de pensar, una
filosofia. Hi ha moltes formes de
pensament ecològic, però dues són
singularment contraposades. Per
una banda l’ecologia profunda o
de llarg abast i, per l’altra, l’ecologia superficial o de curt abast. Aquesta és una filosofia
que només busca amagar la brossa sota la catifa. En canvi,
la primera va a l’arrel de la crisi ecològica –econòmica i
democràtica– que estem vivint en molts llocs del món,
però clarament a Catalunya. Se’ns proposa la interdependència entre tots els fenòmens de la natura. Tot el que és
viu té dret a existir dignament i, per tant, els humans hem
de conviure-hi en harmonia amb la natura. La crisi s’ha
esdevingut quan hem deixat de percebre la realitat holísticament, com un tot. És aleshores que hem caigut en certes perversions: el consumisme i l’individualisme lligats al
capitalisme salvatge.
L’ecologia profunda parteix d’un principi: la diversitat
biològica té un valor intrínsec i no utilitarista. Tots els
éssers vius depenen els uns dels altres i tots formen una
atapeïda xarxa de relacions que constitueixen la natura.
Els humans hi estem inclosos. És una xarxa sense centres
visibles, on les relacions pròximes porten a restablir el
poder en la gent. El pare de l’ecologia profunda va ser
el filòsof i ecologista noruec Arne Næss (1912-2009).
S’inspirà, sobretot, en el llibre Primavera Silenciosa, de
Rachel Carson (1907-1964), zoòloga, biòloga marina i
escriptora nord-americana. El llibre donà fe dels efectes
destructius dels pesticides sobre la natura nord-americana. Næss, a més, s’inspirà en el concepte de no-violència
de Mahatma Gandhi (1869-1948). La diversitat biològica
i cultural es mantenen en restablir les relacions pròximes
i descentralitzades. Cada ésser viu, cada ésser humà ha
ser el centre per poder prendre decisions que garantiran
el benestar de tothom, dels pròxims i dels llunyans. Es
tracta d’aconseguir el poder sense exercir la violència,
només potenciant l’autorealització i les relacions entre
nosaltres i la natura.
Canviar de l’ecologia de curt abast a la de llarg abast serà
difícil. Encara estem acostumats a no ser gaire conscients
de les nostres accions. Sempre repercuteixen sobre el tot,
sobre la comunitat, sobre la natura. Per això, hem de ser

L’harmonia amb el paisatge depèn de les relacions entre nosaltres
i la natura. Montserrat des de la serra de l’Ardèvol, a la falda de Collbaix.

conscients de l’abast real d’aquestes amb un coneixement
profund i crític d’on estem vivint, de l’entorn més pròxim.
Però, si, per contra, desconeixem les repercussions, caldrà
que actuem amb més cautela o senzillament que no actuem.
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l'entrevista

Jaume
Perarnau
Llorens
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Actual director del Museu de la Ciència i
Tècnica de Terrassa, ha estat documentalista
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, pel que
fa al fons d’empreses des del 1991 al 1993.
Doctor en Història de la Tècnica per l’Escola
d’Alts Estudis en Ciències Socials de París,
cofundador de la revista Dovella i redactor
d’El Correo Catalán, ha format part de les
juntes directives del Centre d’Estudis del
Bages, Amics de l’Art Romànic i de la Unesco.
Va ser alcalde de Calders del 2003 al 2011,
vicepresident del Consorci del Moianès del
2003 al 2007 i del Consell Comarcal del
Bages del 2007 al 2009, per ERC.

C

om recordes la
fundació de la
revista Dovella?
-Cinc estudiants de l’institut
Font i Quer –
Lluís Len, Marc
Vilarmau, Jaume Mestres, Jordi Flotats i
jo– que teníem com a professor d’Història Jaume Serra, ens vam decidir a
fer una revisteta d’història de Manresa.
Va començar molt modestament amb
l’ajuda de Serra i del professor Boqué,
de filosofia. Des de l’inici la va impulsar
sobretot Llorenç Ferrer. Vam buscar un
consell assessor, on, entre d’altres, hi havia a més de Ferrer, Josep Oliveras, Francesc Villegas, Albert Benet... Després se

n’hi van afegir més. Tots teníem una
inquietud per la història, el patrimoni i
un cert manresanisme. Volíem explicar
d’una manera planera coses sobre la història de Manresa i comarca. Vam buscar
especialistes perquè ens fessin alguns
articles. Era una època en què el Centre
d’Estudis del Bages (CEB) feia cada mes
unes xerrades sobre temes històrics que
ens servien per nodrir-nos d’articles.
També recordo que s'hi van afegir Roser
Serra, de Calders, o Josep M.Vila. Amb
el temps la vam traspassar al CEB.
-Què remarcaries del teu pas pel Centre d’Estudis del Bages?
-Era l’etapa presidida per Llorenç Ferrer, en què es va organitzar el Congrés
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sobre la Restauració. Vaig contactar
amb el món cultural de Manresa, en
uns moments de dinamisme associatiu efervescent, que després va anar de
baixa arreu. Es van conjugar persones
grans com Xavier Sitjes, amb un bagatge cultural, amb d’altres de joves com
Josep Oliveras, Llorenç Ferrer, Jaume
Serra o Francesc Comas, que representaven el canvi generacional. Nosaltres
encara érem més joves i ens ho miràvem amb els ulls ben oberts.
-Quina va ser la teva tasca com a
redactor de Correu Tres?
-El Correu Tres era un encartat d'El
Correo Catalán. Conjuntament amb
Lluís Len, hi feia cròniques esportives,
recollint els resultats de futbol i bàsquet.
Em va servir per començar a escriure.
El diari era una certa continuïtat, fins i
tot ideològica, per a alguns periodistes
que havien estat a la Gazeta de Manresa,
encapçalats per Toni Prat i el fotògraf
Xavi Costa. També hi havia el periodista de Navàs Quim Pujolar. Nosaltres
ens hi vam afegir després.
-Quina va ser la teva presència als
Amics de l’Art Romànic i als Amics de
la Unesco?
-Participar en tot allò que era nou,
engegar-ho, donar suport o participar
directament en tots aquests moviments
o iniciatives que coincideixen en uns
moments d’efervescència de les associacions. Hi havia tantes activitats que fins
i tot es repetien actes a la mateixa hora
del dia: a la Plana de l’Om, als baixos de
La Caixa al carrer Guimerà, al CEB...
-Amb quin treball vas obtenir el premi de recerca a l’Europa Comunitària
de Caixa Manresa?
-Amb la proposta de l’estudi dels pous
de gel a la comarca del Bages. Bona part
dels més importants són al que ara és
Moianès: Castellterçol, Sant Quirze de
Safaja i Moià. Són els més importants de
Catalunya, per volum i per incidència,
i amb una visió més global, de tot el
Mediterrani. És cert que tots els poblets
tenien el seu pou de gel, però n’hi ha de
més i menys importants. És diferent un
pou per fabricar el gel que un pou per
guardar-lo com a magatzem. Es venia
gel als baixos de l’Ajuntament, però es
portava de qualsevol lloc. Dels de fabricació n’hi havia menys i no a tots els pobles. Els pous de gel ja existien a l’edat
26
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mitjana a tots els castells i monestirs.
Ara bé, quan a partir del segle XVIII
hi ha un canvi climàtic, el gel passa de
ser un producte per beure fred a un de
primera necessitat. En èpoques d’epidèmies i malalties, calia que hi hagués gel.
Fins i tot, les autoritats es preocupen
d’anar-lo a buscar allà on sigui, ja que
temen els avalots per manca de gel. Es
prioritza el gel per una qüestió sanitària. Així, per exemple, l’hospital de Sant
Andreu havia de tenir gel tot l’any. També servia per conservar el menjar i com
a activitat industrial petita del tèxtil,
però és una qüestió secundària.
-Com valores la teva etapa d’alcalde
de Calders?
-Molt bona en l’àmbit personal i de
tots els companys que vam estar a
l’Ajuntament. Treballar per un poble
petit és una experiència, de vegades
ingrata, però molt enriquidora i penso
que tothom l’hauria de viure una temporada. Vius el que realment es pot fer
i et permet tenir una visió més equilibrada de les crítiques als polítics. De les
dues legislatures remarcaria la creació
del casal de la gent gran, la urbanització
de la plaça, l’acabament de l’escola i la
llar d’infants. És veritat que tot va coincidir amb una època de vaques grasses.
-I en el Consorci del Moianès i el
Consell Comarcal del Bages?
-Al Consorci del Moianès hi participàvem els deu alcaldes de la comarca. En
vaig ser vicepresident a la primera legislatura. Era un consorci unitari, on els
pobles tenien veu i vot per igual. No es
treballava per mida de població ni per
partits polítics. Tant de bo aquest criteri
es pogués mantenir als consells comarcals. A la segona legislatura, durant la
primera meitat, vaig ser vicepresident
del Consell Comarcal, a la segona havia de ser president (pel pacte que ERC
tenia amb els socialistes), però ho vaig
deixar. Durant aquests vuit anys mai no
vaig deixar de treballar al Museu de Terrassa, tot i que hi feia reducció de jornada o tenia facilitats d’horari, per intentar compaginar les dues coses, però no
vaig cobrar ni un euro de l’Ajuntament.
No vaig voler la presidència per incompatibilitat de treball i vaig escollir seguir
amb la meva feina.
-Com és que ets doctor en Història de
la Tècnica a París?

-Vaig néixer en una fàbrica i vivia a
sobre de la màquina de vapor de cal
Gallifa, on el meu avi feia d’encarregat i
la meva mare també hi havia treballat.
De seguida em va atreure molt el tema
de la societat industrial. Els meus primers articles de fa molts anys a Regió7
ja parlaven de l’arqueologia industrial,
temes que aquí no es podien estudiar.
En canvi a París s’estudiava Història
tècnica i de patrimoni industrial. Em
vaig informar i vaig aconseguir una
beca al CIRIT. Hi vaig anar perquè hi
havia un curs presencial.
-Com va anar la teva feina de documentalista dels Fons d’Empreses de
l’Arxiu Nacional de Catalunya?
-En tornar a l’Arxiu Nacional, em vaig
dedicar a la documentació de l’apartat
dels fons d’empreses, en uns moments
en què començaven a arribar molts documents d’empreses tèxtils que acabaven
de tancar, i d’empreses metal·lúrgiques
que també tancaven. Els papers ens arribaven a camionades, per catalogar.
Recordo també el fons de Manufactures
Viladomiu, de la Colònia Sedó, de Fecsa
que estava a punt de fusionar-se, la Maquinista Terrestre y Marítima...
-Quina ha estat la teva tasca al Museu
de la Colònia Sedó?
-En tancar, va coincidir que havia cedit una part de la colònia per fer un museu dependent de la Generalitat. Així va
anar a parar al Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya, on el director
d’aleshores, Eusebi Casanellas, va proposar-me fer el guió de l’exposició que
havia d’anar a la Colònia Sedó. I aleshores ja em vaig quedar al mNACTEC.
Ara la colònia és un dels 28 centres que

formen part del nostre museu, perquè
és propietat del departament de Cultura, com la Farga Palau de Ripoll i Clot
del Moro de Castellar de n’Hug.
-I a l’Ecomuseu del Moianès?
-Quan estava en el Consorci del Moianès, una de les meves propostes anava
en la direcció de fer un ecomuseu, en
el sentit que el patrimoni dels municipis del Moianès estigués al seu lloc. La
idea és que el propi territori sigui el lloc
de visita per veure el patrimoni tal com
és. Va coincidir que ja m’hi dedicava al
Museu i ara dins del Consell Comarcal
podia desenvolupar una proposta que

del Sistema Territorial del mNACTEC?
-En aquest moment està en stand by.
A partir del 2014 el nostre museu està
inclòs dins l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural. Això representa una
certa pèrdua d’autonomia administrativa, que ara estem batallant per recuperar. Curiosament, el Pla de Museus,
que es va presentar a finals de setembre, ja li torna a reconèixer. Han estat
tres anys de recuperar l’autonomia d’organització i decisió pressupostària. Ara
el Pla Estratègic de les activitats i exposicions es mou en tres eixos bàsics:
explicar el passat, present i futur de les
innovacions científiques i tècniques;

«Els museus de la Ciència i la Tècnica han de ser
llocs de referència per culturitzar la societat i no
per socialitzar la cultura»
de mica a mica va anar arrelant. Parlem
del 2006 i 2007. Ara el projecte ja està
fet i es comencen a veure actuacions.
Per exemple, la recuperació del camí
ral de Manresa a Vic, a Castellcir, els
pous de gel de Castellterçol, el molí de
Moià, l’obertura de l’espai de la fàbrica
Hemalosa, de Santa Maria d’Oló... Es
tracta d’explicar a cada territori les singularitats de la comarca.
-Quina és la teva tasca com a director
del mNACTEC?
La programació del centre ubicat a
Terrassa, on hi ha el central, però també de l’activitat de la xarxa i dels 28
centres que hi ha per tot Catalunya.
Nosaltres vam optar per un model innovador que a Europa s’està copiant i
cada vegada agrada més. Expliquem la
industrialització de Catalunya al lloc
on es va produir. I, per tant, el paper a
Capellades; el suro a Palafrugell; el ferrocarril a Vilanova; i les mines a Cercs.
Treballem una visió descentralitzada i
de vinculació amb el territori.
-Quan eres cap de l’Àrea de Conservació, Documentació i Estudis, quina
era la teva feina?
-Portava les col·leccions dels objectes,
documentar-los, veure d’on venien i
saber per a què servien i com funcionaven. Estudiar-los, en definitiva. Així
com la recerca, semblant a qualsevol
conservador d’un museu d’arqueologia.
-Quin és el Pla Estratègic de la Xarxa

com tenen vinculació amb el país, per
prioritzar-les, i com han incidit en la
societat. És a dir, explicar els pros i contres que té la tecnologia i la ciència. No
totes les innovacions són fantàstiques.
Lliguem amb la realitat social i sobretot
fem veure que el món industrial és la
societat d’una època que ha desaparegut, però que és la més propera a nosaltres. És la primera vegada que passa
a la història de la humanitat, que una
mateixa societat reivindiqui el patrimoni que ha fet i utilitzat: l’hem viscut i
en tenim fonts directes. Aquesta singularitat la fa atractiva i vinculant, perquè
l’avi o el pare han treballat a la fàbrica,
han vist autobusos vell, o ha anat amb
un tren de vapor.

tàtic ni mort. Com a Museu, malgrat
les limitacions pressupostàries que
tenim, notem un creixement constant de públic. A Terrassa passem dels
120.000 visitants l’any i en el conjunt
del sistema són més de 500.000 persones. Però ara no només ens interessa
saber quanta gent va al Museu, sinó
quina incidència social i econòmica
tenen a cada localitat i quina part del
PIB representen. Busquem indicadors
que superin el nombre de gent que hi
va, per saber quina influència social
tenen. Han de ser llocs de referència
per culturitzar la societat i no per socialitzar la cultura.
-Quines possibilitats de creixement
tenen?
-Poques, per la situació econòmica.
Haurem d’esperar dos o tres anys perquè el pressupost del departament de
Cultura pugui tenir unes dotacions
més grans. Ara no arriba a l’1% del
global. Cal un salt quantitatiu.
-Quina es la situació del patrimoni
industrial a Catalunya?
-Hem estat pioners a Europa, però
ara a estem aturats. S’ha fet una feina
potent amb la Xarxa de Museus i van
sortint d’altres propostes, però ens falta
més recerca i relacions internacionals.
-I al Bages i a Manresa?
-S’ha fet tard a la ciutat i a la comarca,
que han estat mirall de la industrialització a Catalunya. Hi ha més pèrdues que
salvacions. La Fàbrica Nova i els Panyos
són l’exemple del que no s’hauria de fer.

-Quina és la situació dels museus de
Catalunya?
-Molt professional i entusiasta. Fan
front d’una manera excepcional a la
mancança de recursos professionals
i pressupostaris. És greu a nivell de
país (amb tots els dirigents de diversos colors polítics). El departament de
Cultura sempre ha estat la maria de la
Generalitat. Dins de Cultura, museus,
biblioteques i arxius en són les maries. Però si volem fer una país nou, cal
que culturalment assoleixin uns estàndards europeus que no tenim.

-Què opines de la situació de la Fàbrica Nova?
-El projecte de la Fàbrica Nova es fa
amb una finalitat urbanística i econòmica, però no patrimonial. S’ha partit
de la base de l’interès urbanístic i econòmic. Per tant, el patrimoni passa a un
tercer pla i és l’excusa per rentar-se la
cara d’un projecte que no el té en compte. Hi ha molts exemples a Europa de
compatibilitat. Al patrimoni industrial
se li ha de donar una reutilització, però
sabent què s’hi feia i quines vivències hi
havia en aquell lloc industrial.

-I els de la Ciència I la Tècnica?
-L’avantatge és que el públic viu el
patrimoni i li agrada veure uns telers
funcionant o les fàbriques. No és ni es-

-Què s’hauria de fer amb la fàbrica
dels Panyos?
-Com a fàbrica és l’element més antic
de patrimoni industrial que es conser-
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va a Catalunya i l’estat. S’hi ha fet una
actuació per conservar la teulada, però
ara cal donar-li un ús. Té dificultats,
justament per ser antiga, pels fonaments complicats. Però cal buscar-li
algun ús com a despatxos o oficines
oficials o poder-hi encabir alguna activitat. Només s’ha conservat la nau més
antiga, però la resta del conjunt de la
fàbrica ja no hi és.
-Per què es va deixar perdre el patrimoni industrial de la Via Sant Ignasi?
-No ho sé, però és una llàstima. No es
pot conservar tot, però és molt lamentable que el paisatge i la imatge d’uns
societat industrial hagi desaparegut. La
moda ha estat conservar una xemeneia
sola enmig d’una illa de cases, però així
no es fa visible una ciutat que ha estat
industrial. El patrimoni s’ha d’integrar
en el territori i en el paisatge.

-Com valores el comportament
d’Iberpotash pel que fa al patrimoni?
-Ha fet barbaritats. Ha ensorrat els
cavallets d’obra que hi havia a Sallent
abans del 1920. S’han carregat l’arxiu
històric original de Solvay de Bèlgica i
de la Unión de Explosivos Riotinto. No
se’ls pot aplaudir ni donar premis. Què
passa amb els antics arxius de fotos de
Súria i Sallent? Sé que ho tenen, però
on? Deixarem que desapareguin? La
xemeneia més alta de tot Europa era la
de la fàbrica de Súria, la van escapçar
i la van tirar a terra fa uns 15 anys. El
carregador de l’estació de Súria tampoc
no hi és. No dic que s’hagi de mantenir
tot, però s’han passat. Els sembla que
es renten la cara fent una exposició,
però hi ha fets inadmissibles.
-Els catalans acabarem sent independents?

-Espero i desitjo que sí. Ara o més endavant, no ho sé. Espero que sigui ara
perquè ja s’ha fet un tomb social de
trencament psicològic i mental amb Espanya. Les noves generacions ja no tenen por com els que van viure la guerra
i el franquisme. Conflueixen la reivindicació nacional i de llibertats. No hi
ha retorn. No hi ha més sortida que la
independència per poder mantenir la
singularitat nacional i cultural; si no ens
convertirem en folklòrics com a la Catalunya nord. Gràcia Dorel, nascuda a
Esparreguera, catedràtica a Reims i col·
laboradora a la Colònia Sedó i al nostre
Museu, que va viure l’exili a França, on
s’havia exiliat el seu pare, em va possibilitar que el dia 29, dos dies abans de
les votacions. intervingués a la televisió
francesa per explicar el procés d’independència que viu el nostre país, que
cada vegada interessa més a l’estranger.

el perfil

J

aume Perarnau
Llorens neix a
Manresa el 9
d’agost de 1963. El
pare era de Berga
i va treballar com administratiu en una empresa d’assegurances, mentre que la mare,
manresana, va treballar a Cal
Gallifa, al carrer del Bruc, on
vivien. Estudia de ben petit a
les Dominiques, després al col·
legi La Salle i el 1981 a l’institut
Pius Font i Quer fins al COU.
Treballa en una empresa com
a administratiu i es llicencia
en Filosofia i Lletres, especialitat d’Història, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professor d’Història a l’Escola
Camps i Fabrés (1990-1991), ha treballat també com a documentalista dels Fons d’Empreses de l’ Arxiu Nacional de
Catalunya (1991-1993), al Consell de Cent. Viu a Calders des
del 1992. Obté una beca del CIRIT per fer el doctorat, amb
una tesi sobre el comerç de la indústria del gel a la Mediterrània: el cas de Catalunya. Doctor en Història de la Tècnica per
l’Escola d’Alts Estudis en Ciències Socials de París i Diplomat
en Estudis Avançats i Musicologia de les Tècniques al Conservatori Nacional d’Arts i Oficis de París, és director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC),
des del juliol de 2014 i, provisionalment, des del febrer de
2013, en jubilar-se Eusebi Casanellas. Anteriorment, (19942013) hi havia exercit el càrrec de cap de l’Àrea de Conservació, Documentació i Estudis i ha actuat com a representant
del Museu en congressos, reunions científiques i programes
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europeus de recerca.
Ha comissariat projectes museològics com ara el del Museu Colònia Sedó o l’Ecomuseu del Moianès, i exposicions
temporals i permanents de temàtica industrial i del Pla Estratègic de la Xarxa del Sistema Territorial del mNACTEC.
És membre de comitès científics nacionals i internacionals
(Crok, industrial heritageandMuseology, Plan Nacional del
Patrimonio Industrial, Iron and Man, Història de Catalunya
i la Restauració), relatius al patrimoni de la societat industrial i de la història de la ciència i de la tècnica. Ha impartit
cursos de formació, conferències, seminaris, i és autor de 21
llibres i d’una cinquantena d’articles relacionats amb la professió. Cal remarcar la publicació de la seva tesi doctoral en
francès, la publicació del CEB dels pous de gel al Bages, el
seu treball sobre l’arribada del ferrocarril a Manresa dins la
Història de Manresa de mitjan segle XX publicada per Caixa
Manresa, el llibre i la guia de la Colònia Sedó, o la telegrafia
òptica amb Lluís Len, en el context d’encetar temes del territori desgoneguts. Va ser un dels cinc membres fundadors
de la revista Dovella (Manresa, 1984), redactor d’El Correo
Catalán-El Correu Tres i col·laborador de publicacions especialitzades. També va ser membre de les juntes del Centre d’Estudis del Bages, Amics de l’Art Romànic del Bages,
Amics de la Unesco, i dels Amics del Museu de la Ciència,
Tècnica i Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC),
creada pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i
presidida per Josep Alabern: «Van ser actius, però ara els cal
renovació». Ha rebut un premi Lacetània 1985 i el premi de
Recerca a l’Europa Comunitària 1991, per un estudi sobre
els pous de gel del Bages. Ha estat alcalde de Calders (20032011), vicepresident del Consorci del Moianès (2003-2007)
i vicepresident del Consell Comarcal del Bages (2007-2009)
per ERC. Ara n’és militant de base. Durant un temps va militar a l’Esquerra Nacionalista de Manresa.
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patrimoni ciutadà

Edifici del carrer Saclosa, 31
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

E

l catàleg de patrimoni de
les ciutats recull els edificis
que han resistit el pas del
temps des del punt de vista
estètic. Per això, ens vam
fixar com a límit temporal
els anys setanta, quan destacava a Manresa l’arquitecte Josep Maria Esquius amb edificis com
aquest, que resol la cantonada entre la plaça
Catalunya i el carrer Saclosa, en estil brutalista
construït el 1968.
Es tracta d’un bloc de planta baixa, entresòl i
cinc pisos entre mitgeres, amb una planta que
s’adapta al gir del carrer en les plantes baixa i entresòl, mentre que en les altres plantes la forma
queda condicionada per la distribució interior
a través de formes en angle recte. En la composició de les façanes s’hi pot veure una alternança entre un eix vertical forçat per les obertures
i panys de paret massissos, uns amb parament
d’obra de maó vista i altres de rajoleta blanca ceràmica, i un eix horitzontal marcat pels forjats
que es veuen en la façana. L’edifici està cobert
per un terrat envoltat d’una barana metàl·lica
correguda igual com la dels balcons.
Aquesta zona de Manresa va créixer a la segona meitat del segle XX perquè estava aïllada del
centre per la via del tren de via estreta que unia
les estacions de Manresa-Alta amb la de Manresa-Riu. Fins llavors havia estat una zona més
industrial.
El catàleg de Manresa protegeix la façana principal, la seva composició, el tractament de les
obertures, la composició de planta baixa, balcons
i elements de serralleria, així com els acabats.
L’edifici es protegeix per la seva tipologia i com
a element configurador de la trama urbana de la
zona. Concretament, resol una cantonada amb
l’ús de volums i colors del mur que li donen un
tractament particular que ha esdevingut un referent de l’arquitectura contemporània a la ciutat.
EL POU · OCTUBRE 2017
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fila cultural

Tornen els Tocats
Com cada mes d’octubre, des de fa onze anys, la ciutat torna a obrir les portes al
Tocats de lletra, un dels festivals literaris del país amb més participació d’entitats
organitzadores, autors i públic.
Redacció

E

nguany és previst que
hi prenguin part una
cinquantena d’entitats
i institucions, i cap
a setanta escriptors i
artistes, que participaran en una cinquantena d’actes, els quals es presentaran en una vintena llarga d’espais de
la ciutat i la comarca. El programa del
cicle, que es durà a terme entre els dies
13 i 30 d’octubre, comptarà amb presentacions de llibres, recitals poètics
i multidisciplinars, maridatges poèticovisuals, converses amb escriptors,
exposicions fotogràfiques i bibliogràfiques, projeccions cinematogràfiques,
lectures i col·loquis literaris, tallers
d’escriptura, narració de contes...
Una de les propostes més representatives del treball en xarxa en què es fonamenta aquest festival és l’espectacle
que cada any el grup teatral dels Carlins elabora a partir de textos, poètics
o dramàtics, escrits expressament per
narradors i poetes a partir del lema
del cicle, que aquest any gira entorn
de la transparència. En aquesta ocasió
s’ha demanat als poetes un text que
inclogui la paraula transparència. Hi
participaran vint-i-un poetes, d’edats,
trajectòries i procedència geogràfica
diversa. La direcció del recital, titulat
TransVERSOS i interpretat per sis actrius, serà a càrrec d’Ivan Padilla.
Homenatges i aniversaris
Dins el programa de Tocats sempre hi ha
un espai on fer-se ressò dels escriptors
de qui se celebra algun tipus d’aniversari. Per això, i com a espectacle inagural,
s’ha proposat homenatjar Palau i Fabre,
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de qui es commemora el centenari del
seu naixement. Sobre la base d’una tria
de poemes sobre l’amor i l’erotisme, Manel Camp, Joan Crosas i Llibert Fortuny
han ideat un espectacle poèticomusical,
en què alguns dels poemes seran interpretats en forma de cançó.
D’altra banda, en el 75è aniversari de
la mort de Màrius Torres, el Festival
de Poesia de Sant Cugat ha coproduït
amb Tocats de Lletra un recital a càrrec d’Emma Vilarasau i Jordi Bosch,
acompanyats pel quartet de corda
Spound Boulevard.
També seran recordats Joan Fuster,
amb una lectura de textos (Fusteris·
me), i els Bertrana, Prudenci i Aurora,
per mitjà d’un col·loqui (Parlem dels
Bertrana) a l’entorn de la vida i l’ obra
d’aquests escriptors gironins, amb vinculacions berguedanes. En parlaran
l’escriptor i estudiós Lluís Calderer i
Laura Borràs, professora de Teoria de
la Literatura i Literatura Comparada a
la UB i presidenta de la Institució de
les Lletres Catalanes.
S’escau, a més, la commemoració del
125è aniversari de les Bases de Manresa, una efemèride que comptarà amb
un recital de poemes d’Àngel Guimerà,
un dels redactors de les Bases.
Coproduccions
Des de fa tres anys alguns dels espectacles poètics s’han fet en coproducció
amb altres festivals de poesia. Segons
Yolanda Esteve, coordinadora del cicle,
«la coproducció ofereix la possibilitat de
programar una oferta més ambiciosa,

Penso que hi ha dues iniciatives imprescindibles per incentivar el gust per la poesia: l’una, mirar de capgirar la impressió, força estesa a la societat, segons la
qual la poesia és massa difícil i avorrida;
i l’altra, que es relaciona sobretot amb
l’ensenyament primari i secundari, llegir
sovint poemes i explicar-los tot tenint en
compte l’edat. Els professors i els mestres han de perdre la por a introduir la
poesia, perquè els seus alumnes no els
jutjaran pas com a crítics, ans agrairan el
trencament de la programació estrictament acadèmica. De fet, la segona iniciativa és la que pot aconseguir que la poesia assoleixi una bona estima social, ni
que sigui en una part de la gent. El fet de
barrejar arts, com ara la poesia i el ball, la
poesia i la música, la poesia i el cinema,
etc., sol gaudir d’una bona acollida; també, en un espai no cultural, col·locar breument la poesia com la darrera part d’un
acte; d’un sopar, per exemple. Fóra bo de
suggerir l’hàbit de llegir un poema o dos
abans de tancar el llum; conec persones
d’ambients ben diferents que netegen
així el dia. D’altra banda, les lectures i
recitals han de guanyar espais públics
(bars, places…), i convé acostumar els assistents a comprar almenys un exemplar
dels llibres que s’hi venguin. (Cal ajudar
l’edició de la poesia, que viu amb una
sabata i una espardenya.) També, les institucions de tota mena han de contribuir
a ampliar la geografia de la literatura oral
i, indirectament, de l’escrita. Resulta més
important que organitzin festivals anuals
que no pas premis literaris, perquè ja n’hi
ha molts. Els clubs de lectura fan sens
dubte una molt bona feina, tant se val si
depenen d’una llibreria, d’una biblioteca,
etc. Convidar-hi els autors és una idea ex-

cel·lent. Així mateix, les institucions haurien de col·laborar-hi.
Josep M. Sala-Valldaura
La poesia queda lluny de la gent perquè els poetes parlen per a ells mateixos, de tal manera que el discurs poètic
és, normalment, un deliri solipsista. No
crec que la poesia, a curt termini, pugui
tornar a trobar-se amb la gent. Caldria
canviar la mentalitat i entendre-la com
s’entenia en el passat (per ser exactes, abans de Baudelaire): o sigui, com
un discurs que tingui un codi formal
àmpliament compartit (el vers lliure
ho nega d’arrel) i un destinatari que se
senti interpelat pel poeta i vitalment
implicat en el seu discurs.
Raffaele Pinto
La meva teoria és que la gent no llegeix
poesia perquè «no li agrada» i que no li
agrada perquè, en general, no n’ha llegit
mai. És com quan diuen que no saben
llegir teatre, perquè ho deixen córrer
abans d’acabar el primer acte. La lectura en públic, que ara s’ha posat tant de
moda, s’ha d’incentivar sempre, perquè
de passada proporciona ingressos i audiència als poetes (o així hauria de ser).
El problema és que normalment només atrau els iniciats o els convençuts
i té poca o nul·la difusió als mitjans. La
iniciativa més profitosa, a mig termini,
seria que els poetes anessin a escoles i
instituts a llegir i parlar de la seva obra,
i regalar uns quants exemplars a la canalla, i als profes. S’hauria d’impulsar la
lectura de poesia i teatre en veu alta per
part dels alumes com una activitat regular, perquè descobrissin el cuquet. I
no sé si semblarà infantil, però potser
també fóra bo repartir poemes solts a
les taules de biblioteques, llibreries i,
un cop més, escoles i instituts. Un cop
a la setmana, per exemple, escollir un/a
autor/a i fer unes quantes fotocòpies
per escampar-les. I la utopia seria que
premsa, ràdio i tele dediquessin un espai de tant en tant a fer-ne difusió massiva, perquè només si arriba a la gent,
pot passar que la gent s’hi engresqui.
Jordi Cussà

realçar la imatge del festival i ampliar el
suport als professionals que intervenen
en les propostes, ja que oferim la possibilitat d’allargar la vida de l’espectacle».
En el programa de Tocats 2017 trobem
dues coproduccions amb el Festival de
Poesia de Sant Cugat. Es tracta del recital sobre Palau i Fabre, organitzat des de
Manresa, i del dedicat a Màrius Torres,
a iniciativa del Festival de Sant Cugat.
En el camp de les coorganitzacions,
Tocats ha programat, conjuntament
amb l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el recital Transport de
rodalies, en el qual participaran poetes
berguedans, barcelonins i vallesencs de
diferents estils i generacions, sota la coordinació de Maria Antònia Massanet.
La voluntat dels organitzadors de Tocats
és potenciar aquest model, ja que, per
Esteve, «això contribueix a fomentar les
xarxes de la cultura i entre el públic».
Més enllà de la poesia
Tot i que la poesia i els poetes són la
raó de ser d’aquest cicle, definit pels
seus organitzadors com una iniciativa
de promoció de tot allò que té a veure
amb el món poètic, també hi tenen cabuda altres manifestacions artístiques
relacionades amb la literatura.
Des del primer moment, Foto Art
Manresa ha col·laborat amb propostes
canviants i innovadores. En l’exposició
d’enguany, hi participarà un total de
25 fotògrafs, amb la consigna d’oferir
la seva visió de la transparència, amb
tècniques i continguts lliures. En representació de Foto Art, Pura Travé explica
que «volem fer una exposició neta, clara,

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

TransVERSOS. (Fotografia Josep Voserrais)

fresca, honesta i sense artificis, en contrast amb els temps tan bruts i sòrdids en
què vivim». Com és habitual, cada imatge anirà acompanyada d’un text, alguns
dels quals han estat escrits per a l’ocasió.
Com acostar la poesia a la
gent?
Any rere any es compten en centenars
les persones que assisteixen als diferents actes de promoció de la poesia.
Durant quinze dies la ciutat es converteix en un aparador poètic de primer
ordre, en què la poesia surt al carrer
i entra als forns de pa, amb propostes per a tots els gustos i sensibilitats,
adreçades a públics de totes les edats.
Fins aquí la poesia com a espectacle.
Queda pendent d’analitzar i quantificar
l’empremta real del cicle en els hàbits
lectors de la gent. Per poc que sigui, ja
serà molt, tenint en compte el caràcter
minoritari del públic lector de poesia. Si
més no, serveix perquè els poetes hi trobin una plataforma de difusió de la seva
obra i perquè l’ambient de tardor esdevingui, per uns dies, menys fred i boirós,
gràcies a l’estiuet dels versos en llibertat.

Àngel Guimerà, 74 08241 Manresa Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com parcir@parcir.com
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espai d'art
Joan Carrió Grau

A la recerca d'un equilibri prismàtic tot modelant el gres.
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propostes

MÚSICA. Marc Vilanova

Octubre de Fira
Encetarem la tria del mes amb la programació que ens proposa la sala Stroika. Per començar, tindrem l’actuació d’Amparo Sánchez, més coneguda com a Amparanoia, pionera
del moviment mestís, que ens oferirà un repertori de temes
clàssics de la seva trajectòria, vibrant i vigorós (dissabte, 7
d’octubre, 22:15 h). Sense canviar de sala i dins del cicle
legacy nights, la banda bagenca tribut de Marea, Besos de
Perro, tornen a la nostra ciutat amb l’habitual descàrrega
de grans èxits de la mítica banda de Berriozar (dissabte, 20
d’octubre, 23 h).
Canviant ja d’espai, el teatre Kursaal concentrarà moltes
actuacions de la próxima Fira Mediterrània, entre les quals
hem de destacar Misia, Maika Makovski o Quico el Cèlio, el
Noi i el Mut de Ferreries (consulteu la programació oficial
de la Fira). Fora de la Mediterrània, cal destacar el concert
del compositor Carles Cases. El mestre sallentí hi oferirà un
repertori basat en la música espiritual negra acompanyat
per l’orquestra Cambra Terrassa 48 i diversos solistes, articulant un espectacle anomenat L’esperit dels Obama (dijous,
12 d’octubre, 18 h).

ART. Maria Camp

A l'entorn
de JV Foix
Sovint les arts troben inspiració les unes en les altres.
Punts de partida de noves creacions que, a través d’altres
llenguatges, busquen respostes a temes i preocupacions
compartides. Diferents camins per reflexionar entorn la
condició humana, el món que l’envolta... En aquesta ocasió
l’artista Quim Domene ha trobat en els poemes de Josep
Vicenç Foix l’inici de nous treballs. D’una banda Fem llum
al magatzem dels llibres, una instal·lació inspirada en els
poemes Desa aquests llibres al calaix de baix i que consta
d’una dotzena d’escultures de ferro i foneria, on cadascuna
es converteix en una mena de títol introductori d’un dels
poemes. Es podrà veure a la Biblioteca del Casino del 24
d’octubre a l’11 de novembre. D’altra banda, i juntament
amb l’artista Norba Fernàndez, trobem la videocreació
Desviacions. Telepoemes animats de JV Foix, a partir de
llibre No pesquis mai amb els ormeigs d’un altre. Es tracta
d’un treball d’animacions i collages de Domene, que Fernàndez ha dotat d’animació a partir de diverses tècniques
de vídeo i tractament digital d’imatges. Es projectarà al
Centre Cultural el Casino del 24 al 29 d’octubre.

CINEMA. Jordi Casas

Els excessos
del món de la moda
Jesse és una noia de setze anys que s’estableix a Los
Angeles per fer-se un lloc com a model en el món de
la moda. La indústria aviat es rendeix a la seva bellesa, però al mateix temps desperta les enveges de les
seves companyes de professió. The Neon Demon és la
història d’un somni convertit en malson, en el qual
el director Nicolas Winding Refn pot aplicar fins a
la màxima expressió la perfecció estètica que ja havia exhibit en films anteriors com Solo Dios perdona i
l’obra de culte instantani Drive. L’actriu Elle Fanning
encarna a la perfecció l’arriscat paper protagonista,
ja que ella mateixa té una carrera meteòrica en el
cinema, tot i la seva joventut, amb títols de tant èxit
com Super 8 i Maléfica. L’acompanyen actors de llarga
trajectòria com Keanu Reeves i Christina Hendricks.
Amb aquesta sessió, Cineclub Manresa se suma a la
celebració dels 50 anys del Festival de Sitges, en el
qual The Neon Demon va guanyar el premi de la crítica l’any passat. La sessió tindrà lloc a l’auditori de la
Plana de l’Om el diumenge, 15 d’octubre a les 18:30 h.

VINS. Joan Tomasa, sommelier de Vins Tomasa

Mas de Sant Iscle
Gewürztraminer 2016
El Jaume Vilanova, en el seu afany de crear nous
vins, ja fa temps que va creure en la varietat Gewürztraminer, procedent d’Alsàcia. Aquesta
varietat es va adaptar a la perfecció a les
condicions climàtiques i al sòl de la nostra comarca per produir un vi excel·lent i
únic al Pla de Bages. És un vi de color groc
pàl·lid, brillant i amb uns ribets acerats. La
seva olor és intensa, les sensacions són
fresques, de fruites blanques madures
i florals. És suau i agradable, i ens fa
sentir una complexitat de gustos provinents de la mateixa varietat. És fresc
i molt llarg en boca. Ideal per prendre
entre hores. Un vi ideal per maridar
amb un ventall molt ampli de plats,
com ara peixos, arrossos, etc, i també
amb formatges suaus. Que en gaudiu!
Preu de venda: 7,90 €
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crònica social

Últim viatge de passatgers
del carrilet (1973)
Mireia Vila

E

l 30 de juny de 1973, el carrilet va fer el
seu últim viatge de passatgers. Era també la darrera vegada que feia el recorregut entre Sallent i cal Rosal, que a partir
d’aquella data seria suprimit. De Manresa
a Sallent, la línia, amb algunes modificacions, es seguiria
utilitzant per al transport de potasses. Van ser molts els
veïns que es van acostar a les estacions a acomiadar-se de
l’últim comboi, que aquell dia va allargar més del compte
les aturades. I és que, durant anys, el carrilet havia marcat
la vida dels pobles per on passava. La imatge correspon a
l’estació de Santpedor, que seria enderrocada poc després.
Un any abans ja s’havia suprimit el tram entre cal Rosal
i Guardiola de Berguedà. El detonant de la decisió va ser
el projecte del pantà de la Baells, que havia de cobrir una
part del traçat. El motiu de fons, però, era l’escassa rendibilitat. Durant anys, la línia havia estat rendible gràcies al
transport del carbó de les mines de Fígols. El 1971, la nova
central tèrmica de Cercs va passar a absorbir tota la producció minera, de manera que la línia va limitar-se gairebé
en exclusiva al trasllat de passatgers. Ja feia anys, però, que
el carrilet havia anat quedant relegat al costat dels mitjans
motoritzats. Tot i que la durada del trajecte amb autobús
era semblant a la del carrilet, els vells vagons de fusta eren
molt més incòmodes. En aquella època ja s’havia començat a plantejar la construcció del túnel del Cadí i la reforma de la C-1411: la balança s’estava a punt de decantar de
manera definitiva a favor del transport per carretera.
La decadència s’havia accentuat en els darrers anys, quan
l’estat va cedir l’explotació a l’empresa privada Compañía
General de Ferrocarriles Catalanes (successora de l’empresa fundadora de la línia el 1885). FCC va deixar d’invertir en manteniment i el servei de passatgers es va re-
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Foto: Pere Vila

duir a un comboi diari. Segons càlculs de la companyia,
el 1972 es transportaven 321 passatgers diaris, una xifra
10 vegades inferior que el 1962. Tots aquests motius van
portar a descartar la reforma de la via per salvar les aigües
del pantà. Un cop clausurat el tram fins a Guardiola, el de
Manresa-cal Rosal també tenia els dies comptats. El 1973,
doncs, la decisió de suprimir el servei de viatgers es va
veure com una conseqüència inevitable dels nous temps.
Per a molts, va ser un comiat trist. «Un cotxe fúnebre,
camí del cementiri», així és com recordaria aquella darrera locomotora dièsel engalanada amb flors mossèn Àngel
Pla i Tomàs, un dels principals defensors del carrilet.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Planes, il·lustre

‘Tumultuarias’?

a un parell d’anys, alguns periodistes, historiadors i gent de cultura de Manresa, encapçalats, com no podia ser d’altra manera, pel
Joaquim Aloy i el Jordi Finestres, amb el suport, primer de tot, del Col·legi de Periodistes i d’algunes entitats socials i culturals, van constituir una
comissió amb l’objectiu d’aconseguir que l’Ajuntament concedís a Josep Maria Planes la distinció de Manresà Il·lustre.

escriptor Miquel de Palol (1885-1965) va
escriure a les seves velleses un atractiu i
interessant llibre de memòries de la seva
infantesa i joventut: Girona i jo, publicat pòstumament per primera vegada
el 1972. Crec oportú de recordar-ne avui un episodi de
principis del segle XX, quan l’autor hagué d’anar a fer el
servei militar a Barcelona.

No m’estendré a glossar la seva figura, perquè a hores d’ara
ja l’hauria de conèixer tothom. Només vull recordar que Josep Maria Planes va ser un pioner del periodisme d’investigació, un articulista mordaç, un reporter inquiet,
un escriptor de primera línia i un precursor de
l’humorisme polític, que va morir assassinat el
1936 quan només tenia 29 anys.

Entre les descobertes de Miquel de Palol a la capital hi
havia les sardanes que es feien cada diumenge a la plaça
Reial. S’hi aplegaven joves de tot el país que, per un motiu o altre havien de fer estada a la ciutat:
«Eren matinades d’alegria encomanadissa». Fins que, un dia «un escamot de
nois forasters, ben agermanats i ensinistrats s’avançaren a trencar les rotllanes».
L’astorament deixà els dansaires sense
capacitat de reacció immediata. Però van
decidir preparar-se per si el destret es repetia. I, en efecte, el diumenge següent
així va ser. Només que, quan els de l’escamot duien les de perdre, “n’aparegué
un altre, aquest però de «policia de la que
en deien secreta però que era més vistent
que l’altra», que «va escometre amb porres els joves sardanistes amb el més actiu
dels entusiasmes».

F

Finalment, la ciutat que el va veure néixer i on va
fer les seves primeres provatures com a periodista,
la ciutat on fins ara només se li havia dedicat un
carrer cèntric però modest, li ha atorgat aquesta
màxima distinció. La seva mirada atenta, que ha
sabut retratar molt bé el pintor Eduard de Pobes –
que l’ha immortalitzat davant d’una màquina d’escriure i amb la inevitable pipa que li penja dels llavis–, seguirà a partir d’ara tots els plens i actes que
tinguin lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament
de Manresa, molt a prop del seu amic Joaquim
Amat-Piniella, de qui va prologar el primer llibre.
Manresa, doncs, amb tots els actes organitzats
el darrer any, que han culminat amb aquesta distinció, ha
fet justícia a un dels seus homes de lletres més importants.
La memòria de Josep Maria Planes s’ha fet present, per fi,
d’una manera clara, a la seva ciutat. Tant de bo algun dia
els mèrits de Planes –que no són pocs, tot i la seva mort
tan prematura– siguin reconeguts també fora de la seva
comarca, i ocupi l’espai que es mereix en el món universitari, polític i social d’aquesta Catalunya lliure que volem
construir i per la qual, al capdavall, va deixar la pell. Seria
una llàstima que la projecció d’un cosmopolita convençut,
que va convertir-se en un dels referents de l’ambient periodístic i intel·lectual de la Barcelona republicana, no tingués recorregut més enllà de la seva ciutat de naixement.

L'

I així un diumenge i un altre i un altre...
Fins al dia en què la notícia degué arribar
a oïdes de la superioritat i aquesta va prohibir immediatament les sardanes perquè «eren causants de desordre
públic».
Erques Torres

No us recorda res? Precisament en aquests dies? A més
de la indignació que generen aquestes actuacions intolerables, noteu el cinisme fora mida d’aquells que es diuen
garants de l’ordre públic quan allò que fan és provocar el
desordre. I quan a aquestes alçades es detecta l’aplicació
d’uns mètodes tan vells tens ganes de dir a aquells que
emeten les ordres: «Assabenteu-vos en quin món vivim i
deixeu-nos en pau d’una vegada».
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages.
Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07
manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Nova edició del programa de parelles lingüístiques a Manresa
El Centre de Normalització Lingüística Montserrat engega una nova edició del Voluntariat per la llengua amb l’objectiu de fomentar la pràctica del català a través de la conversa. Aquesta activitat es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un
voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i
vol adquirir fluïdesa. Per fer d’aprenent o voluntari cal ser major d’edat i disposar d’una
hora lliure a la setmana. És una activitat còmoda i flexible, ja que cada parella lingüística
decideix l’horari i el lloc de les seves trobades.

El millor sushi
al millor lloc!
C/ Sobrerroca (El Pou de la Gallina)
Manresa
facebook.com/2d_sushi
Tel. 93 676 74 11
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Les inscripcions per a la pròxima formació de parelles lingüístiques es poden fer ala
nova seu del CNL Montserrat, situada al passeig de Pere III, 68 –entrada per la plaça de
l’11 de Setembre–, i en línia, a través del portal www.vxl.cat.
També es pot fer amb la modalitat virtual del programa creat perquè les persones que
no poden trobar-se de manera presencial amb la seva parella lingüística ho puguin fer a
través de videoconferència. D’aquesta manera, els participants podran practicar el català
sense estar condicionats pel lloc on visquin o per qualsevol altre motiu.
Com sempre, la dinamitzadora del CNL Montserrat s’encarregarà d’assignar una parella
lingüística d’acord amb la disponibilitat horària i les preferències del nou inscrit, donarà
unes orientacions perquè les trobades siguin el màxim de satisfactòries, facilitarà materials de suport per promoure les converses i atendrà totes les consultes o suggeriments
que es vulguin fer.

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ

OCTUBRE 2017
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LA PARTIDA DE LA DEMOCRÀCIA

L

a defensa del col·legis i de les urnes. Com si es tractes d’un joc de taula, d’aquell Risk que tantes tardes
de diumenge ha enllaçat la sobretaula amb l’hora
de sopar, una onada de manresanes i manresans
van agafar el tauler, els daus i les fitxes per, dos dies abans
de l’1 d’octubre, ocupar els punts de votació de la ciutat i
fer-s’hi forts. De la ciutat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no va aconseguir endur-se ni una urna, cap dels 25.500
vots emesos. Ni un gram de democràcia. Ni un bri d’il·lusió.
Un fet que no evita condemnar, amb ràbia i amb les dents
serrades, la brutalitat del govern espanyol desplegada a
veïns de Fonollosa, Sant Joan de Vilatorrada, Callús o Castellgalí, entre altres. Des de Madrid, van voler fer trampes,
endur-se el tauler, trucar els daus, trencar les fitxes a cops
de mall... Ras i curt, directament estomacar els altres jugadors de la partida i fer saltar pels aires el marc democràtic
per imposar el seu llibre d’instruccions al compàs de l’ordeno y mando.

El contrast, com sempre arreu del país, va ser la plàcida
convivència i els somriures. Un enfilall de partides de parxís
de múltiples colors i pensaments. Contradiccions esmorteïdes per un dia, de la mateixa manera que els agents dels
Mossos d’Esquadra advertien als responsables dels col·legis
abans d’aniquilar alguna fitxa. «Si treus un altre sis te’n vas
a casa...», semblava que deien per aconseguir que es muntés una altra barrera humana per no intervenir ni precintar
col·legis. La proporció de força justa per no fer sang i complir
amb la protecció de la ciutadania necessària perquè no s’alterés l’ordre públic i hi pogués haver el marc de mobilització
que emana d’un poble disposat a guanyar la partida sense
llançar el gobelet del dau al cap dels veïns. Com en tots els
jocs, l’entrenament és molt important, i la tàctica! Però, sobretot, és vital l’esperit, els valors i el marc mental amb què
s’afronta. Es guanya competint i seguint l’estratègia fil per
randa –fent algun cop de timó quan és necessari. Mai estripant les cartes i bufetejant el contrincant.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
BURRING MANRESA

EMISSARI
2022

Aquest setembre, ai la mare!,
ha estat ben tempestuós
i val a dir que fins ara
l’he viscut molt neguitós.
De forma civilitzada
hem ocupat el carrer
i fent pinya amb la gentada
tot ha anat la mar de bé.

Tot i que al moll hi ha la tropa
ens hem fet sentir a mig món;
ja tot Espanya i Europa
saben les coses com són.
«Ara és hora, segadors,
ara és hora d’estar alerta»,
de vèncer totes les pors
i trobar la porta oberta,
que demà ha de ser un gran dia
pel bé de la democràcia,
per més que la policia
ens faci ben poca gràcia.
Deixeu-me avui que recordi,
si és que sou ni carn ni peix,
el que deia per Sant Jordi
ja fa uns anys aquí mateix:
Què voleu més democràtic
que un referèndum obert?
Què voleu de menys dogmàtic?
Què voleu amb més encert?
Tenim dret a dir la nostra
i que es vegi com pensem.
L’Estatut és baix de sostre.
Catalans som i serem!
Apa, gent, no fem més l’ase
i exercim el dret a vot.
Que ningú no es quedi a casa
arrupit i amb el cap cot.
I escrivim la nova història
fent un gest de llibertat
seguint la convocatòria
per la nostra dignitat.
Permeteu-me, doncs, que acabi
com el canonge Collell,
un vigatà que era un savi
i que era tot un gat vell:
«No captem el dret de viure,
dret que no es compra ni es ven,
poble que mereix ser lliure,
si no l’hi donen, se’l pren».
38
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i ja era especialment difícil desplaçar-se amb cotxe per Manresa l’any 2017, imagineu-vos la
situació el 2022. Aquest hàndicap de mobilitat ve donat per diverses
circumstàncies. En primer lloc, el desgavell urbanístic. L’Ajuntament es va
plantejar dinamitar blocs d’edificis per
guanyar espai i afegir carrils en algunes
de les principals vies de la ciutat, però
la mesura no va ser gaire popular. En
segon lloc, malauradament la ciutat no
és plana i aquest fet impedeix que circular amb bici estigui a l’abast de tothom. El consistori va desestimar oferir
sessions de cardio als manresans per
potenciar els carrils bici abandonats.
Amb aquest panorama, l’Ajuntament
no es podia arriscar a rebre la tempesta
torrencial de turistes esperats durant el
2022 i col·lapsar la ciutat com si es tractés del sistema venós d’un obès mòrbid.
Una proposta que es va estudiar va ser
la creació d’un metro que connectés els
diferents barris. Els regidors i tècnics de
l’Ajuntament van passar-se mesos dissenyant els vagons i un any planificant
el mapa subterrani per allà on passaria
el mitjà de transport. Un cop finalitzat el
disseny, el projecte es va cancel·lar després de demanar pressupost i veure que
l’única manera d’assumir-ne els costos
era demanar a tots els manresans que

exercissin la prostitució in aeternum.
Aleshores el consistori va optar per no
estirar més el braç que la màniga i oferir
una solució de baix cost: omplir els carrers de burros –no de les persones d’intel·
lecte limitat, sinó dels animals. En total,
el cens de rucs de Manresa va augmentar en més de 200 bèsties que es van
repartir per diferents punts d’interès de
la ciutat. La idea, aparentment rocambolesca, va encaixar en el nou model
turístic de la ciutat: mesclar modernitat
amb elements que permetessin viure
l’experiència que es va trobar Ignasi de
Loiola l’any 1522. El consistori va promocionar el nou mitjà de transport com
el nou Bicing, «més sexi, més hipster i
menys perillós», i per això el va anomenar Burring. Tot i que és veritat que el
sex-appeal de tothom qui l’utilitza augmenta sospitosament, s’ha de destacar
que de mitjana hi ha un centenar de
lesions al mes causades per coces dels
burros i caigudes. L’ús del Burring per
desplaçar-se pel perímetre manresà és
gratuït. Els únics requisits són respectar
els ases i dur sempre una pala per recollir els fems. Per tant, el civisme dels seus
usuaris és un element bàsic d’aquesta
iniciativa. I una bona mostra del seu bon
funcionament és el fet que la ciutat va
augmentar en un 200% el nombre de
zones verdes en pocs mesos.

VA COM VA
UNA NOVA JOVENTUT

F

a anys, quan a un estudiant li
preguntaves per què feia vaga,
solia arronsar-se d’espalles, amb
cara de jo què sé. Algun arriscava a respondre, amb la mateixa poca
esperança d’èxit que els concursants
televisius quan els demanen la capital d’un país del qual en desconeixien fins i tot l’existència. Els més sensibilitzats acostumaven a repetir, fos
quina fos el mòbil de la moguda, que
per reivindicar la llibertat d’expressió,
lluitar per la millora del sistema educatiu, la supressió de la selectivitat i
contra la guerra, perquè malauradament sempre n’esclata alguna, encara
que sigui en aquell país desconegut i
de nom impronunciable. Recordo un
alumne que, preguntat sobre aquesta qüestió, va contestar que feia vaga

LLUM DEGÀS

perquè és més divertit que no pas fer
classe. És un dir, és clar, perquè molt
sovint l’alumnat optava per quedar-se
a casa, fer campana de qualsevol manifestació i avorrir-se solemnament.
Tot plegat, una llauna, comentaven
l’endemà. Però aquest primer d’octubre ho ha capgirat tot. També la inconsciència dels estudiants. Per fi ara
tots saben per quins motius fan vaga.
Alhora han deixat de ser membres
passius al dictat de les consignes per
convertir-se en protagonistes dels seus
actes i elements actius capaços de
mobilitzar-se, prendre partit, organitzar, debatre, preveure, reflexionar... Els
nostres joves estan a un pas de convertir-se en la pedra que, llançada al mig
de l’aigua, multiplica i estén els seus
cercles fins a l’altra riba de riu.

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
UNA FAÇANA
QUE ES RESISTEIX
A la plaça dels Infants. Els veïns de l’edifici que apareix a la imatge, en la façana del qual, òbviament, no s’hi poden
enganxar cartells ni fer pintades, deuen
estar tips d’haver-hi de fer neteja. De
fet, hi ha una entitat bancària procliu
als atacs dels anticapitalistes i esdevé
una cartellera urbana habitual. Malgrat
tot, no se’n surten. Potser per això, un
veí m’informa que l’han envernissada
amb un producte llefiscós que, d’alguna manera, impedeix que hi enganxin
res els encartelladors i artistes del retolador i l’esprai.

QUINTÍ TORRA CORDONS

vigília del Referèndum de l’1 d’octubre,
la jornada de reflexió com marquen les
tradicions, a les oficines del BBVA de
Manresa hi va aparèixer la imatge i els
lemes d’una nova campanya comercial amb un de molt oportú, no trobeu?
Feu un cop d’ull a la imatge adjunta i
jutgeu vosaltres mateixos.

una fotografia de la porta de l’església
de la Mare de Déu de Montserrat, a la
plaça del mateix nom, on també hi ha
el Conservatori de Música i l’edifici dels
nous jutjats. És clar que en un indret
que ha quedat tan ben endreçat, una
pintada a la porta de l’església fa molt i
molt lleig. Es tracta d’una protesta dels
contraris al turisme religiós (altrament
dit espiritual) amb motiu de la cita ignasiana a la Manresa del 2022. El lema,
en anglès que fa més modern, convida
al tal Ignasi a retornar a la Cova. Bé, tenint en compte el to obscur del color
de la porta del temple, seria la Batcova,
l’amagatall secret del superheroi amb
màscara i ales de ratpenat.

ME’L PRENEN DE LES MANS
El títol que encapçala aquesta bugada
és la traducció molt lliure de llenguatge de mercat ambulant: «me lo quitan
de las manos» (sic). La foto adjunta
està feta a l’entrada de la botiga de
matalassos Don Colchón, al Passeig. En
una gàbia hi han dipositat uns coixins
que deuen ser un autèntics saldos que,
amb franquesa, no deuen saber com
treure’s de sobre. Al cartell que hi ha
enganxat exposen que ja es fan el càrrec que és molt probable que algú els
robi el gènere que tenen rebaixat a 10
euros. Potser els farien un favor...

VILAMALA, L’IDEÒLEG CUPAIRE

PUBLICITAT SUBLIMINAL

Continuant amb les entitats bancàries, últimament exposades a l’ira dels
clients i els damnificats per algunes de
les polítiques que han aplicat en els
darrers anys, val a dir que s’esforcen a
fer campanyes enginyoses i vistoses
per intentar col·locar els productes. La
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SANT IGNASI, A LA BATCOVA

Tornem-hi amb les pintades. Sí, si,
potser Manresa no dona per a més o
aquesta secció no rep denúncies d’una
altra índole, què hi farem. El cas és que
una lectora horroritzada em fa arribar

Un ocellet em fa saber que l’amic Joan
Vilamala ha connectat de ple amb les
noves generacions. A la formació musical de folk-rock hooligan (així mateix
s’autodefineixen) Ebri Knight, li venia
de gust que els donés un cop de mà
cantant el Conte medieval, una cançó seva d’Esquirols que interpreten a
tots els concerts, a la seva actuació a
Manresa en un acte promogut per la
CUP. Com que va ploure, la cita es va
traslladar a la sala Els Carlins i hi van
prendre la paraula Arkaitza Rodíguez,
dirigent de Sortu-Euskalerria; Gabrie-

la Arzamendi, activista, i Sergi Saladié,
diputat de la CUP. Després dels parlaments, tres components dels Ebri, amb
una guitarra una flauta i un violí, van
interpretar quatre cançons. Quan havien de fer la tercera, el van convidar al
Vilamala a pujar a l’escenari. No només
ho va fer, sinó que tota la sala va corejar
amb ell la cançó que acaba dient: «Ai,
del poble, ai de la vila/que té un lladre
per senyor;/si vol pau que sigui justa
l’haurà de guanyar amb suor». L’home
es va rejovenir i va triomfar com antany
entre els més revolucionaris.

DES DEL DIVAN
MIL ANYS

DOCTOR LACETÀ

F

a mil anys, diuen que al 1022,
Manresa començava el seu repoblament. Enguany diríem que
aquest fet fou realitzat sota el lideratge de la comtessa Ermessenda,
aquesta, ajudada pel bisbe de Vic i el
seu fill, vull dir el fill de la comtessa, no
ens equivoquem, en Berenguer Ramon,
va posar les bases per tal que Manresa
iniciés el seu camí fins aquest desitjats 75.000 habitants. Aquesta xifra és
la que hem d’assolir perquè l’inefable,
matusser... (aquí posi cadascú l’adjectiu que cregui més oportú en funció de
l’estat anímic i de mala bava que noti).
Manresa, sota l’aplicació d’una llei poc
justa, com moltes altres –ja se sap que
les lleis van darrera la realitat–, i quan
s’aproven les lleis, les realitats ja no són
les que eren quan es va iniciar el tràmit. Hem perdut subvencions al nostre
municipi per no arribar als 75.000 habitants. Per sota de aquesta xifra, botifarra de pagès, no una proporcionalitat
adequada.

una terra de marca, de fet a mesura
que es conquistava terra als sarraïns, els
bisbats, sobretot els bisbats, ampliaven
territori.

He posat al divan un personatge heroic
i matador de sarraïns, un home que va
existir i que té la seva llegenda. Tot plegat va a tomb perquè fa gairebé deu
segles que batallava, pel llevant Ibèric,
el Rodrigo Díaz de Vivar, conegut com
a Cid Campeador: de tots és coneguda
la llegenda que va guanyar una batalla
després de mort. Manresa, també era

Quan he tingut el personatge estirat
al divan, volia escortar-lo, però estava
callat. Amb una barba que volia ser
ferrenya i amb una penosa distribució
de les zones blanques no es movia,
volia parlar i no s’entenia el que deia;
de fet no deia rés, parlava del dret de
conquesta, que era el «puto amo» del
carrer, dels pensaments i sentiments

de les nostres persones, i quan ens despistem, de les nostres butxaques i el
seu contingut.
De sobte, com que no el sentia gaire bé,
m’he atansat al divan i una forta olor,
per no dir pudor, envoltava el personatge, que en veu baixa s’anava repetint:
«Vull ser el Cid del segle XXI». Pobrissó,
no sabia que per guanyar una batalla
desprès de mort s’ha d’estar... doncs
això, mort. Ep, almenys, políticament i
s’hi fas pudor de mort polític, els teus,
fins ara amics, et van deixant de banda.
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QUI NO CONEIX...
LEANDRE FUSTÉ, EL SARDANISTA FIDEL

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

S

i per alguna cosa es coneix a Manresa el Leandre
Fusté és per les sardanes, és clar. Però no només: vet
aquí un home compromès i constant. A la feina, a la
parròquia, al seu hort o –d’aquí ve la història– amb
la família. Perquè Leandre Fusté i Bosch va néixer fa ja 78
anys molt lluny, a Cassà de la Selva. I només la combinació
d’atzar i perseverança el van dur a la nostra ciutat. Tretzè de
quinze germans, seguí per tres cursos la crida del seminari diocesà però, al capdavall, s’inclinà per l’ofici de forner al
mateix Cassà. En acabat, i després de fer el servei militar,
voltà forns per Calonge i Palafrugell en aquell primer boom
turístic de «Costa Brava litoral», amb estius de doble jornal,
pa fet a mà i el temps just per dormir rebentat. Platja, sol
i turistes. I fou en un joc enrevessat de coincidències que
conegué Isabel Gamisans, una joveníssima estiuejant manresana amb qui faria amistat per una afecció compartida: les
sardanes. Comença un festeig complet, de primer via postal:
dues cartes per setmana. Després, un cop els estalvis van
sumar prou,l’home es firà la primera vespa de la seva vida
–fins a quatre n’ha tingudes– i aleshores sí, cada dues o tres
setmanes es feia un trajecte de 400 quilòmetres per venir
a Manresa i tornar al forn de Palafrugell. Un autèntic ral·li
amb trams de terra, fang i també asfalt. Ara per Arbúcies i
Collformic, ara per Espinelves i Vic, pujant per la Pollosa, cre-
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uant Moià i fins a Manresa. «L’amor traspassa muntanyes»,
us dirà amb un punt de murrieria. I és que de tant anar i
venir, que amb la Isabel ho van acabar a l’altar i s’instal·laren
al barri de Valldaura, d’on ja no s’ha mogut més. De tot això
ja en fa cinquanta anys i en aquestes cinc dècades el Leandre en va fer trenta-quatre de seguits a Tequisur, l’empresa
química on es va incorporar tot just inaugurada i que no va
deixar fins que va fer fallida, quasi al punt de jubilar-se. La
seva proverbial perseverança també ha estat per a la parròquia de la Mercè, al consell parroquial o els diumenges com
a lector. Compteu-hi també tres filles esparvillades (Àngels,
Montserrat i Meritxell). I per sobre de tot la seva passió per
les sardanes, que han sumat el darrer abril quaranta anys
programant ballades a plaça. Sardanes pel goig de reunir
la gent i ballar, com un enyor dels seus aplecs de joventut.
El Leandre potser no ho sap, però s’ha passat anys i panys
fent de gestor cultural, d’autèntic animador del sardanisme
local. No va esperar que l’Ajuntament fes sardanes: l’any 77,
amb un primer suport municipal, va fer la prova i, ben aviat,
sumà fins a 500 socis per cobrir ballades quinzenals a la Plana de l’Om. Ara, quaranta anys després, l’entitat –Nova Crida–
té alguns problemes per al relleu, però la tasca del Leandre
i el seu equip ha estat pacient i constant. Cultura popular,
pastada amb les seves mans: segur que en quedarà el llevat.
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Associació Equatorians
de Manresa

Associació Equatorians

notícies del pou

Festival literari
Del 19 al 29 d’octubre del 2017
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AMB EL SUPORT DE:
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