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MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:
Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat

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

PREMI
SÈQUIA
2020

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

Sense ser un requisit indispensable 
es valoraran de manera especial 
les candidatures que contribueixin 
a posar de relleu el treball i les 
actituds de persones o institucions 
que actuen des de l’anonimat i/o 
són poc conegudes.
El premi té dues categories:

• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions, 

col·lectius, empreses o grups

Les associacions, institucions 
i empreses manresanes poden 
presentar candidatures al premi, 
tant en la modalitat individual com 
col·lectiva, abans del 31 de desembre 
de 2019.
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editorial

os anys després de l’1-O i de la declaració congelada d’independència, els 
actors polítics i socials comencen a afrontar certa autocrítica. La sentència 
en el judici del procés i la perspectiva del temps contribueixen a relativitzar 
alguns fets i a desfer alguns interrogants que expliquen l’esdevenir dels fets 
la tardor de 2017, les anades i vingudes, els dubtes, les aixafades d’ulls de 
poll. Des de mesos abans del referèndum, va fer fortuna l’expressió «Euro-
pa ens mira» o, fins i tot, «el món ens mira», referida a l’observació inter-

nacional del moviment independentista de Catalunya i, alhora, de la gestió que feia l’estat espanyol 
de l’embat més dur al seu règim –forjat el 1978– des de l’entrada en el cicle democràtic. El transcurs 
dels mesos i, finalment dels anys ha constatat que, si bé és veritat que la comunitat internacional ens 
mirava, en el fons no ens veia. O ens veia d’una manera velada o tergiversada per les pressions de 
l’aparell diplomàtic espanyol que, com també s’ha anat sabent, va contribuir a emmudir aquells que 
no se cenyien al relat descrit des de Madrid i avalat, en bona part, des de Brussel·les. Malgrat tot, 
el recorregut del cas català no ha acabat a escala internacional, amb les mobilitzacions i les batalles 
jurídiques pendents, atiades dels del govern d’Espanya o amplificades per arbitràries i injustes, per 
part dels diferents encausats: des del president Carles Puigdemont, als caps de turc que es cobra la 
repressió del moviment independentista per part de persones anònimes.

De ben segur que els efectes a escala internacional i el suposat reconeixement d’una futura república 
catalana no van funcionar tan bé com esperava el govern de Catalunya en el moment que, arreu del 
planeta, es veien els mastegots de la jornada del referèndum o el torcebraç entre la Generalitat i la 
Moncloa, passant per la Casa del Rei. Com a mínim, a curt termini. Acabat el soroll mediàtic, l’inde-
pendentisme va adonar-se que la carta de la projecció exterior no tenia gaire recorregut. Sigui com si-
gui, els esforços per fer visible el conflicte latent i, sobretot, aquella habilitat espanyola per passar-se de 
la ratlla fan que la democràcia de l’estat estigui sota sospita. Ho certifiquen els catalans i catalanes que 
viuen fora del país. I, alhora, ho justifiquen els mandataris espanyols i el mateix Borbó cada cop que 
s’adrecen a fòrums de ressò internacional i, abans de qualsevol argumentari, subratllen la condició 
democràtica del regne d’Espanya. Si el cas el portés un hàbil inspector de policia detectaria, fàcilment, 
que l’estat té massa coses per amagar i no un, sinó diversos morts a l’armari. La flaire totalitària, tot i 
la sordina aplicada per la Unió Europea i els interessos ocults entre els seus membres, put de valent, 
especialment quan l’extrema dreta es manifesta sense complexos. Tot plegat té una reminiscència mí-
tica platoniana. Les ombres projectades a la paret tenen aparença de democràcia i llibertat, però dins 
la caverna, la realitat és una altra. I això fa que persisteixi la lluita per controlar el relat des de l’exterior.

D

El relat des de 
l’exterior
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fa 25 anys

Taula rodona sobre l’essència de
la cuina manresana, al Casino 
El dia 6 novembre es va fer una nova taula rodona, dins 
del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cul-
tural del Casino, sobre el tema: L’essència de la cuina 
manresana. Hi van intervenir l’historiador Francesc Co-
mas; Dolors Gómez, fundadora de Cuineres del Bages; el 
periodista Salvador Redó, estudiós de la figura del cuiner 
Ignasi Domènech, i el filòleg  Jordi Rodó Rodà, vinculat 
familiarment al restaurant Suís. 

Carles Claret fa d’Àngel 
Guimerà a Palau 
En l’acte de cloenda de la celebració dels 125 anys de les 
Bases de Manresa, que es va fer al saló de Sant Jordi del 

El reportatge central de la  revista del mes de gener de 1995, 
amb el títol de Manresa vista des de la comarca, es propo-
sava conèixer la visió que tenien els bagencs de la capital 
comarcal. Centralista, ben comunicada, tancada en ella ma-
teixa, un poble gran... eren algunes de les expressions que 
feien servir les persones de les poblacions del voltant entre-
vistades per la revista. La sanitat i el comerç eren la punta de 
llança i el Consell Comarcal es veia com una possible bona 
eina, però poc eficaç fins llavors. En parlaven els alcaldes 
de Súria (Jaume Ros) i l’alcaldessa de Cardona (M. Àngels 
Gassó), entre d’altres. Un altre reportatge abordava la febre 
de les trobades de motards a la carretera de Can Maçana.

El dia 16 de desembre, l’alcalde Sanclimens inaugurava la 
plaça Porxada, l’única amb accés prohibit als cotxes. El dia 
2 havia obert la novena ExpoNeu al Palau Firal i el dia 3 
el col·lectiu Sloboda, Bagencs pels Balcans, engegava una 
recollida d’aliments per enviar-los a la localitat bosniana 
de Tuzla. El dia 4 desapareixia l’encarregada del McDo-
nald’s del Passeig, sense que se’n sabés la causa, quan anava 
a ingressar 700.000 pessetes al banc. D’altra banda, el dia 
15 dimitia el director general de Caixa Manresa, Francesc 
Domènech, després d’una imputació que el jutge havia de-
sestimat, i el dia 22 Manel Villaplana deixava el càrrec de 
director general de Ràdio Manresa. 

La ciutat vivia 
d’esquena a la comarca

S’inaugurava la plaça Porxada

Palau de la Generalitat, quatre 
actors manresans: Pere Font, 
Carles Claret, Xavier Serrano 
i Ignasi Rius, dirigits per Fina 
Tapias i Àngels Torrens, es van 
posar en la pell de quatre de-
legats de l’assemblea. Claret, 
concretament, cap de Redacció 
de la nostra revista, va posar 
veu a l’insigne dramaturg Àn-
gel Guimerà. 

Ja tenim el 
calendari del 
2020
Com cada any, en aquesta re-
vista de desembre trobareu 
encartat el Calendari del Pou 
per a l’any vinent, dissenyat 
per Blau Estudi d’Art, amb il·lustracions d’Omar Cár-
denas, Narcís Gómez, Maria Assumpció Piquer i Maria 
Picassó. Els lectors i subscriptors que en vulguin més 
exemplars poden adreçar-se a la nostra redacció.
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No anem bé
Feia temps que no sortia de nit. Amb la 
canalla i els anys acumulats tendim a fer 
plans més diürns. Però un dia és un dia. 
Sopar d’empresa, anem a ballar. Havent 
sopat ens dirigim a un dels llocs ja clàs-
sics de Manresa: el Dolce City. Per allò 
de poder-hi anar a peu, perquè no serem 
els més grans del local, perquè la músi-
ca està bé... No hi tornaré. Ni jo ni els 
deu que anàvem. Acabem de demanar el 
beure a la barra, anem a prendre posses-
sió d’una petita zona per acomodar-nos, 
deixem jaquetes i bosses en un sofà i al 
cap de 5 minuts ens han desaparegut un 
moneder i un mòbil. Els veïns de sofà, 
curiosament en breu surten cap a fora 
el local i, davant l’evidència que, si no 
ha estat l’esperit sant, han estat ells, dues 
persones de la nostra colla els segueixen 
a una distància prudencial i veuen que 
llancen no-sé-què en un contenidor i un 
parla de «cómo coño se apaga esto», en 
rebre les trucades que la resta de la colla 
fem per localitzar el mòbil. Donen una 
volta més i tornen a entrar al local. Quan 
arriba la policia, els expliquem què ha 
passat i ens els fan identificar dissimula-
dament, acompanyats d’un dels nois de 
seguretat del Dolce City. Part de la co-
lla esperem a fora i veiem com surten, 
els aparten, els registren i, després d’una 
conversa més o menys llarga, apareix el 

mòbil i la documentació del moneder 
per una banda i ells tornen a entrar al 
local, a seguir ballant, perquè, és clar, 
els han registrat i tot el que portaven era 
seu; per tant, no hi ha delicte provable.

Podem estar contents perquè, com a 
mínim, hem pogut recuperar el més im-
portant (els diners no, és clar, que no te-
nen amo), però la nit se’ns ha esguerrat i 
decidim marxar. Entro al local per reco-
llir la jaqueta i el noi de seguretat no em 
deixa passar perquè porto un llaç groc 
a la solapa. «Com dius? És de debò?», 
que li dic jo. «Sí, senyoreta, política de 
l’empresa. No es pot entrar amb llaços 
grocs, ni amb samarretes del Barça, ni 
de l’Espanyol, perquè podria ocasionar 
una baralla, i així evitem problemes». 
No m’ho puc creure. Quan l’encarregada 
em porta el full de reclamació («no, si jo 
t’entenc, si jo he anat a manis, si el jefe 
és indepe, però la política de l’empresa és 
evitar problemes perquè aquí la gent beu 
i si algú no hi està d’acord i s’emborratxa 
en podríem sortir malparats»). Doncs 
cap a casa, no fos cas que algun borratxo 
antigroc es fiqui amb mi. Quina llàstima 
acabar així una vetllada i haver d’afegir el 
Dolce City a la llista de locals, entitats i 
col·lectius als quals fer boicot. No torna-
ré a un lloc on són del parer que més val 
lladre conegut que defensora de la lli-
bertat en potència. Ja m’hi han vist prou.

Marta Perarnau

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Avui s’ha rebatejat, altra vegada, la plaça més cèntrica de Man-
resa, com a Plaça de la República. Exigim a l’equip de Govern, 
de Junts per Manresa i ERC, i també a Fem Manresa, que facin 
els tràmits corresponents perquè els canvis siguin oficials.

Manresa, una ciutat històrica de la Volta, tindrà un 
final d’etapa de la Volta Catalunya del centenari 

9 de novembre. CDR Manresa @ComiteManresa

14 de novembre. Volta a Catalunya @VoltaCatalunya

La gran prova catalana de ciclisme es disputarà del 23 al 
29 de març de 2020. Després de Barcelona, Manresa és la 
ciutat que més vegades ha estat sortida o arribada de la 

Volta Ciclista a Catalunya: en 92 ocasions. S’hi han produït 39 sortides d’etapa i 48 
arribades. També ha acollit dos inicis de la cursa ciclista i tres finals.

La vigília de les eleccions generals s’obria, novament, el meló del debat sobre la 
denominació de la plaça d’Espanya. Una divisió que també ha posat a prova la 
coalició de partits que conforma el govern municipal.

EL POU
DE LA
GALLINA

A la foto, l’irlandès Sean Kelly, vencedor a Manresa l’any 1984.
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de mes a mes

El grup Dexeus 
s’implanta a Manresa 
6 de novembre. Amb l’adquisició del centre ginecològic 
Llatjós, el grup Dexeus passa a oferir-hi els seus serveis es-
pecialitzats en ginecologia, obstetrícia i reproducció assis-
tida, arran de la propera jubilació de part de l’equip actual.

Centenars de manresans 
s’inculpen per l’1-O 
7 de novembre. Prop de 300 persones s’inculpen d’haver 
participat en els fet de l’1-O als jutjats de Manresa, en una 
acció col·lectiva promoguda per Òmnium Bages-Moianès.

Netflix torna a rodar 
al barri antic 
7 de novembre. La productora Showrunner Entertain-
ment Films SL roda per a Netflix un nou film, titulat provi-
sionalment Xtreme, als carrers del barri vell, amb correfoc 
inclòs a la baixada de la Seu. El dia 30, unes 300 persones es 
presenten a un càsting al Casino per a figurants d'Hache 2.

Un mes ple de 
presentacions de llibres 
9 de novembre. El Conservatori acull la presentació del 
llibre 140 anys d’emocions, sobre la història del teatre. El 
dia 13, Josep Arola presenta al Casino Els incendis rurals a 
la terra baixa catalana. L’Espai Òmnium acull el dia 27 la 
presentació del llibre d’assaig de mossèn Junyent Al peu del 
segle, mentre que el dia 28 es presenta a la Cova Paraules ca-

llades, de Jaume Bonvehí, en un mes en què apareix publica-
da també La Barcelona llatinoamericana, de Joan M. Serra.

ERC torna a guanyar 
les generals a Manresa 
10 de novembre. Amb una participació del 70,10%, ERC 
assoleix la victòria en les eleccions generals a Manresa, amb 
9.964 vots (27,16%), tot i que JxCat escurça distàncies i n’obté 
7.748 (21,12%). El PSC recull 5.833 vots (15,90%); En Comú 
Podem, 3.685 (10,04%); la CUP, 3.300 (8,99%); PP, 1.981 
(5,40%); Vox, 1.816 (4,95%) i Ciutadans, 1.415 (3,86%). 

Els renovats Lacetània 
es lliuren al Conservatori 
14 de novembre. Els Premis Lacetània de les Arts i la Cul-
tura, coordinats per Òmnium Bages-Moianès, es lliuren 
en una gala al teatre Conservatori, presentada per l’actriu 
Magda Puig, amb el fil conductor musical de l’Always 
Drinking Marquing Band.
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Les relíquies de Santa 
Bernadeta visiten la ciutat 
15 de novembre. En el 175è aniversari del seu naixe-
ment, les relíquies de Santa Bernadeta de Lourdes arri-
ben a la parròquia del Poble Nou, provinents de Vic i 
camí d’Igualada. 

El ple rebutja rebatejar 
la plaça Espanya 
21 de novembre. Després d’una forta picabaralla, els grups 
de l’equip de govern (ERC i JxCat) rebutgen la moció pre-
sentada per Fem Manresa i els CDR, per substituir el nom 
de plaça Espanya per plaça de la República.

La cuina del camí ignasià 
es reivindica 
23 de novembre. El Kursaal acull la tercera edició de 
la mostra de la cuina del camí ignasià  al seu pas per 
Catalunya, en les Jornades Gastronòmiques emmarcades 
en el projecte Manresa 2022, que inclouen també un tast 
de vins.

Mor l’actriu 
Assumpció Balaguer 
23 de novembre. L’actriu manresana Assumpció Balaguer, 
vídua de Paco Rabal, mor als 94 anys. Tot i haver-se’n anat 
de la ciutat de jove, sempre hi havia mantingut contacte i 
darrerament, en la seva represa artística, havia actuat al 
teatre Kursaal.

NOVEMBRE 2019

U
na
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fr
ed
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..

...I una de calenta

Monserveis
L’empresa Solubages SL opera a Manresa com a servei 
d’atenció domiciliària Monserveis. Va ser denunciada per la 
Inspecció de Treball de la Generalitat el 20 d’agost de 2018, 
quan 52 treballadores adscrites a Solubages SL no estaven 
donades d’alta a la Seguretat Social i fins i tot 30 estaven 
en situació il·legal. Multats amb 735.000 euros els màxims 
responsables, se’n riuen de la multa, però és més lamenta-
ble que un ajuntament progressista hagi avalat una empresa 
amb persones sense acreditar i explotades salvatgement fins 
que els serveis jurídics municipals es van adonar dels fets, 
que impliquen infraccions greus i són susceptibles de delic-
tes penals. És increïble que un ens públic no controli les em-
preses que subvenciona. Afortunadament, el sindicat d’acti-
vitats diverses de la CGT fa poc va impugnar les eleccions 
de novembre i fins i tot acusava UGT d’estar en connivència 
amb l’empresa per tapar la protesta de les treballadores que 
no estaven donades d’alta. Només 11 treballadores ho esta-
ven, però de cara a les eleccions se’n convocaven 44.

Un regal de Nadal
Una finestra al món és el títol del llibre que edita Rafael 
Dalmau, idoni per regalar el proper Nadal, que recorda 
sobretot el Pla dels Lledoners, amb la convocatòria unità-
ria dels diumenges al migdia, d’on va sorgir la idea de fer 
un recull de fotografies de tots els actes que s’hi han dut a 
terme, sense oblidar les presons de Mas Enric i Puig de les 
Basses, durant els primers 212 dies d’empresonament dels 
polítics catalans legítimament escollits pel poble de Cata-
lunya, condemnats injustament per un inexistent delicte 
de sedició. Les convocatòries es van començar a Lledo-
ners, amb gent de Sant Fruitós i després Artés i Manresa, i 
tot seguit Sant Joan de Vilatorrada. De seguida van ser una 
setantena de músics. Es tracta d’un llibre transversal, amb 
participació de fotògrafs i d’altres que sense ser-ho van 
aportar imatges i idees. És un recull de trobades de gegan-
ters, tractors, sardanes, caravanes, etc. Gent que anònima-
ment no han deixat d’omplir els espais fora les presons. Als 
Lledoners s’hi han arribat a concentrar 15.000 persones.  

El president Torra clou 
els 125 anys de les Bases 
25 de novembre. El president Quim Torra clou l’acte so-
lemne final, al saló de Sant Jordi del Palau de la Genera-
litat, de celebració dels 125 anys de les Bases de Manresa, 
en presència de la consellera de Cultura, Mariàngela Villa-
longa, i l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Hi pren part 
també l’Orfeó Manresà.

Míriam Ponsa rep 
el Premi Bages de Cultura 
29 de novembre. Òmnium Bages-Moianès lliura el 
Premi Bages de Cultura 2019 a la dissenyadora de moda 
manresana Míriam Ponsa i Prat, al saló de sessions de 
l’Ajuntament de Manresa. Miriam Santamaria fa la glossa 
de la premiada i clou la sessió el cor Lupulus Emsembla. 

La fira de Sant Andreu 
obre el cicle nadalenc 
30 de novembre. En plena fira de Sant Andreu, que omple 
d’activitat el centre històric, un total de 27 carrers i pla-
ces estrenen enllumenat de Nadal, alhora que s’inaugura 
la pista de gel instal·lada un any més a la plaça de Sant 
Domènec.

Tanca l’Espai Rubiralta 
30 de novembre. La falta d’entesa amb la propietat del lo-
cal provoca el tancament de l’Espai Rubiralta, que durant 
set anys, a més de l’activitat com a restaurant, havia acollit 
actes culturals de tota mena.

https://www.regio7.cat/manresa/2016/10/27/creen-jornades-gastronomiques-inspirades-cami/385699.html
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favets...

Aquest món absurd
l record més llunyà que guardo de 
la meva sorpresa davant l’absurditat 
d’aquest món és del primer cop que vaig 
veure un partit de bàsquet. Tenia ben 
pocs anys el dia que el meu pare se me’n 

va endur a la pista Castell quan, al cap d’una estona de 
veure com jugaven, li vaig dir molt seriosament: «Però, 
pare, que no ho veuen que la cistella està foradada i que 
per molt que hi vagin ficant la pilota sempre els caurà!». 
No sé si va ser per l’estupefacció que em va crear la dèria 
d’aquells jugadors barallant-se per una cosa a la qual no 
trobava el sentit, que no m’ha apassionat mai cap esport. 

Després, i a mesura que em vaig anar fent gran, vaig anar 
compartint amb els meus coetanis la meva incompren-
sió davant de moltes coses que la vida ens anava posant 
al davant. Als catorze anys ens preguntàvem de què ens 
serviria saber fer arrels quadrades i als vint quin sentit 
tenia la mili. Hem arribat als seixanta i encara no hi hem 
trobat resposta. Ara passo per un moment en què em 
demano per què he anat acumulant tantes coses inútils 
–sobretot papers– i intento redimir-me del meu error 
d’anys i anys deixant anar aquell llast a base de fer molts 
viatges al contenidor, però també trucant alguns amics 
per si poden tenir interès per guardar algunes coses de 
les quals em vull desprendre. I quan aquests amics de-
clinen amablement l‘oferta i em diuen que ja fa temps 
que ells van fer la mateixa operació de neteja, és quan 
em reafirmo més en el meu propòsit de fotre-ho tot a la 
bassa i sento que em trec un gran pes de sobre, tant físic 
com mental. 

Equivocar-se és humà i ens serveix per aprendre. El que 
és greu no és això, el que és greu és ser conscients que ho 
estem fent malament i perseverar en un error que ni tan 
sols ens ofereix la compensació d’un plaer fugaç: comprar 
per comprar, viatjar per viatjar, fel el que sigui per fer al-
guna cosa. I mirar després cap enrere i preguntar-nos com 
hem pogut ser tan estúpids. En un dels seus llibres, A la 
recerca del temps perdut, deia Marcel Proust: «I pensar que 
he malgastat la joventut per una dona que no era el meu 
tipus...». Alguns (i algunes) ho pensen als vuitanta i s’ado-
nen que han llençat una vida. 

Supervivents i resistents
a Fundació Independència i Progrés ha 
presentat l’exposició Supervivents i resis-
tents. Catalunya 1939-1959, pel que fa a 
Manresa, que fins al 29 de novembre es va 
poder visitar al Cercle Artístic. El contin-

gut ha estat elaborat per Joan Badia, Lluís Calderer, Francesc 
Comas, Domènec Cucurella, Josep Huguet, Lluís Matama-
la, Conxita Parcerisas, Ignasi Perramon i Joan Maria Serra, 
amb el suport de Carme Pujol i Josep Vall, que en col·labo-
ració amb la Fundació Irla, tenia per finalitat mostrar com 
la població va resistir i sobreviure la criminal repressió fran-
quista. Dividida en dotze aspectes, la mostra esmenta l’exili i 
la resistència, tot recordant alguns dels protagonistes. En Els 
intents de reconstrucció dels sindicats, es parla de la CNT i la 
HOAC fins al 1959, just al moment que neixen les CCOO. 
Certament, la primera vaga dels treballadors a tot l’estat va 
ser la de la Fàbrica Nova el gener de 1946, com esmenta una 
de les fotografies de l’exposició, que després es repeteix amb 
data 1951, quan en realitat la fotografia pertany al 5 d’octubre 
de 1958. La Resistència política recull una feble oposició que 
encapçalava el PSUC. La família: resistència incondicional, 
remarca el paper de les dones, que esdevé essencial. També 
es parla de la Resistència armada, que va ser forta al Bages 
entre 1944 i 1946. A partir del 1947 s’adonen de la traïció dels 
aliats i de la continuïtat de la dictadura i molts, com Marce-
l·lí Massana, decideixen retirar-se l’any 1950. Individualment 
només Ramon Vila, Caracremada, continuarà la lluita fins 
a caure abatut el 1963. Sobreviure com sigui recorda la mi-
sèria, les cartilles de racionament, l’autarquia, la corrupció 
i l’estraperlo. L’Església, nucli de resistència catalanista, parla 
de la seva base, amb agrupaments escoltes i capellans cata-
lanistes, que havien de trampejar una jerarquia eclesiàstica 
que ideològicament alimentava la dictadura. Excursionisme 
i escoltisme, reductes front les activitats falangistes del Frente 
de Juventudes. Entitats culturals i musicals catalanistes, sovint 
folklòriques, tolerades i sovint vigilades de prop pel règim, 
semblant al cas de les entitats artístiques com el Gremi de 
Sant Lluc. Resistir i sobreviure: la cultura popular, encabeix 
des de Cine Club a les ràdios, que patien una forta censu-
ra. Immigració: sobreviure amb els peus, recorda la creació de 
nous barris allunyats del centre. Una altra mostra sobre el 
tema del Memorial Democràtic es va exposar al Casino i es 
van fer diversos actes complementaris.

E L
Jordi SardansJosep M. Oliva



9EL POU · DESEMBRE 2019

La teòrica 
emergència nacional

n aquest mateix espai, el mes passat, Josep 
Ramon Mora apel·lava a la política per 
resoldre el bloqueig institucional tant a 
Catalunya com a Espanya. És important 
tenir clar el plantejament de vasos comu-

nicants entre Barcelona i Madrid. Els de la tradició política 
de Mora, ja siguin antics comunistes, ecosocialistes, comuns 
o podemites, semblen entendre la diversitat i els trets dife-
rencials de Catalunya o Euskadi, tot i que, en pro d’incor-
porar-se al govern espanyol al més aviat possible, permeten 
el PSOE aprovar amb la dreta rància –la que va més enllà 
del mal anomenat constitucionalisme– lleis com el del 155 
digital. Una renúncia a tenir molt en compte si –insisteixo– 
s’insta a dialogar i acabar amb la bronca com a solució de 
continuïtat. Això, senyors, no s’hauria d’haver aprovat po-
ques hores abans d’asseure’s amb representats de partits ca-
talans per demanar que s’investeixi el candidat socialista. I 
els que van signar un pacte amb el PSOE 48 hores després 
de 10-N van ser els de Pablo Iglesias i Jaume Asens, no pas 
Rufián i companyia. Perquè, a molts, se’ns fa difícil acceptar 
que cal dialogar i tirar endavant iniciatives de transforma-
ció socioeconòmica a Espanya quan, en el fons, el que està 
en discussió és, ni més ni menys, que l’arquitectura de l’estat 
mateix i la deriva recentralitzadora i totalitària encetada pel 
PP, aplaudida per Ciutadans i que, per substitució i final de 
cicle de Rivera, ha propulsat l’extrema dreta fins a superar la 
cinquantena d’escons al Congrés. Al cap i a la fi, el camí del 
diàleg, el de la política –el qual es referia Mora– hauria de ser 
el del mig, aquella tercera via que no s’acaba de vertebrar mai.

Un plantejament que impliqués renúncies per part de les dues 
parts, oi? Tocaria que aquest s’articulés a partir del PSOE i, 
estranyament, la formació no ho fa públic. Simplement in-
tenta mantenir-se íntegre perquè, en el seu cas, la cabra tira 
al monte, i, sentint alguns barons i veient com Iceta, a Cata-
lunya, amb temes com la immersió lingüística pesca antics 
votants de Ciutadans, sovint sembla més a prop d’alinear-se 
amb la teòrica oposició que no pas amb qui demana que 
investeixi Pedro Sánchez. Per a ells, el problema del posici-
onament d’Esquerra o els postconvergents és la radicalitat i 
l’exigència d’un referèndum que exclou, sistemàticament, la 

E

...i tremendos

meitat dels ciutadans de Catalunya. Donem-ho, si cal, per bo 
per arribar a una entesa. Admetem, si cal, que aquesta radica-
litat és excloent per part de qui governa a la Generalitat. Però, 
és clar, mentre el nacionalisme català es compara amb el pe-
cat més greu de l’avern, l’espanyol, d’arrel castellana, s’assu-
meix com a innocu en nom de la granítica unitat territorial. 
Amb aquesta premissa s’hi val la justícia arbitrària, les males 
arts, la pressió diplomàtica, la desinversió a Catalunya i un 
llarg etcètera. I massa vegades els socialistes admeten que és 
aquest –el del manteniment a tota costa de les regles del joc 
de 1978–, el veritable motiu del suport a la repressió i com-
plicitat amb el 155 i la judicatura espanyola més totalitària. El 
discurs, en aquests termes, no ho és, d’excloent.

Fins que arriba el moment que es necessita un pacte amb 
catalans, bascos i altres opcions d’esquerres per conservar 
el govern espanyol al qual ja van accedir, sense esperar-s’ho, 
després de desallotjar Rajoy de la Moncloa. Llavors el dis-
curs es vesteix amb una idea d’emergència nacional davant 
d’un cicle econòmic de recessió que ja treu el cap i la de-
vastadora alternativa d’una dreta segadora de llibertats. Al 
capdavall, segons vol fer veure el PSOE, «o investiu Sánchez 
o serà molt pitjor». Doncs, certament, per als que pensem 
que la llibertat plena del país seria la millor alternativa, no 
sé si és més frustrant no haver assolit l’objectiu després dels 
fets de la tardor de 2017 o adonar-se de la poca predispo-
sició de bona part de l’espectre polític espanyol d’acceptar 
la realitat. El sistema polític espanyol està esquerdat i els 
auguris no són bons perquè, a Madrid, els plantejaments 
amb certa altura de mires són inexistents. Paral·lelament, la 
lectura de llibres que recullen moments i moviments claus 
anteriors i posteriors a l’1-O, com l’imprescindible Tota la 
veritat, editat per Ara Llibres, constata realitats preocupants 
a casa nostra i deixa entreveure que queda lluny la unitat es-
tratègica per combatre la repressió i la voluntat anihiladora 
tant dels que malden per venjar-se pel desafiament de l’1-O 
com pels que, de manera més suau, en són còmplices.

@carles_claret

Carles Claret
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retrats

Laura Serrat

És un noi de quinze anys, però podria ser el vent, una onada, la tempesta. Quan balla, els 
seus pensaments desapareixen. Només existeixen ell i el seu cos. Es mou més ràpid que el 
temps. Si els seus moviments deixessin estela, dibuixaria línies daurades en totes direc-
cions. El Pol González és un ballarí de hip-hop. Sabates esportives llampants, expressió 
salvatge i música urbana. Aquest és l’estil que el va atraure des de petit. Es va enamorar 
d’aquest art mentre veia ballar la seva mare. Ella va ser la seva primera mestra de dansa. 
Ara el Pol ja vola sol sobre l’escenari i participa en diverses competicions que el condueixen 
a viatjar a l’estranger. No és solament el seu cos que es mou sinó també la seva imaginació. 
Estirat al llit, passejant pel carrer o prenent apunts al pupitre, idea coreografies per a diver-
sos grups de ball. La dansa l’acompanya des de la infància. 

«La sensació que sento quan ballo s’assimila a l’emoció que sents al cim d’una muntanya russa, 
quan el tren està a punt de lliscar avall», descriu el jove ballarí. La seva mare, Rebeca Fernández, 
li fa pessigolles als cabells mentre explica que, amb només dos anys, el Pol ja volia copiar els seus 
moviments mentre ballava. Ella va ensenyar-lo a moure’s al ritme del jazz, la música clàssica o el 
hip-hop. L’any 2014 va obrir l’escola de dansa Pure Dance, al Pont de Vilomara, i en aquest cen-
tre el Pol va créixer com a ballarí. «La mare era igual d’exigent amb mi que amb la resta d’alum-
nes», destaca. Amb el pas del temps, els papers han canviat. «Ara és ell qui m’ensenya a ballar a 
mi», apunta la mare. Ell ha perfilat els passos de ball de molts dels grups de l’escola de dansa del 
Pont de Vilomara. La mare detalla que les coreografies que idea el seu fill són suaus i elegants.   

«Una de les claus perquè una coreografia funcioni és la bona energia entre el grup de ba-
lladors», apunta Pol González. Una afirmació que ha comprovat a través de la seva pròpia 
experiència en diferents grups de hip-hop del Bages. L’any 2018 va fer el salt a la companyia 
de dansa I’MM Company, de Barberà del Vallès. Actualment, forma part del grup Immunes, 
amb qui va viatjar a Arizona, els Estats Units, per participar en un dels principals campionats 
internacionals de hip-hop. De 64 grups, van quedar vuitens. El jove ballarí reivindica que 
al nostre país s’haurien de professionalitzar les competicions de hip-hop. «Els campionats 
són privats perquè no hi ha cap federació. Sovint no s’estableix un filtre a l’hora d’inscriure’s 
i això desprestigia els grups bons». Assenyala que el hip-hop és un dels estils que estan més 
de moda, «però encara ens queda camí per córrer per posar-nos al nivell d’altres països». 

El jove ballarí combina la dedicació a la dansa amb els estudis. Actualment, cursa quart 
d’ESO a l’institut Castellet. Aprofita per estudiar durant els assajos, els trajectes amb tren 
cap a Barberà del Vallès o abans d’anar a dormir. Vol convertir-se en un ballarí professio-
nal. «M’agradaria aprendre dansa al costat dels professionals de les escoles de Los Àngeles i 
Tokio». Després de rebre una formació a l’estranger, vol fer realitat el seu somni. «Obrir una 
escola de hip-hop a Manresa seria genial», apunta. És conscient de la necessitat de cuidar 
l’art als pobles i a les ciutats mitjanes. «Em faria feliç ensenyar a ballar als més petits», desta-
ca. Quan pensa en el futur, s’imagina ballant sobre l’escenari, en una escola o en el racó d’un 
teatre. Tant se val el lloc. «T’imagines que amb vuitanta anys encara tinc forces per ballar?». 

El vol del ballarí

Marc Prat

Pol González



12 EL POU · DESEMBRE 2019

Santi Espinal, davant la biblioteca central de la Universitat de Lovaina, a Bèlgica. L’escultura Tòtem, consistent en un agulla de 23 metres 
d’alçada i coronada per un escarabat, obra de l’artista belga Jan Fabre, vol representar la memòria de la natura enfront de la memòria humana, 
representada per la biblioteca. 

El procés català, 
molt present 

en la distància
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tema del mes

Jordi Estrada

tema del mes

Una trentena de manresans i bagencs establerts fora de Catalunya 
expliquen a la revista com viuen i com veuen la situació catalana des de 

l’1 d’Octubre ençà i quin ressò té l’actualitat catalana en el seu entorn.

ersones d’edats, 
ocupacions i 
llocs de residèn-
cia molt diver-
sos han opinat 
per al Pou sobre 
quina percep-

ció es té des de l’exterior del que està 
succeint a Catalunya d’ençà dels fets 
del primer d’octubre de 2017. Per des-
comptat, les valoracions varien en fun-
ció de cada situació personal i, sobre-
tot, de l’entorn laboral, social i polític. 
Entre els enquestats, hi ha estudiants, 
doctorands, investigadors, enginyers, 
periodistes, músics, etc. N’hi ha que 
viuen fora des de fa dos o cinquan-
ta anys; que viuen a tres-cents quilò-
metres o a dotze mil. A tots, però, els 
uneix l’interès pel desenvolupament 
dels fets a Catalunya, que es manifesta 
en l’actitud de votar, sovint havent de 
superar molts tràmits burocràtics, i en 
el seguiment que fan de l’actualitat per 
mitjà de la premsa digital, el contacte 
amb les famílies i els amics, i l’ús de les 
xarxes socials. 

Quant al ressò de les notícies genera-
des arran del Procés, tant la quantitat 

P com la qualitat depenen en bona me-
sura de l’estat d’opinió del país i de les 
complicitats o paral·lelismes que pu-
guin existir entre ambdues realitats. 
Així, per exemple, bé sigui per la pre-
sència d’exiliats catalans o per afinitats 
entre grups o plantejaments polítics, 
tant a Bèlgica com a Escòcia els mit-

jans locals són més receptius a les in-
formacions que arriben des de Catalu-
nya, amb un tractament acurat i prou 
objectiu dels fets que es van produint. 

Des de Bèlgica
Santi Espinal viu a Loonbeek, un po-
ble situat a dotze quilòmetres al sud de 
Lovaina, a la regió de Flandes. S’hi està 
des de l’any 2001 i ha treballat fins no 
fa gaire com a gestor de compres en la 
multinacional Ingersoll-Rand, dedica-
da a la indústria tecnològica. Remar-

ca que, entre els companys de feina, 
pertanyents a nacionalitats molt dife-
rents, els que s’interessaven més per 
la situació catalana eren els flamencs 
i els escandinaus: «Els americans no 
hi tenien cap interès, com tampoc els 
holandesos, perquè ells, com a pe-
tit país que són, necessiten sentir-se 
bàsicament europeus per ser forts». 
En l’entorn social, en canvi, «el ressò 
del que passa a Catalunya és absolut, 
bé sigui perquè el cas català és vist amb 
simpatia pels flamencs, bé sigui per la 
presència del president Puigdemont, 
extraordinàriament popular aquí». I 
afegeix que a Flandes, on viu la mei-
tat de la població belga, «el flamenc 
és l’única llengua oficial a l’escola i als 
llocs oficials». Això no obstant, «la ma-
joria de flamencs també saben anglès i 
alemany» i observa que «els flamencs 
i els valons, que són francòfons, s’en-
tenen en anglès». L’ampli coneixement 
de l’anglès entre la població flamenca 
s’explica, en bona part, pel fet que les 
pel·lícules es projecten en versió origi-
nal, subtitulades en flamenc.

«La simpatia per la causa catalana», diu 
Espinal, «contrasta amb la visió que te-

 Santi Espinal (Bèlgica): 
«La simpatia per la causa 
catalana contrasta amb 
la visió que tenen els 
belgues d’Espanya»
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nen els belgues d’Espanya». Tenen un 
concepte de país encara franquista i 
subdesenvolupat. Per a ells, «és el Mè-
xic europeu», amb una idea estereoti-
pada dels seus habitants: «informals, 
poc feiners i amants de les migdiades». 
I no entenen com el govern espanyol 
és incapaç de resoldre políticament el 
conflicte català: «N’hi hauria prou amb 
proposar una reorganització federal de 
l’estat, a l’estil belga».

Al costat való, a Lieja, hi viu des de fa 
tres anys un altre manresà, Jordi Farré. 
Hi està fent el doctorat en ciències far-
macèutiques i biomèdiques, centrat en 
la investigació d’una tècnica analítica 
d’espectrometria de masses que perme-
ti aconseguir un mètode de referència 
universal. A més de seguir l’actualitat 
catalana a través de la premsa digital i 
dels amics i la família, Farré també es-
colta la RTBF i fulleja Le soir: «Conside-
ro que són prou neutrals perquè a mi, 
que estic posicionat, m’agradin». Parlen 
sobretot de Puigdemont i es fan ressò de 
les notícies més rellevants: referèndum 
del primer d’octubre, judici, sentència, 
manifestacions i accions del tsunami 
democràtic: «Sap greu, però sense les 
barricades, potser no en parlarien tant».

Des que va arribar a Bèlgica, Farré 

constata que no únicament ha augmen-
tat l’interès dels belgues pel que passa 
a Catalunya, sinó també el coneixe-
ment de la realitat nacional catalana: 
«Han descobert que Catalunya té una 
llengua i una cultura pròpies». Amb 
tot, confessa que «sempre hi ha qui no 
ens comprèn, però m’he adonat que, a 
l’hora d’explicar la nostra situació, no 
pots fer-ho intentant convènce’ls, sinó 
des de l’empatia. I llavors entenen que 
la millor solució seria un referèndum». 
Farré coincideix amb Espinal que la 
majoria de manifestacions es concen-
tren a Brussel·les, on hi ha també un 
casal català força actiu –«malgrat que 
no gaire reivindicatiu», assenyala Es-
pinal– i el grup de facebook Catalans i 
catalanes a Brussel·les, «amb força auto-
censura, per no crear conflictes». A tall 
d’anècdota, Farré explica que, una vega-
da finalitzada la concentració contra la 
sentència del procés, convocada davant 
l’ambaixada espanyola, la policia belga 
va dispersar els manifestants concen-
trats «quasi amigablement», i és que, tal 
com va comentar un policia, «nosaltres 
no tenim res a veure amb la manera de 
ser i fer de la policia espanyola».

Des de França i la Catalunya 
Nord
Joan Caminal estudia dret i ciències 

polítiques a l’Institut d’Estudis Polí-
tics de Paris, al campus de Dijon, a la 
Borgonya, des de fa un any i mig. Sol 
tornar a Manresa cada tres mesos i, a 
banda de consultar les notícies de casa 
nostra a través de Vilaweb, el 3/24 i 
TV3, llegeix El País, La Vanguardia, 
Le Monde, Libération, Le Figaro, The 
New York Times i The Guardian, a més 
d’escoltar la BBC. Sobre les informaci-
ons transmeses pels mitjans francesos, 
Caminal opina que «al començament 
la premsa francesa em semblava més 
esbiaixada, no tant perquè s’hi publi-
quessin falses veritats, sinó per omis-
sió d’alguns matisos que, de mica en 
mica, s’han anat analitzant i detallant 
més». Diu que als companys francesos 
no els és fàcil comprendre el conflicte 
català «perquè, jacobins com són, els 
costa acceptar que pugui haver-hi dife-
rències entre comunitats autònomes, i 
és que ells confonen igualtat amb uni-
formitat». De tota manera, a mesura 
que «s’informen més, adquireixen més 
consciència de la situació». La qüestió 
catalana, explica Caminal, «fins i tot 
s’ha debatut a la classe de dret inter-
nacional, sense que jo l’esmentés, i la 
gent s’ha posicionat amb una certa co-
neixença del tema. Això indica que les 
notícies arriben, encara que no d’una 
manera del tot objectiva, però arriben. 

David Clusellas, a la llibreria catalana de Perpinyà.Jordi Farré, doctorand en ciències farmacèuti-
ques i biomèdiques a la Universitat de Lieja.
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I molta gent està d’acord que la solució 
passa per un referèndum vinculant». 

A Lió, la tercera ciutat més gran de 
França, hi viu des de fa cinc anys Laia 
Armengot, investigadora postdoctoral 
al laboratori de reproducció i desenvo-
lupament de plantes de l’ENS, contrac-
tada pel CNRS. Lamenta que la prem-
sa francesa es faci tan poc ressò del que 
passa a Catalunya i quan en parla ho 
fa «superficialment i coincidint amb 
l’opinió de la premsa espanyola, que en 
relació amb la qüestió catalana és alar-
mista i sensacionalista». Armengot 
subratlla la dificultat de comprensió 
per part dels companys de feina, atès 
que «parteixen d’una idea preconce-
buda generada per la informació re-
buda pels mitjans i el model polític 
francès». I si la conversa deriva cap al 
tema de la independència, «reaccio-
nen a la defensiva, ja que hi veuen un 
possible efecte sobre l’emancipació de 
Còrsega». Tanmateix, Armengot asse-
gura que d’un temps ençà ha detectat 
una actitud més receptiva envers altres 
punts de vista i opinions: «Sobretot 
després de les imatges de la violència 
policial de l’1 d’octubre de 2017 i del 
resultat de la sentència contra els pre-
sos polítics». I conclou: «Segons el pa-
rer de la gent del meu entorn, caldria 
aconseguir un referèndum pactat i al-
hora, la Unió Europea hauria d’inter-
venir per forçar una possible reducció 
de les penes de presó, excessives».

A tocar dels Alps, a Grenoble, s’hi està 
des de fa gairebé trenta anys Josep Se-
gura, un enginyer electrònic que tre-
balla a CEA-Leti, un institut de recerca 
aplicada en microelectrònica i nano-
tecnologia. Considera que el ressò és 
escàs i partidista: «Els diaris de màxi-
ma difusió tenen els seus correspon-
sals a Madrid. I no solament això. Fins 
no fa gaire, la corresponsal de Le Mon-
de copiava i enganxava les notícies d’El 
País. Me’n vaig donar de baixa com a 
subscriptor, després de queixar-me del 
modus operandi d’aquesta periodista». 

Els mitjans francesos s’han fet més res-
sò de «la fugida de Manuel Valls i les 
seves noves aspiracions polítiques, que 
de les mogudes catalanes». Llevat, és 
clar, de «quan hi ha hòsties, com l’1-O 

o arran dels aldarulls d’aquest octu-
bre». Segura considera que si l’ani-
madversió envers les reivindicacions 
independentistes s’ha reduït ha estat 
per l’actitud autoritària i repressiva de 
l’estat espanyol: «El Borbó està força 
mal vist, a Puigdemont se’l miren amb 
una certa simpatia i Manuel Valls és 
objecte de crítiques força sarcàstiques 
pel seu fracàs anunciat (i desitjat!), 
cosa que aprofitem per abonar-ho com 
a mèrit de l’independentisme. L’anti-
patia general que suscita fa que la gent 
es demani si la causa catalana té la seva 
part de raó». Es dol que l’ANC concen-
tri tot l’activisme a París i també que 
el Casal Català de Grenoble mostri, a 
l’hora d’organitzar actes, «massa ‘ger-
manor’ amb àmbits espanyols». Da-
vant la pervivència del conflicte català, 
«molta gent culpa Europa per la seva 
inacció, un argument més pel creixe-
ment de l’antieuropeisme a França».

Molt més a prop d’aquí, a Perpinyà, 
viu des de fa dos anys el periodista i 
escriptor santfruitosenc David Cluse-
llas. La proximitat li permet «tornar 
a la Catalunya Sud cada dues o tres 
setmanes». Pel que fa als mitjans de 
comunicació de la Catalunya Nord, 
Clusellas comenta que «la majoria 
són perfectament coneixedors de la 
situació que es viu al Sud. Ara bé, com 
passa arreu, cada mitjà sol representar 
un posicionament determinat sobre 
la qüestió catalana. A diferència de 
Ràdio Arrels, que és exemplar, hi ha 
altres mitjans d’aquí que no tracten 
com caldria –amb prou cobertura i un 
bon enfocament– els esdeveniments 
que passen al Sud, és a dir, a trenta 
quilòmetres dels seus despatxos». En 
relació amb la premsa d’àmbit estatal, 
Clusellas puntualitza que «una part 
important del tractament de les notíci-
es recauen en el corresponsal, que sol 
residir a Madrid, cosa que determina 
moltes coses». Dels periodistes fran-
cesos, Clusellas destaca Jean Quatre-
mer, corresponsal del diari Libération 
a Brussel·les: «És autor d’articles espe-
cialment interessants sobre la situació 
de Catalunya i la seva articulació amb 
Europa». L’interès i la preocupació pel 
que succeeix al sud de la Jonquera es 
palesa, segons Clusellas, en la multipli-
citat d’accions i iniciatives: concentra-

cions, aparició d’associacions solidàri-
es, recollida de signatures... En aquest 
sentit, Clusellas, que també remarca 
l’activisme del Casal Català, explica 
que s’ha dut a terme «la signatura d’un 
manifest per part d’un centenar d’al-
caldes demanant resoldre el conflicte 
a través de la via del diàleg, que és la 
que, en opinió de la gent, compta amb 
més consens».

Des d’Alemanya
Després de viure cinc anys a Copen-
hagen, Marta Grifell s’ha instal·lat a 
Bochum, ciutat del land del Rin del 
Nord-Westfàlia, on cursa el doctorat a 
la Rhur University. Segons la manresa-
na, «el tema dels nacionalismes no sol 
agradar i molts tenen la idea que som 
una nació poc solidària. Però al final 
tothom entén que no és tan estrany 
demanar fer un referèndum i votar. 
En general noto un sentiment d’indi-
ferència. Volen saber què passa, però 
a la vegada no consideren que sigui un 
tema que els afecti». Carla Obradors, 
investigadora des de fa dos anys al 
Max Planck Institut, opina que «molt 
sovint es confon independentisme 
amb nacionalisme i això crea una cer-
ta animadversió d’entrada». Sosté que 
«cal treballar molt per explicar-los la 
diversitat existent a l’estat espanyol» i 

Carla Obradors, investigadora al Max Planck 
Institut de Düsseldorf, a Alemanya.
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que notícies «tan sorprenents i inver-
semblants com la brutalitat policial, el 
posicionament dels polítics espanyols i 
catalans i el judici, han contribuït a fer 
que la gent estigui més disposada a es-
coltar». Posats a trobar-hi una solució, 
Obradors constata que «l’opinió públi-
ca és partidària d’una via federal».

A Frankfurt, ciutat on treballa des de 
fa nou anys l’investigador Robert Gui-
lanyà, com a enginyer aeroespacial a 
l’Agència Espacial Europea, en l’equip 
de dinàmica de vol de satèl·lits inter-
planetaris, «la gent coneix, en general, 
la situació catalana i entén que si hi ha 
un conflicte bé cal resoldre’l d’alguna 
manera». Assegura que «la premsa ale-
manya acostuma a donar suport al go-
vern d’Espanya, però no es mostra tan 
agressiva amb Catalunya com alguns 
mitjans espanyols». Diu que a la feina 
sol evitar parlar gaire del tema, «per-
què hi ha gent de tot Europa i, per tant, 
també d’Espanya». Com a comentaris 
curiosos destaca els d’un company de 
feina francès, per al qual el problema 

és l’existència d’una llengua i una cul-
tura pròpies: «Si s’eliminessin, com va 
fer França, s’evitaria aquesta situació». 
Segons un altre company, alemany: «es 
comença per la independència de Ca-
talunya i s’acaben independitzant tots 
els barris de Barcelona». Els alemanys, 
segons Guilanyà, són partidaris «d’in-
tentar arribar a un acord amb l’estat 
espanyol, però sense independència». 

Des d’Anglaterra, Escòcia 
i Irlanda 
Malgrat que ara viu a Oxford, Toni 
Dedeu abans havia passat quatre anys 
a Leeds i a Edimburg. Des de fa un 
any, dirigeix i gestiona la Internatio-
nal Foundation for Integrated Care. 
Acostuma a votar sempre, «llevat de 
quan no m’arriben les paperetes, cosa 
que de vegades passa». Sobre el ressò 
del conflicte català en els mitjans an-
glesos, Dedeu diu que «en parlen poc, 
però procuren fer un exercici d’im-
parcialitat i aporten punts de vista i 
posicionaments diversos. En aquest 

sentit, els mitjans visuals estrangers i 
els reporters són més coincidents amb 
els comentaris fets als mitjans catalans 
que no pas als espanyols». Després de 
constatar que «la premsa d’aquí no ha 
dit res de les accions del tsunami», as-
segura que ara mateix els mitjans an-
glesos estan abocats a parlar «només 
del Brexit, de Hong Kong, com a exco-
lònia o d’EUA i el president Trump». 
Preguntat sobre si la gent de l’entorn 
coneix i comprèn la situació catalana, 
Dedeu respon que «actualment el tret 
diferencial català els sona més, però si 
no esmentes que la capital catalana és 
Barcelona, encara hi ha qui es confon 
amb el País Basc». Sovint associen in-
dependència amb violència: «Fins i tot 
les imatges de l’1 d’Octubre han estat 
oblidades i el mantra que el referèn-
dum era anticonstitucional ha calat 
més que les càrregues policials». 

Dedeu comenta que «esporàdicament 
algú et pregunta si el tema català ja s’ha 
solucionat o com ha acabat. És una 
pregunta típica. Ningú no es posiciona 

Manifestació pel dret a decidir. Frankfurt, agost de 2014.



17EL POU · DESEMBRE 2019

de cap manera. En part pel desconei-
xement de la realitat diferencial catala-
na». Fins i tot en l’entorn familiar bri-
tànic, Dedeu comenta que «tot i haver 
explicat llargament el que passa, i haver 
viscut de forma propera aquesta reali-
tat, encara no utilitzen la paraula cata-
là o Catalunya i ja tenen el xip mental 
incorporat d’Espanya i espanyol, cosa 
que no els passa amb Escòcia i esco-
cès». Considera que, en general, els 
britànics ho veuen com un afer intern, 
i afegeix: «És el mateix que si Catalunya 
es preguntés com resoldre el tema del 
Kurdistan o de Hong Kong».

També a Oxford, viu i treballa des de fa 
sis anys Núria Pons, una infermera de 
quiròfan de l’Oxford University Hospi-
tal. Seguidora de la BBC, considera que 
«és força receptiva al que passa a Ca-
talunya i en sol donar una informació 
neutral». I posa com a exemple l’exten-
sa cobertura que va fer del referèndum 
català, amb retransmissions en directe 
i taules de debat, «en què, tanmateix, 
l’únic analista espanyol era de La Ra-
zón o l’ABC». Pons explica que quan a 
la feina, on hi ha treballadors de molts 
països, s’interessen pel que està pas-
sant a Catalunya, «jo els poso l’exemple 
d’Escòcia i els dic que, contràriament 
al que s’imaginen, no es tracta d’un 
problema estrictament econòmic, com 
el Brexit, sinó que més enllà d’això hi 
ha una cultura, una llengua i una his-
tòria pròpies». No està segura que hagi 
augmentat l’interès, però sí el coneixe-
ment: «Ara dius Barcelona i et diuen: 
Ah, Catalunya!». Juntament amb altres 
catalans i valencians residents a Ox-
ford, fa cinc anys van crear el grup de 
facebook Catalans a Oxford, «ara amb 
més de tres-cents seguidors». És l’eina 
que utilitzen per convocar trobades 
–xerrades, tertúlies, sopar de Nadal, 

celebració de la Diada...– i concentra-
cions: «La mateixa tarda del dia de la 
sentència vam manifestar-nos davant 
la biblioteca Radcliffe Camera». Ho 
recorda amb molta emoció: «Ens hi 
van donar suport defensors del poble 
kurd, joves de Hong Kong i partidaris 
de Julian Assange. Cridàvem eslògans 
en català i en anglès. Reclamàvem lli-
bertat i també cridàvem Sit and talk. 
Mai cap problema amb la policia ni 
amb els vianants. Potser algun anglès 
que ens pregunta: I per què us mani-

festeu aquí? Segur que a Escòcia això 
no ho preguntarien».

En efecte, a Escòcia, on viu Jose Co-
mas des de fa 37 anys, «són plenament 
receptors del problema d’una nació 
petita envers una de més gran i po-
derosa». Comas, mestra de professió, 
ha treballat al servei de biblioteques i 
en serveis socials fins a la jubilació. A 
la zona on viu, al sud-oest d’Escòcia, 
hi ha molts poblets amb un gran acti-
visme a favor de la independència del 

Concentració independentista davant el Rad Cam de la Universitat d’Oxford, el 26 d’octubre.

Toni Dedeu (Anglaterra): 
«Actualment el tret 
diferencial català els sona 
més, però si no esmentes 
que la capital catalana és 
Barcelona, encara hi ha 
qui es confon amb el 
País Basc»
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país: «El moviment per a la indepen-
dència Yes Steqartry no és un partit 
polític, però també hi col·labora gent 
pertanyent a grups polítics, com l’Scott 
National Party i Els Verds. No cal dir 
que tots aquests grups i partits es mos-
tren solidaris amb la causa catalana». 
Segons Comas, «als escocesos els costa 
entendre que Espanya no respecti el 
dret d’autodeterminació i els indigna 
que Europa no actuï ni digui res en 
relació amb la brutal repressió polici-
al». Amb tot, «ara mateix aquí tothom 
està molt preocupat pel Brexit, fet pel 
qual tots els altres conflictes passen a 
un segon pla». La darrera manifestació 
a què ha assistit Comas és la que es va 
fer el 26 d’octubre a Glasgow, organit-
zada per Catalan Defence Commitee 
Scotland. Entre la premsa de consul-
ta habitual, Comas troba com a més 
propensos a fer-se ressò de la qüestió 
catalana el diari escocès The National i 
The Guardian. 

Després de viure sis anys a Limerick, 
Albert Llussà va establir-se a Dublín, 
on viu i treballa des de 2001, com a 
advocat a Daly Lynch Crowe&Mor-
ris Solicitors, «al centre mateix de la 
capital». Igual que en altres països, 

«els principals mitjans de comunica-
ció cobreixen el que passa a Catalu-
nya en moments puntuals, però no 
de manera continuada. Això sí, quan 
informen ho fan tenint en compte 
els diferents punts de vista». Asse-
gura que «la majoria és conscient de 
l’existència d’un conflicte polític entre 
Catalunya i Espanya, però pocs veu-
rien amb bons ulls una revolució al 
marge de la Constitució espanyola». 
Explica que durant els mesos previs 
a la celebració del referèndum «m’hi 
vaig involucrar, però vistos els resul-
tats i les conseqüències, vaig deixar 
d’implicar-me». Va votar per darrera 
vegada precisament el dia 1 d’octubre, 
pel referèndum. 

Des d’Itàlia
Montserrat Badia viu a Urbino, una 
petita ciutat situada a la Itàlia central, 
on treballa en una empresa agrària 
ecològica. No vota mai, perquè al cap 
de temps de viure a Itàlia va adoptar 
la nacionalitat italiana. S’hi està des 
de fa 40 anys. Està al corrent de l’ac-
tualitat catalana, però, gràcies a les in-
formacions que li arriben dels amics, 
Vilaweb i Nació Digital: «Els únics 
diaris d’aquí que de vegades parlen 

del conflicte català són La Repubbli-
ca, que és com llegir El País, i Il Ma-
nifesto, un diari comunista que parla 
de la situació catalana més oberta-
ment». Als italians els costa entendre 
què passa: «Els que ho entenen millor 
són els habitants de l’Alto Adige, que 
és una regió autònoma, pels quals la 
solució passaria per aconseguir més 
autogovern». 

En relació amb Salvini i les seves vel·leï-
tats filoindependentistes, Badia recorda 
que «el seu partit és la Lega Nord i fa 
temps volien posar la frontera al riu Po, 
però com que els voten també la gent 
del centre i del sud, ara han recol·locat 
la frontera, els murs i tot el que cal-
gui contra els immigrants». A Badia li 
consta que «Salvini i el seu grup van 
estar molt atents a l’1 d’Octubre». Com 
també va estar-ho ella, però amb un 
sentiment més noble i sincer: «Vaig es-
tar orgullosa de la meravellosa capacitat 
d’aquest meu poble per organitzar-se».

Des de Suïssa
Tot i viure al país helvètic des de fa 50 
anys i haver accedit a la nacionalitat 
suïssa des de l’any 1994, Ramon Boi-
xet, químic retirat i instal·lat a Berna, 
continua sentint-se manresà i interes-
sat per la marxa de la ciutat i el país. 
Per això, a més d’estar-ne al corrent per 
mitjà de familiars, amics, la premsa di-
gital i la TV per internet, està amatent 
a com informen els mitjans locals: «Les 
informacions són molt correctes, ja 
que tot i adoptar una posició neutral, 
presenten els fets amb un caire com-
prensiu envers la posició independen-
tista». I posa de relleu que «el principal 
diari de Berna, Der Bund, darrerament 
publica moltes informacions sobre 
Catalunya, de pàgina sencera o mitja 
pàgina, escrites per corresponsals i no 
per mitjà d’agències». 

Al carrer, força suïssos coneixen la si-
tuació catalana i hi ha coincidència a 
l’hora de recomanar una organització 
federal, «en tractar-se, com Suïssa, d’un 
conjunt de comunitats culturals i idio-
màtiques diferents». Val a dir que a Su-
ïssa «hi ha quatre idiomes oficials i un 
govern format per set membres de qua-
tre partits, cosa que ens permet conviu-
re perfectament dins la diversitat».

Jose Comas amb la consellera Pontsatí, a la plaça George Square de Glasgow, el 26 d’octubre.
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Des dels països nòrdics
Nässjö, una ciutat al sud de Suècia, és 
la residència, des de fa un any i mig, 
d’Adrià Martí, preparador físic del 
Nässjö Basket, equip que juga a la pri-
mera divisió. El que passa a l’estat es-
panyol, als suecs, els queda molt lluny, 
però sí que «alguns mitjans, els més 
progressistes, informen que existeix 
un procés d’independència en marxa, 
que a conseqüència d’això hi ha polí-
tics a la presó i a l’exili, i que als carrers 
de Catalunya hi ha moltes manifes-
tacions». A la gent del seu entorn, en 
general, els costa entendre-ho, «però 
vull pensar que en altres zones del 
país, més properes a Estocolm, Mal-
mö o Göteborg, la informació sobre 
el procés és més àmplia i la mentali-
tat de la població és més oberta». Per 
explicar-se millor, Martí els posa com 
a exemple Jamtland, «un territori al 
nord-oest del país, que reivindica la 
seva existència i reconeixement com 
a nació, amb un himne, una bandera i 
una cultura pròpies». 

A Noruega, al poble de Balsfjord, viu 
des de fa 20 anys Marc Fàbrega, ciuta-
dà noruec des de 2005. Dedicat a la pa-
gesia, Fàbrega s’està en un municipi de 

1.200 habitants. Això no li impedeix 
estar al dia de tot el que passa a Cata-
lunya. Fins i tot els seus veïns n’estan 
informats i sovint s’interessen per com 
van les coses. Tots, mitjans i gent, veu-
rien amb bons ulls la celebració d’un 
referèndum vinculant. 

Després d’haver-hi viscut del 2001 al 
2003, el 2011 l’arquitecte Josep Cayue-
las va tornar a Dinamarca per instal-
lar-se de nou a Copenhaguen, on tre-
balla a la WERK Arkitekter. Diu que 
vota sempre, «malgrat les gimcanes 
burocràtiques». Explica que, fa sis o 
set anys, un corresponsal danès a Bar-
celona li confessava que li agradaria 
escriure més cròniques sobre les Dia-
des i l’independentisme, «però malau-
radament no hi passa mai res prou 
violent». I afegeix: «Malauradament 
sols apareixem als mitjans generalis-
tes quan el contingut de les notícies és 
prou sensacionalista. I és que, si soc 
sincer, jo tampoc no segueixo prou al-
tres conflictes d’arreu del món si no hi 
ha notícies d’impacte». 

Acostumats a la separació de poders i 
a un periodisme lliure i crític, els da-
nesos «solen trigar un cert temps a 

desconfiar de promeses polítiques, 
detencions i sentències judicials..». Pel 
que fa a la premsa, «aquí és menys par-
tidista, ja que en un mateix diari i fins 
i tot en un mateix article, pots llegir-hi 
una crítica dura contra la falta de pro-
postes valentes de solució per part de 
l’estat espanyol i alhora una crítica a les 
iniciatives il·legals per part dels polítics 
independentistes». Cayuelas reconeix 
que en general «és difícil fer-los com-
prendre la legitimitat d’allò il·legal». I 
és que «a diferència d’altres estats on 
les diverses nacions que l’integren són 
conegudes, amb Espanya, que es pre-
senta al món com a nació única, això és 
un primer obstacle important. D’aquí 
que, per comprendre els motius del 
conflicte, primerament cal explicar-los 
que Catalunya és una entitat nacional 
pròpia i no una simple regió que bata-
lla amb l’estat per una simple disputa 
econòmica o competencial».

A Dinamarca, on la cultura democrà-
tica té un llarg recorregut, «la gent es 
posa les mans al cap en veure com, per 
falta de separació de poders, s’empre-
sonen polítics per reclamar un dret, i 
lògicament la gent se solidaritza amb 
les víctimes de les injustícies». En 
aquests moments, assenyala Cayue-
las, «el relat dominant transmès des 
de l’independentisme se situa en el 
lament per les injustícies davant la 
voluntat de càstig i d’escarment per 
part de l’estat» i remarca l’activisme de 
l’ANC de Dinamarca al llarg dels dar-
rers anys: «Just abans de l’1-O es van 
fer diverses concentracions pel dret a 
decidir, organitzades conjuntament 
entre l’ANC, el Casal Català i el CDR, 
amb presència de polítics danesos sen-

Albert Llussà, votant per l’1-O, al Pare Algué. 

Josep Cayuelas 
(Dinamarca): «Ens pot 
semblar que el nostre 
conflicte és el més 
important del món 
civilitzat, però coincidim 
en el temps amb altres 
i més grans conflictes 
de sobirania i manca de 
llibertats, i ben a prop»



20 EL POU · DESEMBRE 2019

sibles a la causa. Alhora, des de l’ANC 
s’aportava un relat complementari a les 
cròniques dels corresponsals a Madrid 
i als comunicats de l’ambaixada, per tal 
de generar curiositat i crítica». També 
destaca l’organització de debats i col-
loquis sobre dret constitucional, jus-
tícia internacional, autodeterminació, 
etc., amb presència de danesos experts 
a la taula i parlamentaris entre el pú-
blic. «L’acte més rellevant va tenir lloc 
quan el 2015 el ministre d’Afers Exte-
riors danès va proposar una declaració 
per a la resolució del conflicte entre 
Espanya i Catalunya de forma demo-
cràtica i pacífica, que va ser votada per 
majoria al Parlament». 

A Dinamarca, diu Cayuelas, «no hi ha 
pànic als referèndums ni a l’autodeter-
minació. La frontera entre Alemanya 
i Dinamarca a Schleswig-Holstein va 
ser la primera a Europa a definir-se 
en referèndum el 1920, i van deci-
dir-ho els habitants de les dues franges 

frontereres. També tenim el cas de les 
illes Fèroe i Groenlàndia, dues regions 
autònomes amb el dret a l’autodeter-
minació reconegut. Amb tot, quan 
els parles de la independència de Ca-
talunya, sempre surt la pregunta: I si 
després també volen independitzar-se 
el País Basc, Flandes i Còrsega? Què 
passaria aleshores? I aleshores no sé 
respondre sinó amb una altra pregun-
ta: Exacte, i què passaria?». A casa, diu 
Cayuelas, «compto amb una catalana 
d’adopció i dos catalanodanesos que ja 
van entenent que això de ser català és 
diversió assegurada».

Des d’Estats Units, Canadà i 
l’Amèrica del Sud 
Els bagencs residents als Estats Units 
coincideixen a destacar que el conflic-
te català és pràcticament absent en els 
mitjans de comunicació americans. 
Amb tot, el tema no és del tot desco-
negut, sobretot en l’àmbit universitari. 
Segons la surienca Mar Reguant, pro-

fessora d’Economia a la Northwestern 
University de Chicago, la majoria dels 
companys de feina opina que «el go-
vern espanyol gestiona pèssimament 
tot aquest tema i no entenen ni la vi-
olència ni les sentències. Però sovint 
tampoc no entenen per què ens hem 
posat en aquest merder, ni per què s’ha 
arribat en aquest punt mort».

A Texas, on Antoni Virós cursa el 
doctorat en Enginyeria Aeroespacial 
a Texas A&M University, ubicada a la 
ciutat de College Station, «la gent de la 
Universitat sap que passa alguna cosa, 
però ningú no sap exactament què ni 
entén el conflicte: només saben que 
de tant en tant hi ha disturbis i poca 
cosa més». Cal tenir en compte, com a 
premissa, que «la majoria d’americans 
desconeixen del tot la història i la ge-
ografia europees, de manera que rara-
ment saben que existeix un país que es 
diu Catalunya i una llengua que és el 
català». Per a Virós, «l’opinió pública 
oficial és que Espanya és indivisible, 
tal com va afirmar el president Trump 
fa un parell d’anys. Pel que fa a la gent 
del carrer, les visions varien segons si 
són progressistes o conservadors. Els 
primers es mostren d’acord amb el 
dret d’autodeterminació, mentre que 
els segons prefereixen l’estabilitat de 
les fronteres».

També a Texas, però a Dallas, hi viu des 
de fa 41 anys la navassenca Anna Arge-
mí. Treballa a l’agència d’interpretació 
jurada de la seva propietat, Tyler Inter-

Adrià Martí, preparador físic del Nässjö Basket, a Nässjö, Suècia.

Antoni Virós (EAU): 
«L’opinió pública oficial és 
que Espanya és indivisible, 
tal com va afirmar el 
president Trump fa un 
parell d’anys»

LES TAPES 
DEL POU Comandes al tel. 93 872 50 18 

o a elpou@elpou.cat

El Pou, però d’etiqueta

EL POU
de la gallina
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preters INC, espai en què «organitzem 
xerrades sobre el cas català». Argemí es 
manté plenament informada (Vilaweb, 
TV3, El Nacional, RAC1, etc.) i activa 
a les xarxes. Explica que «juntament 
amb altres catalans que s’han separat 
de la Casa d’Espanya des del 2012 cele-
brem la Diada». I comenta que «la ma-
joria d’americans són unionistes, llevat 
dels Bible Belt texans».

Després de confirmar que per a la ma-
joria de californians la situació catala-
na és inexistent, Roger Julià, santfrui-
tosenc que viu a Los Ángeles des de fa 
tretze anys, escrivint bandes sonores 
de pel·lícules, assegura que «els com-
panys de feina són coneixedors del 
conflicte i s’interessen amb empatia 
per l’evolució de la situació». 

L’advocat Miquel Salmeron, ara jubi-
lat, viu a Lima des de fa quatre anys. 
Segueix amb atenció els mitjans de 
comunicació espanyols, catalans i 

peruans. Al Perú, «les grans manifes-
tacions catalanes i els incidents acos-
tumen a aparèixer com a notícia de 
portada, mentre que les notes interi-
ors solen reproduir el que n’explica El 
País». Parlant amb la gent, «no veuen 
clara la independència, però sí pactar 
un nou estatut».

La visió que es té des del Canadà, al 
nord del continent americà, és més 
comprensiva, a causa sens dubte de 
l’existència del Quebec. Per a Bernat 
de las Heras, doctorand de neuroci-
ències a la McGill University de Mon-
treal, «aquí la gent simpatitza amb la 
causa catalana perquè comparteix 
el sentiment d’autodeterminació». 
Quant a la premsa, malgrat el to im-
parcial que adopta, «és crítica amb la 
constant negativa del govern espanyol 
per afrontar la situació des d’un punt 
de vista polític». D’ençà de la brutalitat 
de les càrregues de l’1-O, «va créixer 
molt l’interès pel procés català, i no 
solament això: molts companys meus 
d’Universitat em preguntaven: que 
Espanya no és una democràcia euro-
pea normal?». Per als quebequesos, 
la resolució ha de ser política i pací-
fica: «No s’entén que encara no s’hagi 
pactat un referèndum per decidir si 
Catalunya vol continuar pertanyent a 
Espanya o no. Aquí, a Quebec, ja s’han 
fet dos referèndums i la gent té plena 
consciència que el poder de decisió ha 
de ser de les persones que hi viuen». 
Entre els companys catalans de la Uni-
versitat, els amics del Casal Català i la 
colla castellera de Montreal, en Bernat 
se sent com a casa. 

Des de Hong Kong
Després de passar cinc anys a Londres, 
Carles Solà ara s’està a Hong Kong, 
com a director de GS&QA Ralph Lau-
ren: «Els canvis polítics democràtics 
m’han seguit durant tot aquest temps: 

de primer, el Brexit, i ara les manifes-
tacions a Hong Kong contra el govern 
proxinès». Solà afirma que «a HK vi-
vim un procés democràtic similar 
al català, i això facilita l’explicació de 
la situació històrica de Catalunya». 
Comparant tots dos moviments, Solà 
hi troba diversos paral·lelismes: «La 
democràcia i la llibertat en són els 
motors; són moviments de base, inte-
grats per gent insatisfeta i preocupada 
pel seu futur, sobretot els joves, que es 
posicionen contra el sistema; no hi ha 
un líder clar i la gent utilitza les noves 
tecnologies per organitzar-se». Tant 
en el cas català com en el de l’excolò-
nia britànica, que ara lluita pel sufragi 
universal, «la solució passa per les mo-
bilitzacions pacífiques i el diàleg».

Des de Madrid, el País Basc 
i les Illes
No cal sortir de Catalunya per cons-
tatar com, en general, els mitjans ca-
talans i els espanyols presenten dues 
realitats diferents a partir d’uns ma-
teixos fets. Ricard Oliva, coordinador 
a Madrid de la revista comercial Vive 
Ventas, del grup manresà Marco+I-
bor, recorda quan no fa gaire, el 26 
d’octubre, «TVE va difondre la notícia 
que un mosso d’esquadra estava molt 
malferit, de pronòstic greu, arran de 
la gran manifestació de Barcelona. El 
primer que vaig pensar és que l’havi-
en apallissat o havia rebut l’impacte 
d’algun objecte contundent. Després 
vaig saber que havia caigut en baixar 
d’una lletera en marxa». A diferència 
de la majoria dels seus conciutadans, 
els bagencs residents a Espanya se-
gueixen tota mena de mitjans de co-
municació. En el cas d’Oliva, cada dia 
llegeix el Regió7 digital, el Nació Man-
resa, fulleja El Mundo i rep cada mes 
el Pou: «Cada mitjà l’enfila d’acord 
amb la seva tendència política». Diu 

Ricard Oliva, a Madrid, amb la torre Espanya al fons.
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que «a Madrid hi ha qui es manifesta 
davant la Puerta del Sol per la sentèn-
cia, qui no comprèn que hi hagi gent a 
la presó per convocar un referèndum i 
qui voldria, molts, veure Puigdemont 
fent companyia a Junqueras i els Jor-
dis a la presó, però ningú no parla de 
com s’hauria de resoldre el conflicte».

A Madrid també hi ha des de fa dos 
anys Mar Poyato, periodista de RAC1, 
fet que li permet disposar d’informa-
ció de primera mà. Quant als mitjans, 
considera que «bé sigui per la ubica-
ció o per la ideologia, uns es posici-
onen molt més que d’altres, malgrat 
que també n’hi ha que intenten expli-
car què passa a les dues bandes». Tot 
i l’allau d’informació, «hi ha qui no 
entén per què passen determinades 
coses i per què es prenen determi-
nades decisions». L’interès de la gent 
en relació amb el problema català és 
fluctuant: «Ha augmentat l’interès du-
rant el judici i arran de la publicació 
de la sentència, però ara es té la sen-
sació d’estar vivint en un bucle, i la 
gent es cansa de sempre sentir a parlar 
del mateix tema». El procés ha gene-
rat l’organització de manifestacions, 
concentracions, xerrades, conferènci-
es, tot tipus d’actes: «En alguns casos, 
per donar suport al moviment inde-

pendentista i, en altres, per mostrar 
rebuig». La mateixa disparitat de cri-
teri es troba a l’hora de solucionar la 
qüestió catalana: «El tema és complex 
i les propostes són diverses. En tot cas, 
tothom coincideix que la situació és 
complicada i que difícilment se solu-
cionarà a curt termini».

Després d’haver viscut a Mallorca, To-
ledo i haver passat deu anys a Madrid, 
Pere Baltiérrez ara viu a Coslada, a ca-
torze quilòmetres de la capital. Treba-
lla en una mútua de prevenció de ris-
cos laborals. Constata que cada vegada 
es fa més difícil destriar les notícies 
certes de les falses: «És impressionant 
com transformen la realitat en un mo-
ment i, és clar, d’allò que és important 
no se’n parla». Entre els companys de 
feina hi ha de tot: «Hi ha una minoria 
que pregunta i s’informa, mentre altres 
es queden amb l’opinió d’un determi-
nat mitjà, i no pregunten». El conflicte 
català evidencia, segons Baltiérrez, que 
«hi ha molta feina a fer en educació so-
cial i política, i sovint tens la sensació 
que anem enrere». Sobre la manera de 
resoldre el conflicte, «tothom hi diu la 
seva: hi ha qui proposa buscar un punt 
intermedi, qui està per un referèndum 
pactat, fins i tot actualitzar la consti-
tució, però també hi ha qui està per 

l’aplicació d’un 155 permanent o fins i 
tot l’anul·lació de l’autonomia».

Al País Basc, tot el que passa a Cata-
lunya «té un ressò immediat i sense 
manipulacions, sobretot a l’ETB», afir-
ma Àngels Fanés, que viu a Donosti, 
des de fa deu anys, fent classes d’an-
glès a la Lauaizeta Ikastola BHI. «La 
gent del meu entorn», diu Fanés, «no 
únicament ens comprèn, sinó que des 
del primer moment han estat al nostre 
costat». Explica que al País Basc exis-
teix, des de 2013, una plataforma cívi-
ca, a l’estil de l’ANC, Gure Esku Dago 
(És a les nostres mans), que en solidari-
tat amb el poble català tot sovint «pro-
mouen concentracions, recollida de 
signatures... Arran de la sentència del 
procés, el 19 d’octubre van convocar 
una manifestació multitudinària amb 
el lema Erreferenduma ez da delitua/
Askatasuna (El referèndum no és delic-
te / Llibertat), en què també va acom-
panyar-nos el Lluís Llach».

A les Illes, a Eivissa, s’hi està des de fa 
dinou anys Mercè Chumillas, secre-
tària de gerència d’Ib-salut. Normal-
ment consulta la premsa a l’ordina-
dor i la segueix per twitter, cosa que 
li permet comparar les notícies: «Als 
mitjans espanyols la informació és bà-

Mar Poyato, periodista de RAC1 a Madrid. Manifestant-se amb altres companys de l’institut, a Donosti: 
“El referèndum no és cap delicte: Llibertat!”
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Mercè Chumillas, amb la seva companya eivissencocatalana.

sicament acusatòria, amb tendència al 
descrèdit, mentre que en els catalans 
hi trobes un ventall més ampli. Quant 
a la premsa local, tota la informació és 
d’agències o dels grups propietaris». 
Malauradament la majoria d’eivissencs 
només s’informen a través de mitjans 
espanyols: «Tenen la sensació que tot 
el país és al carrer constantment. Just 
no fa gaire he estat amb unes com-
panyes de l’hospital a Girona. Tota la 
setmana abans em preguntaven si tro-
baríem problemes per desplaçar-nos. 
Van quedar sorpreses del bon ambient 
que hi ha pertot i de la gran estesa de 
símbols. També es van sorprendre per 
la constància de la reivindicació. Crec 
que van entendre que quan hi ha mani-
festacions es fa soroll, però que la vida 
continua». Els eivissencs advoquen 
majoritàriament pel diàleg, «però cos-
ta molt trobar algú que parli de refe-
rèndum i gairebé tothom diu que mai 
no serem independents». Malgrat la 
trista situació, Chumillas viu feliç amb 
la seva parella eivissenca: «Ella diu que 
és una catalana d’Eivissa».

També a les Illes, però a Palma de 
Mallorca, s’hi està i treballa Aida Bon-
vehí, metgessa en un hospital públic 
del Servei de Salut de les Illes Balears. 
Explica que, des de l’empresonament 
dels polítics catalans i l’exili de la res-
ta del Govern, «cada dijous es fa una 
cantada popular, a la plaça de Cort de 
Palma, organitzada pels Músics per la 
llibertat». També comenta que en els 
actes de suport als presos «sovint hi 
ha un petit grup d’ideologia contrària 
que es fa notar». D’altra banda, des 
que viu a Mallorca, li ha cridat l’aten-

ció «que el tema de Catalunya és bas-
tant tabú, la gent quasi no en parla, ni 
pregunta. O almenys pel que fa al meu 
entorn laboral, a Palma, compost per 
alguns mallorquins i altres persones 
vingudes de diferents punts de la pe-
nínsula Ibèrica». 

Des de tot arreu i des d’enlloc
Treballar en un circ vol dir canviar 
constantment de paisatge. Això és el 
que fa David Repullés, actuant com 
a cantant al xou Corteo del Cirque 
du Soleil. En els darrers tres mesos, 
per exemple, ha estat girant per una 
quinzena de ciutats d’Estats Units, 
Itàlia, Alemanya i Àustria. Aques-

ta itinerància no li impedeix estar al 
corrent del que passa aquí: «Cada dia 
consulto webs de diaris, televisions, 
ràdios, amics i família. Els consul-
to tots menys els del lloc on soc. No 
conec prou la llengua de cada país». 
Al circ, «hi ha qui no en sap res, qui 
troba bé que siguin a la presó, qui em-
patitza amb tu, qui et pregunta: Què 
passa a Barcelona que hi ha mig milió 
de persones als carrers, protestant?». 
Repullés només sap que cada setmana 
canvia de ciutat i que cada deu setma-
nes torna a casa, on l’espera un altre 
circ, el circ mediàtic, on predominen 
els llançadors de punyals i els trapezis-
tes sense xarxa. 
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d'aquí i d'allà

ha un restaurant català que té molt èxit, el Tanit, que porta 
Òscar Bosch, fill del Joan Bosch, xef i propietari del restau-
rant Can Bosch, de Cambrils, que té una estrella Michelin.

Soc químic i treballo des de fa quinze anys a la multinaci-
onal americana Colgate Palmolive, al centre de desenvolu-
pament de nous productes. Analitzo com exportar a d’altres 
països de l’Amèrica Llatina (Mèxic, Argentina, Guatemala... 
A Veneçuela ara no hi anem per la situació). Avaluem la 
inversió necessària per a una planta productiva. També 
m’ha agradat anar a la Xina per feina. Sovint dic que parlo 
català i poso referències de Catalunya en les converses, els 
explico coses amb orígens catalans... Llavors em pregunten 
molt sobre què ha passat. Tenen ganes de saber-ne més, què 
vol la gent, i els explico les diferències. Em demanen què 
seria jo si hi ha separació i els dic que triaria ser català i no 
espanyol. La meva germana, que té 43 anys, es va establir a 
la Cerdanya fa setze anys i nosaltres procurem venir cada 
dos anys, a veure la germana de l’àvia. Amb la situació que 
vivim al Brasil, no descartem quedar-nos a viure algun dia a 
Catalunya. Seria una contraemigració!

ls meus avis eren de Manresa, l’avi, i 
de Súria, l’àvia. Es van conèixer a la 
fàbrica de la Pirelli i van emigrar als 
anys cinquanta, per les dificultats 
de l’època. No sabien si anar a Cuba 
o al Brasil, però l’avi era tipògraf, 
tenia un amic a la indústria gràfica 

brasilera i li va facilitar feina al cap d’una setmana. L’any 1952 
ja hi va venir tota la família. Llavors el meu pare, Albert, tenia 
només set anys, però els fills hem mantingut la cultura cata-
lana. He nascut aquí, tinc 41 anys i la meva mare i la meva 
dona són brasileres, però procuro parlar en català amb el 
meu fill de deu mesos, Martin (al Brasil, Martí sona estrany). 
Conservem molt fort la cultura manresana i del Bages.

Amb l’arribada a la presidència de Jair Bolsonaro, el Brasil 
està tornant vint anys enrere. En l’època del president Lula 
da Silva, la gent més humil va millorar molt i es van viure 
uns anys daurats de l’economia. A Lula el va treure la justí-
cia, de la mà del jutge Sergio Moro, a qui Bolsonaro ha fet 
ministre de Justícia. Ara, un 2% de la població té el 99% de 
la renda. Els rics són molt més rics. Hi ha un abisme soci-
al increïble. Els indicadors ens diuen que hi ha recessió i 
comença a haver-hi violència. Hi ha molta gent al carrer, 
hi ha robatoris... Els índexs econòmics no són bons, però 
la indústria agropecuària està fent molts diners. La inver-
sió estrangera es redueix i el nivell de confiança és baix. 
Bolsonaro diu que es pot calar foc a l’Amazònia i no passa 
res. Un hacker ha revelat un pla de desenvolupament per a 
l’Amazònia. Volen destrossar-ho tot, fer carreteres pel mig.

Vivim a São Caetano do Sul, una ciutat d’uns 140.000 ha-
bitants de l’àrea metropolitana de São Paulo, que té més de 
dotze milions d’habitants. S’hi viu més bé i els serveis i les 
escoles són millors que no pas a la gran ciutat. A São Paulo 
la Penya Barcelonista és molt potent, l’única homologada 
pel Barça. Aquí el club és molt conegut. El futbol tiba molt. 
Hi ha un centre català, l’Associaçao Cultural Catalonia, on 
es fan classes de català homologades per la Generalitat i es 
promou la cultura catalana i s’hi fan trobades. I també fun-
ciona un Club Barasilero-Català de Negocis. Ara mateix, hi 

Des del Brasil
Érico Prat

Érico Prat Vieira és fill d’un manresà i viu a São Caetano 
do Sul (Brasil).

E
«Amb l’arribada de Bolsonaro al poder, 
el Brasil està tornant vint anys enrere»
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indrets

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

ncara que sembli estrany, algunes 
vegades els rius poden canviar sob-
tadament el seu recorregut, com va 
passar en un tram del Calders en uns 
temps geològicament molt recents, i 
podem veure en el paisatge els efec-
tes d’aquell esdeveniment. Des del 

mirador que es va construir per contemplar aquest indret 
podem veure davant nostre un turó amb les restes del castell 
al cim, talment una illa al centre d’una vall; la base està en-
voltada per camps de conreu, excepte el vessant Sud, per on 
passa el riu. En el passat el riu feia aquí una corba molt pro-
nunciada, un meandre que envoltava la muntanya passant 
per on ara hi ha els conreus, però fa milers d’anys, el riu va 
fer drecera tirant pel dret. Fa entre 5 i 10 milions d’anys el riu 
Calders formava aquí un ampli meandre que tendia a fer-se 
més i més pronunciat perquè els rius tendeixen a erosionar 
la riba externa dels revolts, de manera que l’entrada i la sorti-
da del meandre s’aproximaven lentament. Fa cosa d’un milió 
d’anys la muntanya del centre de la corba estava gairebé en-
voltada pel riu, era com una petita península unida a la veïna 
serra de les Abrines per un estret istme. Fa entre 100.000 i 
300.000 anys els revolts d’entrada i de sortida s’havien apro-
ximat tant que el riu va trencar la separació entre els extrems 
del meandre i va obrir una drecera. Com que es van unir dos 
trams de riu que estaven a cotes diferents –el riu fa baixada– 
es va formar el saltant del molí del Castell, que encara exis-
teix. Al llit abandonat pel riu devien restar durant un temps 
alguns petits estanys i aiguamolls que es van acabar omplint 

de sediments aportats pels torrents que baixen dels vessants, 
i que és la zona que ara es cultiva. 

Un cop vist el meandre des del mirador aconsellem seguir 
la pista en part asfaltada en direcció al fons de la vall; abans 
d’arribar al molí hi ha un corriol indicat que porta al pou 
de glaç, i seguint endavant donarem la volta al turó seguint 
l’antic meandre. Pel camí trobarem a mà dreta la pista que 
puja al castell de Calders, tancada amb una cadena. Cal 
pujar-hi a peu, però val la pena. Completant el recorregut 
del meandre ens acostarem al riu i podrem accedir a peu 
a l’ample llit rocós per damunt del salt del Molí, just on es 
va trencar el meandre. No cal tornar enrere, es pot seguir 
la pista fins a la carretera de Calders a Monistrol.  No ens 
podem estar de dir que el mirador del meandre ha estat 
víctima continuada del vandalisme, almenys per dos cops 
s’han destruït els plafons informatius, s’han arrencat peces 
d’obra i les deixalles mai no falten. Llàstima!

Nom del paratge: Meandre abandonat del riu Calders. Situació: 
Terme de Calders. Al  quilòmetre 15,7 de la carretera N-141c surt el 
trencall que indica el Malniu i el molí del Castell, i a 200 m troba-
rem el mirador del meandre. Procedència del nom: És ben explícit. 
Situació geològica: La zona forma part de la Depressió Geològica 
de l’Ebre. Importància geològica: Configura un paisatge geològic 
de gran interès. Són remarcables les formacions rocoses calcàries 
originades a partir d’esculls coral·lins que s’observen als vessants es-
glaonats. Materials geològics: Totes les roques de la zona són se-
dimentàries d’origen marí. Edat de la formació: L’escanyament del 
meandre, el seu trencament i el rebliment de la llera abandonada 
es van produir dins el període Pleistocè. Curiositats: El turó del cen-
tre del meandre era de fàcil defensa, per aquesta raó va ser escollit 
cap al segle XI per edificar-hi el castell.

El meandre abandonat del riu Calders

E
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Ignasi Cebrian

El capitalocè

ls humans tenim ceguera sistèmi-
ca o ambiental. Som incapaços de 
veure com les nostres activitats 
quotidianes, rutinàries i locals 
produeixen canvis sobre el medi 
ambient global. Ningú no ha estat 
conscient del canvi climàtic fins 

que els climatòlegs han aportat dades concloents. El feno-
men és el resultat del domini dels humans sobre la natura. 
L’hem manipulat, transformat i explotat fins al límit.

Un altre problema que, majoritàriament, portem arrosse-
gant des de gairebé el neolític, és la concepció dualista de 
la realitat. Separem la natura de la cultura. Com si els hu-
mans fóssim entitats d’origen no biològic! Sempre ens hem 
separat del que no és humà. Aleshores, allò que no pertany 
estrictament als humans és considerat inferior, mancat de 
respecte i explotable. Hem arribat a la dominació humana 
de la natura. Aquesta pràctica històrica s’ha perpetuat fins 
a l’actualitat i s’ha traslladat a les polítiques ambientals dels 
països desenvolupats.

Per una banda, el dualisme natura-cultura i, per una altra, la 
ceguera que tenim davant dels canvis ambientals, han justi-
ficat, al llarg de la història, la transformació dels ecosistemes 
i la conquesta i l’aculturament de les poblacions humanes 
autòctones. I tot plegat ha confluït de manera exagerada en 
el sistema capitalista i neoliberal vigent. El principal res-
ponsable de l’ecocidi i genocidi actual. El capitalisme està 
donant nom a un nou període geològic, el capitalocè. 

El terme capitalocè és un dels noms que s’ha donat al perí-
ode que va de la revolució industrial fins a l’actualitat, fent 
analogia amb els noms d’altres temps geològics (eocè, pale-
ocè...). També se li ha donat el nom d’antropocè, atribuint 
les causes de totes les maltempsades ambientals a la huma-
nitat en ple. El terme més coherent, però, és el de capitalocè: 
només una part de la humanitat, sota el sistema capitalista, 
ha provocat els canvis geològics i ambientals sobre la Terra.

Aquest periode acabarà quan deixem de ser antropocèn-
trics i tinguem una enfocament de la natura menys dual. 
Quan tinguem en compte que els humans formem part 
dels ecosistemes. En concret, de la biosfera. I quan els polí-
tics actuals siguin valents i s’enfrontin a aquesta realitat no 

E

dual. Ara per ara, els polítics van a remolc dels interessos 
crematístics dels partits i tenen por de canviar el sistema. 
Els suposaria perdre la comoditat i l’estatus quo. Una altra 
final possible és que la mateixa natura, de la qual formem 
part, ens acabi posant a ratlla.

natura urbana

 L’alteració de la natura és evident arreu
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«Un 90% de la mercaderia 
mundial és marítima. 
De gener a octubre, 57,6 
milions de tones de 
mercaderies han passat 
pel port de Barcelona, 
que ocupa el primer lloc 
europeu en creuers»
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l'entrevista

CARLA 
ROTLLAN
PLANELL
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Graduada en Nàutica i Transport Marítim per 
la Facultat de Nàutica de la UPC, té un màster 
sobre Economia Marítima i un postgrau de 
Direcció d’Operacions Portuàries. Treballa 
al Port de Barcelona, primer a la torre de 
control de Salvament Marítim, després a 
l’empresa Seven Seas i actualment fa d’agent 
de vaixell per a la companyia Marítima del 
Mediterráneo, on gestiona els vaixells de 
Maersk, una naviliera danesa.

uè et va fer 
decantar pel 
món de l’engi-
nyeria?
- D e s p r é s 
d’acabar el bat-
xillerat tecno-

lògic i la selectivitat, com que les mate-
màtiques, la química i la física sempre 
m’han atret, m’agradava afrontar una 
enginyeria. Em vaig adonar que la nàu-
tica era un món molt diferent i descone-
gut, que em va cridar l’atenció. A més, 
té moltes sortides professionals i el mar 
sempre m’ha agradat. Em vaig arriscar 
a provar-ho i ara no me’n penedeixo.

-Ha augmentat el nombre de dones 

estudiants d’enginyeria?
-Penso que sí, ja que cada vegada hi 
ha més llibertat perquè cada una pugui 
triar el que vol estudiar o ser, sense que 
sigui mal vista. Anys enrere, si una 
noia volia ser enginyera, segurament 
la miraven malament o li deien que era 
cosa d’homes. O també es podia trobar 
que en acabar els estudis no tingués les 
mateixes oportunitats laborals que po-
dia tenir un home, tot i ser molt més 
bona en l’especialitat. En el cas del 
món marítim es veu clarament. És un 
món masclista, però per sort cada ve-
gada menys. Tots els capitans amb qui 
parlo són homes. No hi he trobat cap 
dona. I veure’n una a bord és missió 
impossible. Per sort, cada vegada n’hi 

Q
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ha més i entre totes podem aconseguir 
la igualtat, ja que a poc a poc es va ve-
ient a les aules de la Universitat. Cada 
any creix el nombre de noies i és molt 
bon senyal. Però, cal treballar molt en-
cara per equilibrar la balança, no és ni 
fàcil ni ràpid. S’ha de valorar l’esforç 
de totes les dones que inicien camins 
en sectors més aviat masclistes. No és 
fàcil aguantar, però de ben segur que 
aquest esforç tindrà recompensa.

-Què opines, doncs, sobre el feminis-
me i la igualtat de gènere?
-Estic molt a favor, evidentment, de la 
igualtat, així com del fet que s’hauria 
d’apostar per la inclusió i no per l’ex-
clusió de la dona en els diferents àm-
bits, perquè tots hauríem de tenir les 
mateixes oportunitats. I aquesta lluita 
no és només cosa de dones, sinó de tots.

Professions nàutiques
-Quines són les sortides professio-
nals en nàutica?
-Asseguradores, inspeccions, socie-
tats de classificació o normes que els 
vaixells han de complir; drassanes, 
capitans de dic i proves de mar. Con-
sultors marítims i comissaris d’avari-
es; empreses i associacions navilieres, 
agències d’embarcament, operadors 
portuaris, dragats i remolcs portuaris o 
ports d’esbarjo, entre d’altres.

-L’experiència pot servir per a altres 
professions?
-Sí, l’experiència adquirida en la gestió 
del vaixell pot ser d’aplicació en empre-
ses privades, gerents o gestors comerci-
als i recursos humans. També en segu-
retat, com policia portuària mitjançant 
oposicions. O logística, pel que fa al co-
merç internacional o agències de duana.

-I també dins l’Administració pública?
-Començant per la Direcció General 
de la Marina Mercant, amb capitanies 
marítimes, autoritats portuàries, Institut 
Social de la Marina. La Direcció Gene-
ral de Pesca, el Servei de Vigilància Du-
anera, el SASEMAR (Control de tràfic 
marítim, salvament i rescat), els serveis 
meteorològics o fins i tot les confraries 
de pescadors i les llotges de peix.

-Què cal fer per ser capità de la ma-
rina mercant?

-No és el meu cas. Si vols arribar a ca-
pità, primer has de fer d’alumne, l’any 
següent, tercer oficial d’embarcament, 
l’altre, segon; després, primer i el darrer 
any, capità. En el meu cas, vaig acabar 
la carrera amb pràctiques en un vaixell, 
que m’han servit per convalidar-m’ho 
per al títol de capità de iot, que com a 
vaixell d’esbarjo, em permet navegar 
arreu, sense límit de milles nàutiques, 
fins i tot fer la volta al món.

-T’hi veuries?
-Sí. D’entrada em caldria tenir el iot, 
que val molts diners. M’hauria de posar 
al dia, però el que més costa és saber 
la teoria pel que fa a l’ús dels llums de 
navegació, saber com reaccionar i per 
on passar davant d’un vaixell a babord 
o estribord. A l’hora de conduir, la ma-
joria de iots són gairebé automàtics.

Energies renovables
-Quin va ser el teu treball final de grau?
-Vaig fer un estudi sobre implantar 
plaques solars en un iot. Més concreta-
ment, en un de 10 metres d’eslora. Vaig 
analitzar quin estalvi en combustible 
obtindríem, amb la incorporació de 
plaques solars, aplicades als llums o als 
sistemes sanitaris del vaixell. El resul-
tat final em va demostrar que no era 
rendible, en aquest cas, aplicar aques-
tes energies renovables. Potser haurien 
de passar 20 anys per començar a treu-
re profit de la inversió.

-Tot i així, quina opinió en tens, de les 
energies renovables?
-És un tema que sempre m’ha agradat 
molt, ja que formaran part del futur. 
En el meu treball va quedar clar que 
el que vaig estudiar no era la mane-
ra d’implementar-les en el iot, però 
penso que es podria trobar una altra 

solució. Per exemple, en el moll de la 
terminal. Si els vaixells fossin híbrids 
(elèctric i de combustió) es podrien 
endollar a la terminal que s’hauria 
anat carregant amb l’energia de les pla-
ques solars. Així, es podria fer servir el 
motor elèctric per sortir del port i en 
arribar a l’alta mar navegar amb el mo-
tor de combustió. Seria una manera de 
reduir també la contaminació acústica 
dels vaixells sortint i entrant de port.

-Com valores el postgrau en direcció 
d’operacions portuàries?
-Molt interessant, tot i que només du-
rava un any. Servia per conèixer global-
ment l’organigrama de tots els factors 
que intervenen en el port i les operaci-
ons que s’hi fan. Les assignatures eren 
impartides per professionals del sector, 
cada dia un de diferent. Per exemple, els 
consignataris o els pràctics ens explica-
ven la seva feina real del dia a dia.

-Dins del món laboral, quina va ser la 
teva feina a Salvament Marítim?
-Vaig començar a fer pràctiques un es-
tiu, en què vaig aprendre a treballar a la 
torre de control, on ens comunicàvem 
amb tots els vaixells que volien entrar al 
port de Barcelona, per tal que ens infor-
messin de manera ràpida, sobre el que 
portaven: passatgers, mercaderies peri-
lloses, malalties a bord. Durant l’any es 
tractava d’una feina rutinària, centrada 
en els vaixells que entren a port, però 
en aquesta època de l’any augmenta el 
nombre d’emergències diverses perquè 
són més els que surten a navegar. Si te-
nen alguna incidència  truquen a Sal-
vament Marítim i nosaltres ens hem de 
coordinar amb bombers o la policia. Hi 
havia situacions diverses, des d’un iot 
perdut que no sabia com tornar, o d’al-
tres que es quedaven sense motor a alta 
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mar, aleshores ho comunicàvem a les 
nostres barques de Salvament Marítim 
perquè es fessin càrrec del problema.

-El màster és un treball més global?
-D’entrada, me’l vaig plantejar com 
una ampliació de la carrera, perquè és 
un màster teòric. Dura dos anys i t’ha-
bilita per ser capità de la marina mer-
cant, que no m’he plantejat. Pel que 
fa a les assignatures de la Facultat de 
Nàutica, s’incorpora un simulador que 
és una habitació amb moltes pantalles 
que representa un pont de navegació. 
En acabar el màster, vaig fer un treball 
on em centro a analitzar els factors que 
intervenen en l’economia marítima, 
que engloba les drassanes, els desballes-
taments i la pesca. Els principals països 
amb drassanes del món són Corea, el 

Japó i la Xina. M’adono que els vaixells 
es desballesten a Bangla Desh, on hi 
ha una mà d’obra barata. De la matei-
xa manera que vaig veure que la pesca 
mediterrània té molt potencial. També 
puc dir que pel que fa als vaixells d’es-
barjo destaquen Itàlia i l’Amèrica del 
Nord. Coincideix en el moment en 
què començo a treballar i veig que hi 
havia moltes més empreses que les que 
m’imaginava en el port, de manera que 
la cadena logística era molt gran.

Empreses privades
-Paral·lelament, durant dos anys tre-
balles a l’empresa privada Seven Seas?
-Dins del port de Barcelona, vaig de-
cidir treballar per Seven Seas, una em-
presa d’àmbit mundial que es dedica a 
subministrar als vaixells quan aquests 
arriben. És una feina logística de com-
prar tot el que se’ns demana i portar-ho 
al vaixell, en un breu espai de temps, que 
sovint oscil·la entre les quatre i les sis ho-
res. A vegades ens ho demanaven només 
amb un dia d’antelació. Es tracta de tro-
bar-ho ràpid, agrupar-ho i portar-ho. És 
com una feina d’oficines que ha d’aplicar 
coneixements d’operacions i logística, 
amb un horari de vuit hores de treball.

-Actualment, què fas com a agent de 
vaixell?

-Soc una de les quatre persones encar-
regades, quan arriba un vaixell al port, 
de fer-li tots els tràmits perquè pugui 
atracar. Coordino amb la terminal que 
entri, atraqui, treballi i marxi. Treballo 
en una consignatària, com a represen-
tant legal dels vaixells estrangers al port 
de Barcelona. Quan tenen algun proble-
ma s’han de dirigir als agents: càrrega i 
descàrrega de contenidors, visats d’im-
migració... D’una banda, és una feina 
d’oficina per programar i coordinar que 
el vaixell pugui entrar i treballar. En se-
gon lloc, m’he de personar al vaixell per 
parlar amb el capità, que ha de justifi-
car sota signatura, que no porta armes 
a bord, ni animals. Em dona la llista de 
tripulants, amb els seus efectes perso-
nals i el que tinguin de valor, inclòs el 
que compren sense IVA com ara tabac 

o alcohol. Quan tinc aquesta documen-
tació truco a la caseta de la guàrdia civil 
que hi ha dins del port, que són els que 
s’encarreguen de despatxar vaixells o fer 
inspeccions a contenidors. A vegades 
venen a recollir els papers i d’altres els els 
porto jo. La nostra tasca és la d’ajudar el 
vaixell, de manera que anem junts amb 
el capità. Per estalviar-li feina ens dona 
els papers i nosaltres els fem arribar a la 
guàrdia civil. Si el vaixell està bé i no hi 
ha cap incident, ja no hi ha problemes.

-Què se’n fa del tabac i de l’alcohol 
dels tripulants?
-Dins del vaixell hi ha un departa-
ment on es guarda la mercaderia que 
la tripulació compra sense IVA, com 
tabac o alcohol. Quan el vaixell està 
dins del port, aquesta habitació ha de 
romandre tancada per evitar que nin-
gú pugui fer contraban. La cambra és 
segellada amb un precinte directament 
per la guàrdia civil. Quan el vaixell tor-
na a sortir a alta mar, a aigües interna-
cionals, la tripulació reobre l’habitació. 
És fàcil trencar el precinte, però, si els 
enxampen fent contraban, al capità li 
cau el pèl. Així que normalment, ningú 
no s’arrisca per dos cartrons de tabac. 
Se sobreentén que abans de precintar 
la guàrdia civil els permet endur-se’n 
el que necessiten.

-Quin és el teu horari?
-Com que els vaixells arriben a l’hora 
que els sembla, poden ser les dues de la 
nit o les vuit de la matinada, hi he d’anar 
quan toca i es consideren hores extres. 
En poques hores d’antelació pots saber 
que t’arriba un vaixell. Oficialment vaig 
a l’oficina de 8 a 17 h. Dins del departa-
ment de l’empresa, Marítima del Medi-
terráneo consigna diferents línies. Som 
quatre agents i cadascú de nosaltres fa 
una línia. Jo treballo i gestiono els vai-
xells de la Maersk, una naviliera danesa, 
que és una de les companyies marítimes 
més grans del món, tant per vaixells 
com per tràfic i els guanys econòmics, 
conjuntament amb MSC i CMA-CGM. 
Normalment, en una setmana tinc qua-
tre vaixells: un el dilluns, dos el dimecres 
i un altre el divendres. Els altres dies faig 
la feina d’oficina i avanço documentació. 
La meva feina varia molt en funció del 
nombre de vaixells que em corresponen, 
si en tinc molts vaig més atrafegada. En 
canvi, si només en tinc dos, vaig molt 
relaxada. Entre els companys també ens 
donem un cop de mà. Cada cap de set-
mana hi ha un dels quatre de guàrdia, 
que s’encarrega de tots els vaixells que 
arriben consignats per nosaltres.

Transport marítim
-Quina importància té actualment el 
transport marítim?
-Un 90% de la mercaderia mundial 
s’hi mou. Des del gener a l’octubre d’en-
guany, 57,6 milions de tones de merca-
deries han passat pel port de Barcelona, 
que ocupa la sisena posició, darrere de 
ciutats com Hamburg o Rotterdam, a 
Europa. En l’àmbit espanyol, el núme-
ro 1 és Algesires, pel que fa a volum de 
mercaderies, ha crescut molt, gràcies a 
l’aprofitament del nombre de rutes marí-
times comercials des de l’estret. Fins i tot 
València està una mica per sobre de Bar-
celona. Ara bé, pel que fa als creuers, el 
port de Barcelona ocupa el número 1 en 
l’àmbit europeu i Miami en el mundial.

-També afecta l’estructura física dels 
vaixells, per acreditar-los? 
-I tant! Avui en dia hi ha vaixells que 
tenen molta eslora i molta mànega, és 
a dir, l’amplada del vaixell, perquè les 
grues que hi treballen puguin arribar 
als contenidors del final. A part de tenir 
també, molt calat pel que fa a la profun-

«El món marítim és masclista, però per sort cada vegada 
menys. Tots els capitans amb qui parlo són homes. No hi he 
trobat cap dona. I veure’n una a bord és missió impossible»
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el perfil

C arla Rotllan Planell neix el 29 de gener de 
1992 a la Clínica Quirón de Barcelona, ca-
sualment, perquè la seva mare, Teresa Pla-
nell, treballava a Barcelona. Però ha viscut 
bona part de la seva vida a Manresa. De 

pares manresans, l’Armand exerceix de metge i la Teresa, de 
periodista. Té un germà, Àlex, que és dentista a Igualada. 
Comença els estudis a l’Escola Joviat, on fa tot el batxillerat. 
Aficionada als esports com els seus pares, va ser jugadora de 
bàsquet amb els equips de la Joviat i Sant Fruitós, en la posi-
ció d’aler, i va ser seleccionada per a la Catalunya Central. Va 
estar al Club Tenis Manresa, entrenada per Miquel Villegas, 
«on alguna copa havia guanyat», i també va practicar nata-
ció al Gimbe. Després de la selectivitat, entra a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya, a la Facultat de Nàutica. Tot i 
que comença els estudis d’enginyeria marina el 2010, l’any 
següent es canvia a Nàutica, que acaba el 2015. Fa les pràc-
tiques i s’embarca durant cinc mesos en el vaixell Rio Chara, 
que s’estava reparant a València, de manera que no va poder 
fer cap ruta comercial, però hi vivia i li va comptar com a dies 
de navegació. Va obtenir un passaport marítim. Graduada en 
nàutica i transport marítim, mentre feia el darrer any va fer 
el treball de Grau i un postgrau a la mateixa facultat. El curs 
2014-15 fa el postgrau en Direcció d’Operacions Portuàries. 
Fa pràctiques extracurriculars el 2015 a Salvament Marítim: 

treballa a la torre de control 
del port de Barcelona, els tres 
mesos d’estiu i posteriorment 
dos més, per suplir una baixa. 
El desembre de 2015 entra a 
treballar a Seven Seas fins al 
desembre del 2017. Paral·lela-
ment, comença a fer un màster 
en Nàutica i Transport Marí-
tim del 2015 al 2017, sobre la 
qüestió: Què engloba tota l’eco-
nomia marítima? Les empreses 
que construeixen drassanes, els desballestaments de vaixells, i 
la pesca. En acabar el màster, deixa també la feina a Seven 
Seas, i es dedica a fer d’agent de vaixell  per a la companyia 
Marítima del Mediterráneo, des del desembre del 2017. Té 
clar que no hi estarà tota la vida. Acaba de començar la seva 
vida laboral, on s’està fent un currículum i no descarta res 
de cara un futur, com fer un altre màster o entrar de cap de 
departament d’alguna empresa. De moment, està molt bé on 
és: «El port és un món diferent, on els que ens hem anat tro-
bant durant la carrera o els màsters després ens hem tornat 
a trobar al món laboral». Un 90% dels enginyers que acaben 
troben una feina adequada al que han estudiat. Domina l’an-
glès, que fa servir diàriament a la feina. 

tribució passés directament a una sola 
destinació. Sovint, si no és així, és per la 
importància del factor temps, que pre-
val per damunt de la sostenibilitat. Tot-
hom vol rebre el producte de seguida.

-Com està regulat el medi ambient 
marítim?
-En el món marítim hi ha moltes re-
gulacions, pel que fa a la sostenibilitat. 
Quan un vaixell s’apropa al port de Bar-
celona ha de canviar el tipus de combus-
tible que fa servir. S’utilitza combustible 
amb baix contingut de sulfurs. No es 
consumeix gasolina. Els vaixells dins del 
port utilitzen el dièsel, que té poc sulfur. 
El tema del medi ambient es controla. 
Penso que es comença a apostar també 
perquè els vaixells de la marina mercant 
puguin ser elèctrics a mitjà termini. És 
cert que un vaixell contamina si és molt 
gran, però pensem que porta molt ma-
terial, amb mil contenidors, per exem-
ple. Aleshores, cal preguntar-se que el 
que pot contaminar per peça, tenint en 
compte els contenidors que porta, és 
menys que el que transporta un camió 
que només duu un contenidor. És més 
sostenible. Però caldria estudiar-ho.

-A grans trets, com està distribuït el 
Port de Barcelona?
-Hi ha dues entrades: nord i sud. La 
majoria de vaixells entren per la del 
sud. Poden anar a treballar a APM 
Terminal de contenidors o BEST (Bar-
celona Europe South Terminal), també 
de contenidors. El moll d’inflamables, 
des d’Enagas, Meroil, Relisa, Tepsa, 
Decal, CLH o Tradebe. També hi ha els 
creuers de Grimaldi, cap a Itàlia i nord 
d’Àfrica, i Baleària i Acciona cap a les 
illes Balears. Els vaixells treballen dins 
del dic per protegir-se de la mala mar 
del port. Van per línies de contenidors 
que poden ser carregats i descarregats 
simultàniament. N’hi ha diferents ti-
pus, de 20 i 40 peus: tancats (Dry), 
controlats per temperatura (Reefer). 
Un exemple seria la tonyina vermella 
que ha d’estar a -60; mercaderies que 
sobresurten per dalt (Open Top), són 
els contenidors que van a dalt de tot 
de les piles; i costats oberts (Flat Rack) 
que transporten iots. Hi ha dues ter-
minals especialitzades en cotxes: Au-
toterminal i Setram. I el Port Nou, on 
hi ha vaixells polivalents amb conteni-
dors, cotxes i càrrega convencional.

ditat. Hi pot haver 15 metres de calat 
que no es veuen perquè estan sota l’ai-
gua. A Barcelona, per exemple, els que 
fan més metres de calat, no hi poden en-
trar a causa de manca de més fons marí. 
Així, fer vaixells avui en dia molt grans, 
tampoc surt a compte perquè molts dels 
ports no estan preparats. Actualment, 
encara que sigui a llarg termini, s’estan 
fent obres al port de Barcelona. Hi ha 
dragues que treballen per sota i pels cos-
tats. Contínuament estan treballant per 
ampliar-lo, cap a la banda del Llobregat.

-Hi ha connexió ferroviària?
-És clar. Molts contenidors i cotxes 
es carreguen directament als trens per 
tal de no utilitzar tants camions. Hi ha 
línies ferroviàries que entren dins del 
port, que cada vegada es van utilitzant 
més. Les mesures dels contenidors de 
20 i 40 peus es complementen amb les 
del tren. Actualment, molts d’aquests 
contenidors arriben a les terminals se-
ques interiors com la de Saragossa, on 
hi ha un important centre logístic de 
distribució. Ara bé, aquestes mercaderi-
es es redistribueixen en camions, tot i 
que l’ideal seria que del centre de dis-
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fila cultural

Jordi Estrada

L’art de vestir la natura

er a Míriam Ponsa, 
dissenyar moda és 
com per a l’escultor 
crear una escultura o 
per a un pintor pintar 

un quadre. És la seva manera d’expres-
sar allò que els seus ulls han vist durant 
un viatge, el que ella –i per extensió to-
tes les dones– ha experimentat davant 
la maternitat, el record dels oficis antics, 
de les treballadores de la fàbrica fami-
liar quan probablement s’atansaven al 
riu a fer la bugada. Aquestes vivències 
i aquests records sovint són l’origen de 
moltes de les seves col·leccions, nascu-
des de l’entranya creativa; d’aquí que, a 
diferència dels dissenyadors comercials 
a l’engròs, les creacions de Ponsa tenen 
ànima. Una ànima que és solidària amb 
les dones i els homes d’ara i de tots els 
temps, d’aquí i d’arreu, que han lluitat i 
lluiten pel dia a dia, per aconseguir una 
vida més digna, i també pels seus drets 
personals i col·lectius. 

Després d’uns primers temps en què  
tant feia moda masculina com femeni-
na, Ponsa va acabar centrant-se sobretot 
en el món de la dona, amb una voluntat 
democratitzadora i d’obertura envers 
qualsevol tipus de dona. És precisament 
en la seva darrera col·lecció de prima-
vera i estiu de 2020 on es palesa d’una 
manera més clara aquesta vocació de 
vestir dones d’edats i talles diferents, en 
un reconeixement a la diversitat i l’au-

toacceptació. Les seves són peces còmo-
des, elegants i inclusives, com a resultat 
d’un procés creatiu que queda recollit en 
uns quaderns d’autor on la dissenyadora 
esbossa, investiga, innova. 

Per a Míriam Ponsa, així com l’art re-
flecteix la manera de ser de la societat en 
cada moment, també la moda, tal com 
ella la concep, respon a una visió basa-
da en l’observació i el compromís humà 
i social amb la realitat local i universal. 
Això fa que les seves creacions s’inspi-
rin en col·lectius sovint menystinguts o 
oblidats, com els pastors transhumants, 
els raiers, les trementinaires o les buga-
deres; en personatges històrics defen-
sors de la llibertat i els drets humans, 
tals com Gandhi, Martin Luther King 
o Teresa de Calcuta; en escriptors i ar-
tistes amb una veu pròpia i trencadora, 
com Simone de Beavoir o Frida Kahlo; 
en les dones anònimes que arrisquen la 
vida en condicions de semiesclavatge i 
en els nostres empresonats i exiliats.

Per a Míriam Ponsa, tota peça ha de ser 
significativa. Així com l’aranya teixeix 
les teranyines a partir d’un fil intern, 
també els seus dissenys emergeixen 
de l’ànima abans esmentada. D’algu-
na manera, els seus vestits són també 
retalls de vida. Si més no, expressen 
una determinada manera de veure la 
vida, la pròpia i la dels altres. A l’hora 
de dissenyar, Ponsa parteix del mateix 

El jurat del Premi Bages de Cultura 2019 reconeix la personalíssima apor-
tació de la dissenyadora Míriam Ponsa al món de la moda actual, com a 

forma d’expressió artística i cultural. 

concepte de llibertat que pretén trans-
metre a la gent. En cada nova col·lec-
ció, necessita experimentar, cosa que 
fa contínuament, provant textures i 
materials diferents. I és així com tan 
aviat utilitza la llana, el cotó i la seda, 
com el mohair, l’alpaca, la corda, la pell 
i el làtex, que l’acosta a l’escultura. 

Per a Míriam Ponsa, cada color té una 
connotació determinada. No creu en 
l’estètica per l’estètica, si al darrere no 
hi ha un sentit. En la col·lecció La mar-
xa de la sal, per exemple, inspirada en 
la lluita pacífica de Gandhi, els grisos 
simbolitzen la calma, el daurat l’ofrena 
i el morat, l’oració. En altres peces, els 
colors torrats suggereixen calma, tran-
quil·litat i arrelament a la terra. Els seus 
colors són els de la natura, destil·lats, 
sense estridències, reposats. Res de co-
lors primaris, llampants i estridents. 

Per a Míriam Ponsa, la moda implica 
una manera de viure i de veure el món. 
De veure’l en tota l’amplitud, humana-
ment i culturalment, i de viure d’acord 
amb una consciència  ecològica i social, 
respectuosa amb el medi ambient, amb 
les condicions laborals de tots els profes-
sionals implicats en el procés de produc-
ció i amb el valor afegit de la proximitat 
i del compromís amb els col·lectius vul-
nerables i les injustícies socials. 

Ho va dir Miriam Santamaria en la 

P
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glossa de la persona i la trajectòria de 
la dissenyadora manresana guardo-
nada, que va fer al saló de sessions de 
l’Ajuntament el dia 29 de novembre: 

«Allò que millor la defineix són els va-
lors, la coherència i la determinació», 
qualitats que tant de bo un dia també 
s’estenguessin com una moda.

Míriam Ponsa tenia raó
Marc Giró

Des del principi de la seva carrera 
com a dissenyadora va intuir que, 
avui, la creació de moda no podia 
girar l’esquena a la sostenibilitat, el 
feminisme o la bellesa. Ponsa, en 
l’òrbita d’Anne Demeulemeester, 
Rick Owens o Adrover, ha sabut 
redefinir la feminitat i, per tant i 
de retruc, ha col·laborat en la re-
definició de la masculinitat (al·le-
luia!). Ha tingut i segueix tenint a 
les seves mans la poció que fusiona 
a la perfecció artesania i industria-
lització, comercialitat i sentit artís-
tic. Ha sabut com batallar contra la 
cursileria i contra les dinàmiques 
agitades del consum desaforat i 
ha esquivat les imposicions de la 
moda burgesa gràcies a practicar 
una rebel·lia amable. El confort, 
la utilitat, han estat, en ella, una 
prioritat. Míriam Ponsa dissenya 
pel present, però té un ull posat a 
la tradició, que respecta, mentre, 
alhora, apunta cap a l’horitzó del 
futur perquè, diria, està conven-
çuda que un bon disseny ha de 
perdurar, t’ha d’acompanyar, sense 
imposar-se, deixant-te fer, lliure, 
sempre lliure.

Marc Giró ha estat durant més de quin-
ze anys l’editor de moda de la revista 
Marie Claire. Actualment presenta el 

programa Vostè primer a RAC1.

Foto Txema Salvans
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propostes

Cineclub Manresa tanca l’any amb diverses propostes de 
cineastes catalans, entre les quals destaca L’escriptor d’un 
país sense llibreries, el segon llargmetratge documental 
del periodista manresà Marc Serena, poques setmanes 
després de la seva estrena al festival l’Alternativa. Després 
de Tchindas (2015), que també vam poder veure a Cine-
club, Serena torna al continent africà, en aquesta ocasió a 
Guinea Equatorial, per conèixer la història de Juan Tomás 
Ávila Laurel, l’escriptor amb més reconeixement interna-
cional d’aquest país, que des del 2011 viu exiliat a Catalu-
nya per la seva oposició al govern equatoguineà. Amb un 
ritme àgil i en ocasions fent ús d’encertades animacions, 
ens endinsarem en la trista realitat d’aquesta oblidada ex-
colònia espanyola, governada des de fa 40 anys per Teodo-
ro Obiang. Es tracta de la dictadura més longeva de l’actu-
alitat, que fa impossible la recuperació del país després del 
seu passat colonial. La sessió tindrà lloc a l’Auditori Plana 
de l’Om el diumenge 15 de desembre, a les 18:30 h, amb la 
presència del director, Marc Serena.

TEATRE. Joan Morros

VINS. Joan Sala, sommelier de Vins Alsina 

CINEMA. Jordi Casas

Cor Valent Sumoll 2013

‘El comediant’, 
per celebrar els 24 
anys del Galliner

L’escriptor d’un país 
sense llibreries

Enguany, per celebrar el 24è aniversari de l’as-
sociació cultural El Galliner, es presentarà a 
l’escenari del teatre Conservatori l’espectacle El 
comediant, de Marcel Tomàs –clown, mim, actor 
polifacètic, xòuman, cantant... Serà el dissabte 
dia 21 de desembre i es tracta d’un enginyós i 
divertit espectacle que el Marcel Tomàs fa amb 
humor, música, teatre d’objectes, improvisacions, 
imaginació... però on també trobem poesia, crí-
tica, reflexió i un gran sentit de l’humor, segons 
la millor tradició del cabaret. El fil conductor són 
petits flaixos de la vida d’un comediant, que mal-
grat tot no perd mai la capacitat de somiar. Un 
artista polifacètic, atípic, que en aquest muntat-
ge reivindica el sentit pur de l’espectacle i la seva 
capacitat de sorprendre i de fer riure a tot aquell 
que decideix asseure’s al pati de butaques. 

Presentem un vi del celler Urpina amb molta personalitat. Vi 
de capa mitjana, color vermell intens, brillant, característic 
del sumoll. Refredat durant 24 hores a 4 ºC, desra-
pat i triat en taula de selecció i vinificat en barrica 
oberta, tres pigéoges manuals al dia. Maceració 
de 5 dies. Descubat a mà. Malolàctica en inoxi-
dable i posteriorment trascolat a barrica. Criança 
de 15 mesos en barrica de roure francès nova de 
300 litres. Utilitzen torrats suaus per respectar i 
potenciar la frescor de la varietat. En nas, és un 
vi fresc i viu amb una barreja explosiva d’es-
pècies i fruita vermella. Destaquen notes de 
nou de cola, pell de cítrics sobre fons de clau i 
sàndal. Evoluciona mostrant la seva fortalesa 
i mantenint notes de fruita àcida i vivacitat 
que mostren la seva capacitat d’evolució. Po-
tència, frescor i elegància en un vi amb més 
de 5 anys de criança. En boca aporta tot allò 
que defineix un sumoll. Entrada aparent-
ment Ileugera, de vi que no pesa, aeri. Rus-
ticitat, que, lluny de resultar agressiva, omple 
de sensacions netejant i donant frescor. Ma-
ridatge perfecte: ànec a la taronja.

Preu de venda: 26,50 euros

No fa pas gaire temps el grafit i l’art de carrer 
eren vilipendiats, denunciats i vinculats a la de-
linqüència. Encara avui alguns sectors ho veuen 
així. Però amb els anys s’han anat assimilant i han 
esdevingut llenguatges artístics reconeguts i ad-
mirats. A Manresa en trobem exemples de gran 
qualitat, obra d’artistes de renom tant locals com 
foranis. Amb la voluntat d’apropar-nos al conei-
xement d’aquestes arts, fins al 6 de gener es pot 
visitar al Casino l’exposició Art intermural. Del 
carrer a l’avantguarda, en què a través d’una vin-
tena llarga d’obres i d’un repàs històric dels orí-
gens i evolució d’aquests llenguatges defineix els 
conceptes d’art urbà, grafit, postgrafit, muralis-
me contemporani i art intermural. Hi trobarem 
obra d’artistes com Andre BToy, Mina Hamada, 
Twoone, R Ricardo Cavolo, Enric Sant, GR170, 
Hate Lovers, Malicia, Vegan, Marina Capdevila, 
Antonyo Marest, Spok, Ivana Flores, Art is Trash, 
Soem, Belin, Lolofonico, Bow, Jofre Oliveras, 
Alberto de Blobs, Werens, Pich&Avo, Flan Not 
Rules, Dios de Los Tres, Turkesa, Marc DKO, 
Ioke, Lahe i Cornbread, sota el comissariat de Sí-
lvia Arnau, de la Fundació Cuixart. No us perdeu 
l’oportunitat de visitar-la.

ART. Maria Camp

Art intermural
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crònica social

alcalde Ramon Soldevila Tomasa va en-
trar l’any 1964 a l’Ajuntament manresà 
amb la ferma voluntat de millorar l’as-
faltat dels carrers cèntrics més represen-
tatius. En aquest sentit, la seva obra més 

important, que encara resisteix el pas del temps, va ser la 
pavimentació mitjançant formigó, des del Pont Nou, pas-
sant per la carretera de Cardona, la Muralla del Carme cap 
a la carretera de Vic, fins a arribar al Pont de Ferro. En la 
fotografia de juny de 1969, just al final de la Muralla del 
Carme i el començament del passeig de Pere III, veiem 
l’alcalde Soldevila en el primer pla a la dreta, amb el peri-
òdic Manresa sota el braç, conversant amb l’encarregat de 
les obres, que li està donant indicacions. Darrere seu, és 
impressionant la gentada que mira l’evolució de les obres 
des del Passeig, i que fins i tot es barregen entre els treballa-
dors de l’esquerra, al carrer de Jaume I, que observen també 
els treballs. A la fotografia s’aprecien perfectament els rails 
del tren de construcció, amb bigues de fusta, tècnica d’obra 
amb espirals, terra a sota, amb ciment a sobre, en espera 

de posar-hi el formigó i una capa de ciment més fi. Amb 
aquest sistema, propietat del Ministeri d’Obres Públiques 
espanyol, les obres avançaven uns 180 metres diaris.

A més del paviment aixecat, observem els pals anive-
lladors, el semàfor pintat amb colors blanc i vermell, la 
farmàcia Sabanés i fanals de ferro colat, amb acabament 
circular de vidre. A l’esquerra de la fotografia podem 
veure una petita part del teatre Conservatori, el marc 
d’entrada al quiosc del Cirera, el restaurant Miami, la 
travessia amb el carrer de Jaume I, la casa Arderiu, amb 
els Viatges Aster a sota, on també es veu un cartell gegant 
on enmig d’una illa hi ha unes palmeres dibuixades, amb 
un volcà i un mar: dalt a la galeria, amb la publicitat al 
primer pis, on s’observen alguns cartells penjats. En la 
mateixa cantonada i al començament de la carretera de 
Cardona podem observar l’actual casa Rubiralta amb les 
mateixes obertures de baix, i els balcons i les finestres 
menorquines. Les noves cases Bankinter i Forn continu-
en carretera de Cardona avall. 

Foto: Antoni Quintana Torres (ACB)  

L'

L’alcalde Soldevila controla les obres 
de la Muralla (1969)
J. S. 
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la plaça de la Independència hi des-
taca aquesta casa envoltada d’edifi-
cis de bella factura com el Casino, 
la torre Lluvià i la casa Devant. És 
una de les cases més característiques 
d’aquesta zona propera al passeig on 

es construïren, a cavall dels segles XIX i XX, edificis in-
dustrials i habitatges burgesos. És una obra de maduresa 
d’Ignasi Oms i Ponsa construïda el 1910 en un estil mo-
dernista tardà.

Originàriament era un habitatge unifamiliar amb tres fa-
çanes, una a la plaça i les altres dues a un jardí i un pati 
particulars, i té una paret mitgera al carrer Carrió. És de 
planta baixa i dos pisos, i a la coberta hi sobresurt una 
torratxa d’il·luminació de la caixa d’escala. Les façanes són 
de composició ordenada i dues, la que dona al pati del Ca-
sino i la de la plaça, són simètriques. Hi destaquen els ele-
ments decoratius modernistes. A la planta baixa, el portal 
i les finestres són neogòtiques i el parament és de pedra, 
amb bandes horitzontals buixardades. El parament de la 
resta de pisos és d’estuc que imita el maó, amb elements 

patrimoni ciutadà

A

Casa Torra
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- BARAUT, Anton;BOVER, Imma,«El Modernisme al Bages», a Dove-
lla, núm. 3, Manresa, desembre de 1981.
- LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consolida-
ció del modernisme terra endins, Delegació del Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya a Manresa i Angle Editorial, Manresa, 2009.

decoratius en pedra. La coronació de la façana principal 
és monumental, de pedra, amb un seguit de cinc finestres 
separades per columnetes amb capitells molt treballats. 
També són importants les tribunes del primer pis amb 
vidres emplomats de diferents colors. En conjunt, l’edifici 
destaca per l’ús que Ignasi Oms va fer d’un ric reperto-
ri d’elements decoratius modernistes i per l’articulació de 
les tres façanes, especialment en la cantonada del carrer 
Carrió, amb una gran tribuna central i les galeries vidria-
des dels pisos principal i primer. També hi destaquen les 
baranes de forja.

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera integral 
per la importància històrica i artística, i perquè és una de 
les millor obres de l›arquitecte Oms, que enriqueix el pai-
satge i s’integra en el teixit urbà.
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fanal de cua

La misèria d’escriure
a literatura interessa poc. No dic res de 
nou. Sempre hi ha hagut pocs lectors de 
literatura i tinc la sensació que, a mesu-
ra que avançarà aquest segle, amb tota la 
varietat d’entreteniments digitals i audio-

visuals que tenim a l’abast, n’hi haurà cada vegada menys. 
La vida social que es genera al voltant de la literatura, en 
canvi, manté certa vitalitat. Les presentacions de llibres, 
per exemple, apleguen sovint un exèrcit de familiars, 
amics, coneguts i saludats dels autors que s’ho passen mi-
llor en el refrigeri posterior que durant l’estona en què el 
protagonista xerra pels descosits; els clubs de lectura de les 
biblioteques i d’algunes llibreries –una inici-
ativa meravellosa que ha generat nous lectors 
i n’ha recuperat d’antics– estan més vius que 
mai, tot i que sospito que alguns dels qui hi 
participen busquen més compartir una bona 
estona que no pas l’experiència literària en 
ella mateixa; els recitals de poesia –sobretot 
si qui recita és un personatge mediàtic– són 
plens de gent que mai no ha comprat un 
llibre de poemes.

Conscient d’aquesta realitat, i més motivat 
per la sensació de poder literari que atorga 
deixar-se veure en presentacions, festivals 
poètics i lliurament de premis que no pas 
per la dura disciplina de posar-se a escriu-
re, l’autor ha de buscar cada vegada més la 
presència pública, ha d’anar a la recerca del 
lector, i pot acabar engolit per allò que Pere 
Rovira, en el seu deliciós dietari Música i pols (Proa, 
2019), anomena el circ de la literatura: «El món literari és 
curiós: sol donar molta més importància a festivals, pre-
mis, crítiques, elogis, homenatges, etc., que a la literatura 
en si mateixa. Si els escriptors fessin el que han de fer, que 
a mi em sembla que és quedar-se a casa escrivint, el míser 
circ de la literatura no tindria gaire importància». En una 
altra pàgina, Rovira afirma que «un escriptor no ha d’anar 
pel món a vendre el seu producte». Per altra banda, sense 
aquest circ, editors i llibreters ho tindrien encara més di-
fícil per sobreviure, i, sense ells, l’autor no és ningú. Estem 
assistint, doncs, a la mort de la creació literària tal com 
l’hem entès fins ara?

Tres joies de valor
l gran historiador Ferran Soldevila va pu-
blicar el 1938 un llibre deliciós en forma 
de dietari, Hores angleses, on recull les 
seves impressions durant l’estada a An-
glaterra com a lector de literatures his-

pàniques entre 1926-1929. El crític Domènec Guansé en 
celebrava a la premsa l’aparició considerant-lo: «el primer 
llibre, dintre la literatura catalana moderna, que ens posa 
en contacte directe amb el paisatge, els costums, l’esperit 
d’Anglaterra». El mateix autor en el prefaci valorava així el 
fet del contacte amb altres pobles: «Em sembla indubtable 
que difícilment coneixerà el seu poble aquell qui no cone-

gui altre poble que el seu. Li mancaran, sen-
zillament, els termes de comparació damunt 
dels quals establir el seu judici».

Aquesta temàtica es veurà enriquida amb un 
altre llibre excel·lent, les Memòries de Lon-
dres, on el seu autor, l’eminent polític Carles 
Pi i Sunyer, relata amb una llengua admira-
ble i envejable les vivències de la seva estada 
a la capital d’Anglaterra durant l’etapa del 
seu exili, que coincidí amb la Segona Guerra 
Mundial, i en què va viure experiències tan 
terribles com els bombardejos de l’aviació 
alemanya.

Un tercer llibre que enriqueix i honora 
aquesta tradició és Un aire anglès, de Miquel 
Berga,  publicat el 2018. Fruit de les seves 
estades a Londres –com diu ell «d’aquesta 

llarga relació amb les coses britàniques»– i en forma de 
proses breus de caràcter assagístic, llegir-lo constitueix 
una font de plaer inesgotable. Amenitat, agudesa, hu-
mor i profunditat s’agermanen formant un conjunt de la 
més estimulant lectura. Aquest caràcter balsàmic, que no 
li agrairem mai prou, prové del fet que, amb l’escriptura 
d’aquest llibre, Miquel Berga ha volgut «fer bona cara als 
estralls de crisi econòmica i altres calamitats que durant 
la darrera dècada han castigat el meu país». L’autor ens 
recorda, crec que oportunament, una dita anglesa sobre 
les teteres que hi ha a les cases per fer bullir l’aigua del te: 
«Recordeu la tetera, sempre amb aigua bullent fins al coll 
i encara xiula».

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

           Erques Torres

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

Cor Obert interpreta la cançó que commemora els 30 anys del CPNL:
El català és futur
El diumenge 24 de novembre, a les 18 h, al Teatre Con-
servatori de Manresa,es va celebrar un concert coral en 
benefici dels projectes socials de Càritas Manresa.

A l’acte, presentat per Joan Barbé, hi van participar dotze 
corals, entre les quals Cor Obert, del CNL Montserrat.El 
presentador va felicitar els centres de Normalització Lin-
güística com a propulsors de millores socials; per aquest 
motiues va considerar un honor que Cor Obert obrís el 
concert interpretant la cançóque commemora els 30 anys 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, El català 
és futur, composta per HalldórMárStefánsson, músic i pre-
sentador del programa Katalonski.

REGALA TOT UN ANY 
D’INFORMACIÓ MANRESANA

Nom i cognoms
Adreça
Població
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
un import de 4 euros per exemplar, que pagarà:

CP   Tel.
     a       de 2020 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN

(signatura)

Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina. 

Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca, 
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat

Per només 44 euros enviarem la revista 
cada mes a qualsevol lloc del món

Joan Barbé va felicitar elConsorci tant per posar la lletra i 
la música al servei de la solidaritat com per commemorar 
els 30 anys de vida d’aquest ens públic.Per aquest motiu -va 
dir-Halldór va compondre  aquesta peça optimista plena 
de valors solidaris, de reivindicació de la pròpia identitat.

Cor Obert va cantar la cançó dels 30 anys acompanyat 
d’un conjunt orquestral, la coral Czarda, deSant Joan de 
Vilatorrada, el quintet Ja Veusi l’Orfeó Manresà, sota la 
batuta de la directora de Cort Obert, Rosa Maria Ortega.
El programa es va cloure amb l’himne nacional de Cata-
lunya, cantat pels 240 cantaires de les 12 coralsde l’acte 
acompanyats pel públicassistent.
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NÚM. 265

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ DESEMBRE 2019

osta de calcular, en alguna unitat de consens, quins 
beneficis té per a una futura Catalunya independent 
canviar el nom de la plaça d’Espanya per plaça de 
la República. Siguem sincers. Espanya és una reali-

tat existent, ens hi sentim o no inclosos o ens agradi més o 
menys. També és difícil de copsar com afecta a l’indepen-
dentisme la presència de la bandera espanyola en un dels 
pals de la façana de l’Ajuntament. Ben mirat, potser ens re-
sulta més molesta la bandera europea que, en el cas que 
ens ocupa, gaire comprensiva amb la realitat del procés 
català no s’hi ha acabat de mostrar. I és que, al cap i a la fi, 
les batalles de símbols sembla que comporten la despesa 
d’una energia excessiva i l’esquerda entre els partidaris d’un 
país diferent de cara al futur.

C

LA TRIFULGA PELS SÍMBOLS

Una energia que potser es podria fer servir per denunciar 
l’ús sistemàtic i impune d’altres símbols i posar llum sobre 
el que s’amaga rere d’una aparença democràtica i un estat 
lliure. Les façanes poden estar impol·lutes, però si a l’interior 
dels edificis es respira autoritarisme i manca de llibertat, 
de poc serveixen els símbols i les aparences. Potser cal tre-
ballar per una llibertat d’expressió autèntica que tingui la 
frontera en l’inici de l’atemptat contra els drets individuals 
de les persones. Els símbols nazis i franquistes sí que impli-
quen odi, repressió i mort. L’estelada, encara que alguns la 
hi vulguin equiparar, no ho és pas. La divisió és ben clara i, 
sovint, potser és millor que tinguem clar qui juga en el nos-
tre equip. Les banderes i els nomenclàtors sempre serem a 
temps de canviar-los.

Il·lustració: Ramon Torres
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

EL TIÓ DE NADAL MÉS GRAN DEL MÓN

ón molts els catalans i catalanes 
que, després d’un alegre sopar 
a casa d’una família a milers 
de quilòmetres de distancia de 

Catalunya, s’han vist capacitats i amb 
confiança per explicar la grotesca i 
atroç tradició del Caga Tió. El so d’una 
cullera impactant contra el terra,  mi-
rades d’estupor, nens plorant i la ma-
triarca corbant-se a un lateral per vo-
mitar. Molts ho hem viscut, però pocs 
hem aconseguí fugir amb vida després 
d’exposar el nostre ritus. Fins i tot hi ha 
cementiris en viles on es poden trobar 
tombes per als catalans que han es-
micolat la convivència vilatana, on en 
comptes de creus hi ha troncs caiguts.

Però bé, aquest espòiler no té per ob-
jectiu denunciar l’assassinat de de-
senes de catalans cada any per ser 
considerats enemics públics –de les 
digestions, del benestar de les soques 
i de l’esperit nadalenc– en territori es-
tranger. Sinó avançar la notícia del tió 
de Nadal que l’any 2022 l’Ajuntament 
de Manresa va fer construir a un famós 
mestre faller valencià per al gaudí po-
pular. El tió més gran del món, amb 25 
metres de llargada, el qual es va col·lo-
car a la plaça Major.

Els nens i nenes que volien picar el tió 
podien escollir entre un variat assortit 

Deixeu-me, amics, que repassi
quatre fets d’actualitat
per interpretar amb la gaita
que tinc aquí al meu costat.

Com que Ciutadans no rutlla,
Iceta, l’espavilat,
per recollir les engrunes
plenes d’espanyolitat
fa que la immersió trontolli. 
Valga’ns Déu, quin disbarat!
Seguint aquesta estratègia
ha quedat ben retratat. 

Ve l’hivern. Fa un fred que pela
i el desembre congelat
desafiem amb les festes
que a Manresa hem programat
perquè no falti la gresca
en aquesta gran ciutat
ni que faci un dia rúfol,
hagi plogut o nevat.

Així, no falta a la fira
ni aquell Tió colossal
que caga quan l’apallissen
com la cosa més normal,
ni els Pastorets, ni les cartes
del nostre patge reial,
al costat de les nadales
i el Poema de Nadal.

I com qui no vol la cosa,
com ja va essent tradició,
als que no som insensibles
davant la greu repressió
que sofreixen certs polítics
no ens faltarà  l’ocasió
per fer sonar fort la gaita,
la tenora o el trombó. 

I un cop més cada diumenge
al turó del Lledoners
la bona gent de la terra
cantarem pels presoners,
pels nostres presos polítics
que decidits com qui més 
ens varen posar les urnes
perquè el poble s’expressés.

I no havent gastat ni un euro
el divendres Black Friday, 
proposo que aquestes festes
també engegueu al carai
el Nadal del consumisme.
Viureu feliços com mai, 
tant o més que jo amb la gaita 
a sota del meu desmai. 

d’armes blanques per motivar el tronc 
a fer una bona cagada: bats de beis-
bol, punys americans, destrals, pals 
metàl·lics... A més, el consistori havia 
ideat un sistema d’expulsió dels regals 
que s’allotjaven a l’intestí de la soca 
per fer més realista l’excreció. El dia 25 
de desembre, dotzenes de mitjans in-
ternacionals retransmetien la gran ca-
gada en directe. Els nens que havien 
passat la nit de Nadal fent cua a la pla-
ça, van ser els primers d’estovar el tió 
amb un reguitzell d’hòsties ben servi-
des. El que el consorci no havia previst 
és que després de tal pallissa, les ca-
nonades que s’havien col·locat a l’inte-
rior del tió per evacuar les aigües resi-
duals dels lavabos públics instal·lats a 
la plaça Major farien figa. Així, després 
que els infants repartissin a tort i a dret 
mentre cantaven el Fum, fum, fum, el 
tió va començar la cagada, o més ben 
dit, a expulsar la diarrea contra tots 
els petits, els familiars i la façana de 
l’Ajuntament. Gotelé orgànic. El titular 
que més es va repetir per Sant Esteve 
va ser La gran cagada manresana. 
L’esdeveniment va servir per difondre 
aquesta tradició catalana arreu, i per 
evitar que molts compatriotes fossin 
convidats en àpats nadalencs fora de 
Catalunya, i així reduir dràsticament 
el nombre d’assassinats per pertorbar 
l’esperit nadalenc.

S
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VA COM VA LLUM DEGÀS

IL·LUSIÓ COMPLERTA (QUASI UN CONTE DE NADAL)
ui més qui menys, tothom viu 
d’il·lusions. L’avi Pauet, extre-
munciat  en tres ocasions en 
tres setmanes, viu amb la il·lusió 

de ser el primer a inaugurar el crema-
tori de Manresa.  Ja fa mig any que els 
metges el donaven per mort, però ell 
s’hi va resistir amb totes les forces, que 
eren mínimes, però va aconseguir so-
breviure. Malgrat l’extirpació de gairebé 
tots els òrgans vitals, a causa de l’acu-
mulació de múltiples xacres i malalties 
degeneratives i terminals, l’avi Pauet 
continua visitant cada dia les instal·laci-
ons de la incineradora, i s’interessa per 
l’estat de les obres, que ja haurien d’ha-
ver acabat fa temps. «El dia que la vegi 
fumejar, ja podré morir tranquil», diu a 
veïns i coneguts. «El dia que la dinyi, ja 
podrem viure tranquils», diuen els fami-

Q

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

liars, àvids del testament. I és que l’avi 
Pauet va ingressar quatre rals amb l’ex-
propiació del camp de conreu, heretat 
dels pares i dels avis, on ara han cons-
truït la incineradora. Potser per això, el 
mateix dia que la inaugurin, l’avi Pauet 
es traurà un feix de bitllets de la butxa-
ca i calarà foc al crematori. Enmig de 
la fumera i les sirenes inútils dels bom-

bers, apareixerà traient el cap per l’alta 
xemeneia, a punt d’esfondrar-se per 
sempre, un lladregot guarnit de pare 
Nadal, amb el carbó robat a coll. Ell no 
ho sap, però per primera vegada a la 
vida el pobre infortunat haurà format 
part, bé que sigui accidentalment, de la 
darrera il·lusió d’un avi, ara sí, tan mori-
bund com l’any que acaba. 



48 EL CUL DEL POU · DESEMBRE 2019

SÓN ARTISTES?
Aquest any els premis Lacetània, re-
novats i ampliats, es van lliurar en una 
gala lluïda i trencadora, que va ser molt 
celebrada pel públic assistent. El que 
no va ser tan celebrada va ser l’actitud 
dels components de la companyia for-
mada per Joel Martí i Pablo Molina, 
guanyadors del premi Talent, un dels 
guardons de circ que atorgava la Crica, 
que van pujar a l’escenari del Conser-
vatori una mica alegres, vessant cava 
entre el públic i fotent-se del llaç groc 
que lluïa sota el faristol on es feien els 
parlaments, que van apartar i tirar per 
terra de males maneres. Ja sé que certa 
irreverència o sentit de l’humor sem-
pre poden contribuir a la distensió dels 
actes. Fins i tot pot marcar certa per-
sonalitat. És més, alguna performance 
extravagant també es pot fer passar per 
transgressora. Ara, la bretolada i la man-
ca d’empatia gratuïta no s’ajusta pas al 
talent pel qual se’ls va donar el guardó.

NO COMENCEM BÉ 
LA COMMEMORACIÓ
Una altra desafortunada realitat es pot 
contemplar ben a prop del mateix te-
atre on es van lliurar els premis Lacetà-
nia, l’accés de l’Espai 1522. La porta de 
fusta que hi dona entrada data de l’any 
1887, com es pot veure a la reixa que 
hi ha damunt del llindar. Pel que sem-
bla, als porticons, hi devien sortir uns 
forats a causa de l’antiguitat i per tapar 
el forat, mai tan ben dit, hi han clavat 
uns trossos de fusta per la part interior. 
Com podeu veure a la foto, però, quan 
les portes estan obertes el nyap fa força 
mal efecte. Queden molts detalls per 
polir de cara a la cita del 2022. Soluci-
onar aquest merament estètic, per co-
mençar, no estaria gens malament. 

TROBADA D’EXALUMNES
El que tampoc va anar a l’hora va ser la 
cloenda dels 125 anys de les Bases de 
Manresa, que es va celebrar el dilluns 
23 de desembre, al saló de Sant Jordi 
del Palau de la Generalitat, tot i haver 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

transcorregut dos anys i mig llargs des 
de l’inici de la commemoració. No pas, 
però, per manca de voluntat institucio-
nal. L’entrada en vigor de l’article 155 i les 
successives eleccions no havien permès 
posar-hi el punt i final. A la capital cata-
lana, a part del president Quim Torra i la 

consellera de Cultura, també s’hi van ci-
tar els membres d’entitats que hi ha do-
nat suport com l’Institut d’Estudis Cata-
lans, la comissió cívica coordinadora de 
l’aniversari o de la Diputació de Barce-
lona, en la qual treballa la historiadora 
Rosa Serra Rotés. Abans de treballar per 
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la institució i d’impulsar el Museu de les 
Mines de Cercs, Serra havia estat profes-
sora de secundària a l’institut Pius Font 
i Quer i, curiosament, a l’acte en qües-
tió es va sentir ben cofoia de veure com 
quatre dels seus exalumnes es trobaven 
entre els protagonistes de l’acte: Marc 
Aloy, com a regidor i futur alcalde de 
Manresa, Carles Claret i Xavier Serrano 
com oradors reproduint la veu d’Àngel 
Guimerà i Josep Torra Sampol el 1892 i, 
entre bastidors, el sempre diligent Joan 
Piqué, cap de comunicació de l’Ajunta-
ment. Tots plegats van voler immortalit-
zar el moment amb una fotografia. 

MÉS DESAJUSTOS
Tampoc no acaba de ser encertada la 
data de la fira de Sant Andreu –amb 
les dades de l’any anterior– que se’ls va 
escapar als companys de Freqüència 
del grup Taelus. D’errades en calenda-
ris i dates n’hem fet tots i es fan difícils 
de detectar. És el problema d’arrosse-
gar agendes d’activitats que cada any, 
per bé o per mal, es repeteixen més o 
menys en les mateixes èpoques i, la-
mentablement, copiar i enganxar els 
textos d’espais web com, en aquest 
cas, festacatalunya.cat. Curiosament, 
però, en el web en qüestió, el redactat 
és el mateix, però les dates de la fira del 
2019 són les correctes. 

ASCENSOR PERILLÓS
Les restes del naufragi de l’antiga Caixa 
d’Estalvis de Manresa encara afloren en 
alguns punts de la ciutat, com en els 
ascensors de les oficines que n’havien 
acollit la seu principal al passeig de 
Pere III. Des de fa temps, acullen ofi-
cines diverses, com ara la d’una impor-

tant notaria. Al vestíbul, el rètol a l’en-
trada dels elevadors que podeu veure a 
la imatge ja ho diu tot.

155 MISTERIÓS
Un amable subscriptor m’ha fet arribar 
una fotografia d’una parcel·la de nova 
edificació, entre la FUB i la torre d’en 
Vinyes, on hi ha marcats diferents es-
pais i enmig un enigmàtic 155... el ma-
teix de l’article constitucional. No faré 
cap valoració perquè, suposo, deu ser 
producte de la casualitat.

TORRONS SEDICIOSOS
I acabo l’inventari mensual, com no po-
dia ser d’una altra manera, amb la mi-
rada posada en les festes nadalenques. 

La pastisseria Perarnau del carrer de 
Carrió, una de les de trajectòria més di-
latada de la ciutat, ha posat a la venda, 
com podeu veure a la fotografia, una 
línia de torrons de rigorosa actualitat. 
Ni més ni menys que el segell Tsunami. 
De ben segur que són bons de veritat 
i donaran coratge, en el parèntesi de 
les festes, a aquells que s’han desinflat 
un xic després de les dures sentències 
del judici del procés. A part de tenir 
un aspecte extraordinari, a cal Perar-
nau s’han permès fer una descripció 
d’ingredients al·legòrica i enginyosa. 
L’anomenat Tsumani conté «No violèn-
cia, organització nacional, la força de 
la gent, un QR operatiu, Telegram, un 
pessic de rauxa i molt seny». Enhorabo-
na per la iniciativa! Tot sigui per endol-
cir els mals tràngols. 
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

AINA FONT TORRA, AMB VERGONYA NO ES COMUNICA

qui no la coneix, l’Aina Font Torra? Qui no l’ha vista pre-
sentant aquest o aquell altre acte? Només té 28 anys 
i el seu itinerari vital és ple d’inquietud i dinamisme, 
molt sovint mostrat en públic. «Soc una motivada», us 

reconeix sense embuts! L’Aina va néixer a Manresa l’any 1991. 
Estudià al Puigberenguer i després va fer l’ESO al Lacetània 
i el Batxillerat humanístic al Pius Font i Quer. També uns 
anys de flauta travessera al Conservatori. La resta s’explica 
pels seus pares, en Pere teatrero i la Núria, lingüista a TV3: 
l’Aina tan aviat fa de Rovelló a l’escola com es passa hores 
acompanyant la mare per la televisió, i fins apareix en alguns 
programes, com ara Cuines, amb l’amanida crec-crec, o al 
Bocamoll. «Vaig perdre aviat la vergonya, i tenia ganes de 
ser artista!». Aquest impuls la durà a fer Periodisme a l’Au-
tònoma i, de resultes d’un parell d’intervencions al progra-
ma Banda ampla a TV3, fins s’incorpora un any sencer a la 
tertúlia radiofònica de joves La Ventana, amb Gemma Nier-
ga, a la SER. Els lectors d’El Pou de la gallina també la van 
trobar en aquells temps de col·laboradora i, de seguida, en 
Pere Fontanals la convidarà a participar a l’edició del Bages 
de Manresainfo –ara NacióManresa– on gairebé fa sis anys 
que treballa. Perquè de treballar sí que ho ha fet, l’Aina! Als 
17 anys va començar a fer de secretària a Òmnium Cultural, 
i se n’hi va estar deu de seguits. Jove i llenguallarga, aviat 
presenta els premis de narrativa juvenil que Òmnium orga-

nitzava cada any a Cardona. I una cosa porta a l’altra: des-
prés han vingut debats i actes polítics. Lectures a Lledoners 
o presentant l’assemblea extraordinària de l’ANC a Manresa. 
I al CAE, i als premis Amat i Piniella i a tot arreu on la criden! 
També és a l’Òmnium on l’atzar li fa conèixer Lluïsa Albala-
dejo, que va anar-hi buscant algú que l’ajudés a escriure un 
llibre sobre la seva vida i l’esforç de superació que suposava 
tenir el càncer com a acompanyant... L’Aina no va dubtar-ho 
gens: ella li podria escriuria el llibre. Cal recordar que ella i 
el seu germà Biel perden la mare l’agost de 2013? La mala-
guanyada Núria Torra també havia estat víctima d’un càncer 
i, malgrat la llarga batalla que hi va mantenir, ens va deixar 
amb tot just cinquanta anys. De tot plegat –de la Lluïsa, de 
la mare, de l’experiència– el novembre passat l’Aina publica-
va Flors damunt la taula. Ara mateix, continua presentant 
actes i moderant debats, i potser ha deixat enrere les incur-
sions televisives –però encara fa dos anys va tenir temps de 
guanyar el No perdis el compàs, amb en Corbacho! I sense 
abandonar la crònica periodística de cada dia, canta i com-
pon, i somia de fer una pel·lícula i tot. Encara més, s’ha pro-
posat de ser professora de ioga, per allò de lligar la relació 
entre cos, ment i emocions. I, quan el temps li ho permet, 
agafa el seu gos Rem i s’escapa nord enllà, fins a Colera, on té 
un trosset de paradís a la Rovellada. Un paradís sense públic: 
si mai es perd, és allà on la trobareu!

I
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Quan condueixis,  aparca el mòbil.

No pots viure sense connexió al teu mòbil.
Però si fas servir el mòbil al cotxe,

aquesta pot ser la teva propera connexió.



52 EL CUL DEL POU · DESEMBRE 2019

C A M PA N YA N A D A L I  R E I S  2 0 1 9 - 2 0 2 0

PISTA DE GEL - Del 23 de novembre al 12 de gener

FIRA DE SANTA LLÚCIA - 13, 14 i 15 de desembre

ILLA DE VIANANTS AL CARRER GUIMERÀ - Del 21 de desembre al 7 de gener

CARTER REIAL A LA PLAÇA MAJOR - 29 i 30 de desembre i de l’1 al 4 de gener 

CAVALCADA DE REIS - 5 de gener


