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editorial

ls principis del màrqueting i les tècniques de venda associades al capi-
talisme més binari han passat a l’àmbit personal. Així, persones de carn 
i ossos s’han convertit en prescriptors de tendències i, en últim terme, 
tenint en compte que la màxima és sempre monetitzar, en homes/do-
nes-anunci. Però no pas com aquells personatges de pel·lícula americana 
que, deambulant per les voreres, porten a les espatlles uns cordills que 
subjecten, com si fos una motxilla, plafons publicitaris al pit i a l’esquena. 

Avui internet i la velocitat hiperbòlica a la qual es propaguen els missatges possibiliten que hi 
hagi influencers –un altre anglicisme que es cola en el lèxic sense solució de continuïtat– que, a 
través dels canals oberts a les xarxes socials, són capaços d’incidir en la decisió o la manera de 
pensar de milers d’usuaris. Entre aquests, hi ha veritables ionquis que, prèviament fidelitzats amb 
els hams corresponents, acaben necessitant la dosi diària de ranxo per completar el cercle de la 
vida virtual. El més interessant, si en fessin un estudi des de l’àmbit de la comunicació de masses 
o la psicologia social, és que, en aquests processos, no hi ha ni espai publicitari, ni rètol, ni plafó 
de dues cares... la mateixa persona és el suport que encarna o, simplement, trasllada el missatge 
que interessi, carregat o no amb pólvora comercial.

Tot plegat, per acabar en els principis semiòtics que Woody Allen col·locava a la cua del cinema a 
Annie Hall, on apareixia el filòsof canadenc Marshall McLuhan, aquell que va encunyar la frase: 
«El mitjà és el missatge». De fet, encara que alguns vulguin circumscriure el fenomen a un àmbit 
estricte d’oci hiperaddictiu per a les noves generacions a partir de plataformes de consum digital 
com Youtube, la figura de l’influencer està esdevenint un referent tan brutal que molts infants i 
joves diuen que s’hi volen dedicar professionalment. Els que en viuen –a la nostra ciutat hi ha 
bons exemples– tenen una visió diferent de l’activitat, que justifica que el seu èxit no sigui casu-
alitat. En altres casos, un àmbit temàtic o especialitzat és l’eix a partir del qual se sumen adeptes: 
la nutrició, la criança, els videojocs, el manga, la cuina, el bricolatge... La capacitat que obtenen 
algunes apostes nascudes de la casualitat per viralitzar-se és tan sorprenent com magnètica. Els 
youtubers o, més recentment, els instagrammers són un autèntic boom que, tenint en compte els 
pobres retorns de la publicitat convencional en comparació al seguiment dels influencers, està 
propiciant que les empreses i les marques els utilitzin per aprofitar-los com a prescriptors digitals 
en línia de qualsevol article o promoció.  
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fa 25 anys

Taula rodona al Casino sobre 
la Manresa de fa 50 anys 
La Sala d’Actes del Casino es va omplir el dia 8 de gener 
en una nova taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, per 
parlar de La Manresa de fa cinquanta anys. Hi van interve-
nir Francesc Comas, Josep Huguet, Joaquim Garcia, Joan 
Morros i Lluís Virós, alguns dels protagonistes dels textos 
que revivien l’època en els diversos àmbits. 

Noguero torna a comissariar  
la mostra BCNegra 
Joaquim Noguero, que havia estat responsable de les pà-
gines de Cultura d’aquesta revista i impulsor d’El Pou de 
Lletres, torna a comissariar, juntament amb el berguedà 

El reportatge central de la  revista del mes de febrer de 
1995, amb el títol de Crisi al Camps i Fabrés, elaborat per 
Jesús Vilallonga, analitzava els problemes que patia l’escola 
Camps i Fabrés –un dels centres privats amb més alum-
nes a la ciutat, no concertat–, a causa de la mala gestió de 
les empreses que l’havien administrat. El col·legi enceta-
va el quart procés per tornar a funcionar amb normalitat, 
després de la defunció de l’administrador únic, Francesc 
Bernat Salvadó, exgermà de la Salle, que havia estat trobat 
mort a la seva habitació de l’hotel Pere III, el 22 d’agost de 
1993. El centre havia estat envoltat de polèmiques, com 
ara el fet que alguns antics professors havien denunciat 
que sovint havien d’aprovar alumnes sota pressió de la di-
recció, cosa que el nou equip negava a la revista.

El dia 15 de febrer, l’edifici de la sabateria Ecsa, a la canto-
nada entre el carrer Carrió i el Guimerà, s’ensorrava mentre 
els operaris treballaven en el seu enderrocament, sense pro-
vocar ferits. Cinc dies abans, el dirigent veïnal Josep Rueda 
–mort el 23 de desembre passat– feia públic que formaria 
part de la llista de CiU a l’Ajuntament. I el dia 26, un total de 
36 colles sardanistes omplien el primer tram del Passeig, en 
el 50è concurs nacional sardanista, amb la novetat d’inclou-
re-hi la sardanova impulsada per Santi Arisa.

La continuïtat del col·legi 
Camps i Fabrés perillava

L’edifici de la sabateria Ecsa 
s’enfonsava en ple dia

Jordi Canal, l’exposició de BCNegra, aquesta vegada amb 
la col·lecció de novel·la negra de La Cua de Palla com a 
protagonista, que es pot veure a la Biblioteca Jaume Fuster 
de Barcelona, fins al 30 de març.

Èxit de vendes 
del número de gener 
Ens plau informar-vos que la 
revista de gener, que publica-
va una trentena de fotos d’An-
toni Quintana Torres sobre la 
Manresa de fa cinquanta anys, 
es va exhaurir durant els pri-
mers dies de sortir a la venda, 
en la majoria de quioscos de 
la ciutat. Les fotografies, una 
selecció dels 40.000 clixés 
del fons Quintana de l’Arxiu 
Comarcal del Bages, anaven 
acompanyades de textos so-
bre diversos àmbits: escola; 
mobilitat i transport; trans-
formació urbana; tradicions; oci i cultura; treball i comerç. 
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Cistema

Vull explicar quelcom sobre el núme-
ro de gener d’El Pou de la gallina, en 
l’apartat de Bugada al Pou. A la segona 
part de la notícia de Comunicació sa-
pastre feu esment que pot ser que sigui 
una falta d’ortografia la paraula «Ciste-
ma». No és cap falta d’ortografia, és un 
joc de paraules, tal com sospiteu.

A la foto, la pancarta està doblegada i 
no es poden llegir les primeres paraules. 
No obstant això, aquesta pancarta l’ha-
via llegida in situ, i les primeres paraules 
fan referència a la transexualitat. La gent 
transexual se sent exclòs/a en el binaris-
me de la societat de ser home o dona. 
Això fa pensar que aquesta pancarta l’ha 
penjada gent transexual per protestar 
contra la discriminació que senten.

«Contra un Cistema» és un joc de pa-

raules de ser home o dona cis. Ser una 
dona cis vol dir ser una dona que està 
conforme amb el seu cos i gènere, el 
mateix amb l’home cis. Vegeu a Viqui-
pèdia l’entrada sobre Cisgènere. És una 
queixa contra la societat cis, en la qual 
no troben cabuda.

Cristina Balaguer 

Fe d’errades:
En l’entrevista al periodista i fotògraf 
Salvador Redó, publicada en la re-
vista del mes de gener, es va produir 
una errada en el text introductori, que 
lamentem. S’hi deia que ha estat cap 
de Comarques de Regió7 del 1994 al 
2018 quan de fet ho ha estat en el perí-
ode anterior, fins al 1993. En realitat, 
doncs, havia de dir que «Del 1994 al 
2018 ha estat cap d’àrea executiva de 
Fotografia».

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Bon dia, Manresa. Tenim tallada l’antiga 
C-1411 (Can Poc Oli) entre la RENFE i la 
C-55 per desbordament del riu Cardener, 
prop de l’accés al refugi Aixopluc.

Manresa també diu #NoalaCaça

23 de gener. Policia Local de Manresa @policiamanresa

26 de gener. Batec Animal, Associació de defensa 
animal i mediambiental @BatecAnimal

De la mateixa manera que hi ha concentra-
cions de Música per la Llibertat o per unes 
pensions dignes, la plaça Major també acull 
mobilitzacions de diferents causes. Com la del 
col·lectiu animalista que veieu què va fer-hi.

Els efectes del temporal Glòria van ser de ca-
ràcter lleu a Manresa. Tot i així, el cabal del Cardener també va augmentar 
espectacularment durant els episodis de pluja. La imatge n’és una bona mostra.

EL POU
DE LA
GALLINA

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cisg�nere
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cisg�nere
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de mes a mes

La Cavalcada estrena 
coreografies i carrossa 
5 de gener. Uns 700 participants reben els Reis d’Orient 
en una Cavalcada amb coreografies noves i una nova car-
rossa. Ses majestats també visiten els barris del Poble Nou, 
la Font dels Capellans, Vic-Remei i Mion-Puigberenguer.

Moren Jaume Casacuberta, 
Ramon Cuitó i 
Rosa Argelaguet 
7 de gener. El pintor Jaume Casacuberta, vinculat al Cer-
cle Artístic i un dels fundadors del Grup 13, mor als 87 
anys. El dia 20 mor als 96 anys Ramon Cuitó, jutge, regi-
dor, empresari tèxtil i president de la Cambra de la Pro-
pietat Urbana. El  dia 30, mor als 61 anys, a causa d’un 
ictus, la directora de la UPC de Manresa, Rosa Argelaguet, 
sallentina i exregidora de l’Ajuntament de Manresa.

Ausa fabricarà elevadors 
per a un grup americà 
9 de gener. L’empresa Ausa anuncia que ha signat un acord 
comercial amb la companyia americana JLG Industries 
Inc per produir a Manresa un nou model de manipulador 
telescòpic.

Un projecte 
d’acompanyament del dol, 
premi Simeó Selga
12 de gener. El Rotary Club lliura en una gala al teatre 
Kursaal el premi Simeó Selga al projecte per posar en mar-

xa un servei de dol per a nens i nenes, del Servei d’Acom-
panyament en el Dol.

MEES tanca l’any amb 
90.000 espectadors 
13 de gener. El gerent de Manresana d’Equipaments Escè-
nics de Manresa (MEES), Jordi Basomba, anuncia que han 
aconseguit el rècord històric de superar els 90.000 espec-
tadors durant l’any 2019. D’altra banda, el teatre Kursaal 
arriba a finals de gener al milió d’espectadors en els tretze 
anys de la nova etapa.

Tornen a rodar a Manresa 
14 de gener. La productora Weekend Studio torna a ro-
dar als carrers de Manresa per a Netflix, la segona tem-
porada de la sèrie Hache, amb el centre d’operacions a 
l’edifici de l’Anònima. I els dies 20 i 21, el Centre Hospita-
lari és escenari del rodatge de la sèrie El inocente, també 
per a Netflix.

La 63a Innocentada arriba 
‘A toc de campana’ 
17 de gener. La 63a edició de la Innocentada, promo-
guda per l’Agrupació Cultural del Bages, estrena la pri-
mera de les sis funcions al teatre Conservatori, amb el 
nom d’A toc de campana, amb guió de Xènia Sellarès i 
direcció de Jordi Gener. Adrià Guitart és el responsable 
del cos de ball.

El grup Pegasus s’acomiada 
19 de gener. Santi Arisa, Josep Mas Kitflus, Rafa Escoté, 
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Max Sunyer i Dan Arisa, components del grup Pegasus de 
jazz fusió, ofereixen el darrer concert al teatre Kurssaal, en 
la seva gira de comiat.

‘Set raons per fugir’ rep 
el premi Gaudí del públic 
19 de gener. El film Set raons per fugir, dels manresans Es-
teve Soler, David Torras i Gerard Quinto, s’enduu el premi 
del públic en la gala dels Premis Gaudí.

Catalunya 360 arriba 
a Sant Domènec 
24 de gener. La cúpula Catalunya 360 mostra durant cinc 
dies a la plaça de Sant Domènec imatges filmades a Cata-
lunya d’esdeveniments, entre els quals alguns a Manresa, 
projectades en 360 graus a les parets circulars.

La comunitat xinesa 
celebra l’any nou 
26 de gener. La comunitat xinesa de la ciutat desfila amb 
el drac des de la plaça Major fins a Sant Domènec per ce-
lebrar l’inici de l’any de la rata.

El jutge arxiva la 
investigació contra Tous 
27 de gener. El jutge de l’Audiència Nacional no troba in-
dicis de delicte i arxiva la denúncia de l’associació cordo-
vesa Consujoya contra Tous, per una suposada venda de 
joies amb material fraudulent.

GENER 2020
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...I una de calenta

La seu de la Generalitat
La nova seu de la Generalitat a Manresa és com l’obra de la 
Sagrada Família. Si no és per una excusa és per una altra, 
però la realitat és que fa anys que se’n parla sense que fins 
ara ningú hagi estat capaç de fer passes en la bona direcció. 
Es tracta d’un servei imprescindible per a la capital del Ba-
ges que no tan sols ha de millorar la coordinació territorial 
d’uns departaments cada vegada més dispersos i en locals 
inadequats, sinó que també és essencial per als ciutadans 
afectats, per tal de poder tramitar adequadament les se-
ves necessitats burocràtiques amb l’administració. L’excusa 
d’enguany és que l’obra no apareix en els pressupostos de 
la Generalitat del 2020 perquè és una obra important que 
supera els 10 milions d’euros i tot just s’ha acabat el con-
curs d’idees, sense que s’hagi redactat el projecte executiu, 
ni sembla que els seus responsables tinguin cap pressa per 
tirar-lo urgentment endavant, amb la penosa filosofia de 
qui dia passa any empeny.

Kursaal
El teatre Kursaal de Manresa ha assolit la xifra d’un milió 
d’espectadors durant els seus tretze anys d’existència. Un 
èxit sense precedents que s’ha d’apuntar l’associació cultu-
ral El Galliner i especialment el nostre company Joan Mor-
ros com a ànima de l’entitat. Cal reconèixer el treball i la 
programació duta a terme aquests darrers anys als espais 
gestionats per Manresana d’Equipaments Escènics. Els seus 
responsables ho van celebrar amb el públic, a qui van agrair 
la fidelitat durant aquests anys de programació teatral inin-
terrompuda, amb tres funcions d’un clàssic del teatre català: 
La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra, pro-
ducció que el teatre Nacional de Catalunya (TNC) porta de 
gira arreu del país. Inaugurat el 1927 com a espai escènic 
amb teatre, música, òpera i cinema, el Kursaal va estar actiu 
fins al 1988. El 1995, El Galliner es va comprometre a recu-
perar-lo com a equipament cultural i el nou teatre rehabili-
tat es va reinaugurar el 20 de febrer del 2007.

El Suprem 
dona la raó a Pymsa 
29 de gener. L’Ajuntament anuncia que acata la sentència 
del Tribunal Suprem sobre el Mapa de Capacitat Acústi-
ca de Manresa, que dona la raó a Postes y Maderas (Pym-
sa), i obliga a canviar la zonificació de la parcel·la que 
ocupa l’empresa.

Tura Soler rep el premi 
Josep Maria Planes 
31 de gener. Després d’un diàleg entre Vicenç Villatoro 
i Salvador Redó, l’Ajuntament de Manresa i la Demarca-
ció Catalunya Central del Col·legi de Periodistes lliuren 
a l’Espai Òmnium el premi Josep Maria Planes a Tura So-
ler, pels articles publicats al Punt Avui sobre el doble crim 
de Susqueda. Natàlia Vila i Albert Cadanet reben menció 
especial pels articles sobre La guerra econòmica arran de 
l’1-O al diari Ara. 

Foto: Premi Josep Maria Planes (AJM)
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favets...

Decréixer
i demano a la meva amiga E. quins són 
els seus bons propòsits per a aquest 2020 
i em diu que només en té un: «decréixer», 
prescindir d’allò que és superflu. Jo ma-
teix, un altre any nou, vaig prendre una 

determinació semblant: en lloc de pensar a què m’apuntaria 
i quines coses començaria a fer, vaig pensar d’on m’esborra-
ria i quines coses de les que feia podia deixar. Però el propò-
sit de la meva amiga és més ambiciós, entronca amb aquella 
teoria que advoca per frenar l’explotació de la naturalesa i 
de les persones en la cursa absurda per un creixement cons-
tant. Quan hem sentit aquests dies que alguns bancs havien 
presentat «mals resultats», havent guanyat mils de milions, 
només perquè percentualment eren menys dels que havien 
guanyat l’any anterior, ens ha semblat de bojos. «Per què els 
volen, tants milions», ens preguntàvem. Però només unes 
setmanes abans estàvem preocupats perquè no sabíem què 
regalar a una criatura o a una persona gran,«que té de tot i 
no saps què comprar-li». El resultat ja el sabem: més regals 
inservibles i més despeses inútils. És només un exemple en-
tre molts altres de la nostra vida quotidiana que reproduei-
xen a petita escala el mateix patró irracional de creixement 
que critiquem dels més rics: aquella obsessió de tenir per 
tenir, acumular, consumir, llençar.

Decréixer no és viure com un anacoreta; és treure el mi-
llor partit d’allò que posseïm i també de tot el que tenim 
a l’abast i que és de tots. Digueu-li creixement sostenible,  
consum responsable o economia circular,  tot va a parar al 
mateix: a aprofitar, a reutilitzar, a entendre que de vega-
des és millor llogar que comprar i de vegades és millor 
compartir que tenir en propietat. Com a ciutadans, com 
a clients, com a consumidors, tenim moltes coses a dir i 
molt poder per exercir. I com en tantes altres qüestions 
hem de saber que qualsevol canvi, per gran que sigui, pot 
començar sempre i en primera instància per un gest nos-
tre. No podem escandalitzar-nos pels diners que guanyen 
els bancs ni pels que llencen els governs si quan desparem 
una taula no ens ofèn que hagi quedat menjar als plats o 
si fent endreça no ens demanem per què vam comprar 
aquell llibre que no hem llegit mai o aquella roba que no 
vam ni estrenar. Decréixer no és empobrir-nos, és tan sols 
ser racional; un propòsit fantàstic.

La Manresa de fa 50 anys
ntoni Quintana Torres es va establir a 
Manresa a mitjan dels anys 50. Com a 
fotògraf del periòdic Manresa, va deixar 
uns 40.000 clixés a l’Arxiu Comarcal del 
Bages. «Era molt generós», afirma la filla 

Carme, que valora la feina del pare com «de formigueta». 
Nascut a Capellades, va compaginar fotografia amb perio-
disme, que va viure com un hobby. El seu fill Jaume, que viu 
a Astúries, en publica sovint fotografies digitalitzades a Fa-
cebook. El Pou n’ha triat una trentena, que han estat comen-
tades per Marc Torras, arxiver; Pere Bascompte, activista 
social; Francesc Comas, geògraf; Joaquim Garcia, arquitecte; 
Josep Huguet, polític; Joan Morros, dinamitzador cultural; i 
Lluís Virós, economista. Tots ells opinen sobre àmbits de la 
seva competència: Escola; mobilitat i transport; transforma-
ció urbana; tradicions; oci i cultura; treball i comerç. 

En la taula rodona de presentació de la revista al Casino, 
Joaquim Garcia, exregidor socialista d’Urbanisme, va parlar 
del Pla General de Manresa en temps de la II República, 
vigent fins al 1964, amb nous barris com la barriada Saldes, 
o l’Era del Puigberenguer. Equipaments que anaven de l’ins-
titut Lluís de Peguera al carrer Guimerà. Però, la realitat va 
donar lloc al creixement del Xup, Miralpeix o Sant Pau, dis-
persos, que després ha costat d’apropar dins la ciutat. Va es-
mentar l’habitatge de l’any 1965 i la importància de la cuina 
econòmica. Comas va parlar de les dues xarxes de trens que 
donaven la volta a la ciutat als anys 60 i formaven part de la 
vida ciutadana. Encara hi havia carros i pocs cotxes, però sí 
els autobusos cap als pobles del voltant i els taxis a la parada 
de Sant Domènec. Morros va recordar la construcció de la 
Sala Loiola el 1960, com a refugi d’entitats com Cineclub, 
el cinema infantil de Cal Jorba, sota l’organització del Pare 
Torra, o el teatre independent, sota el paraigua de l’Església. 
Virós va parlar d’indústria i comerç relacionats amb l’in-
crement de la renda de les persones, es disparaven joieries 
com Tous o creixien firmes com Jorba, Señor i La Creadora, 
i els béns de consum. Majoritàriament la gent treballava a 
la indústria: Fàbrica Nova o Pirelli. Huguet va esmentar la 
influència religiosa, amb els Pastorets als Carlins i l’Ateneu, 
les processons, les sardanes amb els seus aplecs, escoltisme, 
innocentades, festes majors, «Manresa en fiestas», balls par-
ticulars, discoteques i lluita antifranquista.

L A
Jordi SardansJosep M. Oliva
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El senyor Ramon, 
el gall i la gallina

l senyor Ramon enganya les criades, el se-
nyor Ramon enganya tot el món. Les po-
bres criades, quan se’n van al llit, tururut, 
tururut, qui gemega ja ha rebut». La gent 
de la meva generació encara l’havíem 

sentida i cantada, aquesta breu cançó. Ara crec que ja no 
la fa servir pràcticament ningú. En primer lloc perquè això 
de les criades està, per sort, en franca recessió i té un regust 
aristocràtic, ranci i classista que en la societat post maig 
del 68 ja no està de moda. En la societat catalana, i en la 
europea i occidental en general, tothom vol ser classe mit-
jana, tant els que no hi arriben però intenten fer-ho veure, 
com els que hi arriben de llarg i tiben de nous conceptes 
professionals –assistents de la llar, babysitters, cuineres...– 
igualment mal pagats i desvalorats però, certament, menys 
denigrants que la vella figura de la criada. El propi nom ja 
ho diu, es tractava de noies –nenes, en realitat– de poble o 
de família humil que vivien i treballaven permanentment 
a casa del senyors a canvi d’una humil manutenció, quatre 
xavos i alguna tarda lliure a la setmana. Aquestes noies –i 
aquí ve la segona raó per la qual aquesta cançó ha passat a 
millor vida– patien de manera freqüent i gairebé normalit-
zada assetjament, abusos sexuals i violacions –qui gemega 
ja ha rebut...– per part dels amos de la casa, tal com re-
flecteix de manera aparentment simpàtica, però en realitat 
esgarrifosa, l’entranyable cançoneta. 

La que encara es canta, de cançó infantil, és la del gall i 
la gallina: «El gall i la gallina s’estaven al balcó. La gallina 
s’adormia i el gall li fa un petó. –Dolent, més que dolent! 
Ves què dirà la gent? –Que diguin el que vulguin, que jo 
ja estic content!». La cançó, malgrat la seva simplicitat i 
alegria, es l’antítesi del «No és no» o encara més «Només sí 
és sí», lemes, tots dos, fins fa quatre dies, només coneguts 
i proclamats en els cercles feministes més conscienciats 
i activistes, i avui utilitzats obertament per ajuntaments, 
empreses i entitats diverses amb la intenció de prevenir 
totes les agressions sexuals, també aquelles en principi 
més lleus, en activitats i saraus diversos. La cançó trans-
met aquella vella idea que entre els drets –i les obligaci-
ons...– d’un home o noi hi ha el d’aconseguir petites o 

«E

...i tremendos

grans prebendes més o menys sexuals de les noies, amb 
o sense el seu permís. Només és una cançó i no se li ha 
de donar més importància de la que té, però em sorprèn 
que, en aquesta societat cada cop més feminista que s’està 
dibuixant, encara es canti amb normalitat en espais edu-
catius i de lleure. 

Hi ha, però, una frase d’aquesta cançó que no és menys 
significativa i que podria obrir un debat tan o menys in-
teressant : «Què dirà la gent?». De fet, no acabes de saber 
si a la gallina el que li molesta és el petó en si mateix o la 
mirada externa, la valoració social, d’aquest petó. I aquest 
no és, evidentment, un detall menor, perquè l’estigma-
tització de la sexualitat és un factor determinant a l’ho-
ra d’incrementar encara més el patiment de les dones –i 
homes, sobretot nens– que pateixen abusos o agressions 
sexuals, més o menys greus, o que exerceixen la prostitu-
ció. Una estigmatització de la sexualitat que ve de lluny i 
no s’esborra en quatre dies, però que afegeix a l’experiència 
desagradable o terrible d’un abús, agressió o violació, la 
dificultat per parlar-ne, per compartir el dolor, per rebre 
suport i per, en definitiva, alliberar-se de l’injust sentiment 
de culpa que pateixen sovint les víctimes.

Recordo de petit, estiuejant a Castelltallat, un pastor que 
tocava el cul a les noietes –adolescents amb prou feines– 
que s’apropaven a veure les ovelles. Quan les nenes ho van 
explicar a casa, com un incident molest, però no dramàtic, 
els pares i mares haurien pogut fer-ne grans escarafalls i 
convertir l’incident en un escàndol que hagués produït, 
sens dubte, molta més commoció i aflicció en aquelles ne-
nes. Van optar per l’actitud contrària, per transmetre de 
manera inequívoca una valoració negativa –evidentment– 
d’allò que havia fet l’home i alhora relativitzar i treure im-
portància a les conseqüències, per a les noies, d’aquells 
fets. Decisió correcta, penso.
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Adam Majó
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retrats

Laura Serrat

«La meva és una història petita», adverteix Emili Panosa mentre introdueix la clau al pany 
d’una entrada del carrer Santa Maria, al costat de la plaça Gispert. La porta s’obre, l’Emili ce-
deix el pas i tanca amb un petit clec. «Seguiu-me». Travessa un garatge on reposen motocicle-
tes velles, una galeria decorada amb una ràdio antiga, un rellotge de corda i altres relíquies, i 
un pati cobert de plantes des d’on es veu el campanar de la Seu. «És aquí», destaca assenyalant 
un passadís que s’endinsa a la planta baixa de la casa. El corredor condueix a una sala plena 
de colors. Hi ha cartells de les grans companyies de circ enganxats a les parets, fotografies 
d’estrelles dalt del trapezi o travessant la corda fluixa i figures de pallassos que riuen, toquen 
el violí o condueixen una moto escampades per l’habitació. L’Emili és conegut com un dels 
presidents històrics de Moto Club Manresa, però la seva passió pel motor avança en paral·lel 
a una afició que poques persones del seu entorn coneixen: l’art del circ. 

«M’agraden les motos, la velocitat, els revolts... i alguns se sorprenen quan els explico la meva 
sensibilitat pel món el circ. Hi ha dies que m’assec sol a la grada. Miro amunt i somio. Potser al-
gun dia s’acabarà, ara ja tinc gairebé vuitanta anys...». L’Emili explica la seva història assegut en 
un tron vermell que presideix la cambra. Encara conserva l’aspecte de motorista. Vesteix amb 
una jaqueta de pell negra i manté una cabellera llarga blanca. S’aixeca per obrir les prestatgeries 
on guarda piles de retalls de diaris, revistes i fotografies sobre el pas de diverses companyies de 
circ per Manresa. De la llunyania, li arriben els renills dels cavalls que avançaven pels carrers 
per anunciar l’arribada del Circo Americano a la ciutat. «Vivia a la Muralla de Sant Francesc i, 
des de la finestra, veia com la companyia entrava a la ciutat amb animals i carruatges brillants. 
M’acostava fins al lloc on desplegaven la vela i muntaven les grades de fusta». El Circ Monu-
mental, el Price, l’Aurora, el Raluy, el Cric... No se’n va perdre ni un, d’espectacle. La seva infàn-
cia va transcórrer mentre els artistes de circ saltaven dins les seves ninetes. 

Els trapezistes continuen balancejant-se dins dels seus ulls. Sempre s’asseu a l’última fila i 
des d’allà observa en silenci el vaivé dels artistes. Darrere la timidesa, hi ha un home capaç 
d’explicar mil anècdotes dels grans trapezistes, equilibristes o pallassos de la història. «És la 
genial Miss Mara», destaca assenyalant un retrat en blanc i negre on apareix una trapezista 
volant sobre l’escenari. Al seu costat, apareix una fotografia dels equilibristes del Circo de 
los Muchachos travessant un filferro amb les bicicletes. Una imatge que recorda l’Emili 
en els seus vint anys resseguint carreteres amb la moto. «Sovint em pregunto com seria 
la meva vida si hagués decidit ser un artista de circ i rodar pel món amb una caravana... 
El meu pare, però, volia que fos planxista. En aquella època era difícil oposar-se als pares. 
Això sí, no em vaig deslligar mai del món del motor. Potser és a través de la moto que he 
trobat aquesta sensació de risc, d’equilibri i de volar que em transmetia el circ». 

El temps ha passat per a l’Emili, per al circ i per a les motos. Considera que els espectacles 
cada vegada es vesteixen amb més llums i colors, però el risc sobre l’escenari s’ha reduït. 
També apunta que l’ambient motorista que hi havia a Manresa quan ell dirigia el Moto 
Club s’ha diluït. Tot el que queda del seu món resta dins del petit museu de casa seva. A l’in-
terior de la figureta d’un pallasso que toca l’harmònica i en una Royal Enfield blava de l’any 
1936, oblidada sota una manta. L’espectacle arriba al final i l’Emili es dirigeix a la sortida. 
Obre la porta i abans de tancar-la diu: «La meva és una història petita, com tantes d’altres. 
Quan ja no hi sigui, on viatjaran tots els records que guardo a casa?».  

El motorista a la corda fluixa 

Marc Prat

Emili Panosa



12 EL POU · FEBRER 2020

Els ‘influencers’ 
manresans situen 

la ciutat en el mapa 
de la revolució 

publicitària i digital 

L'èxit de Jordi Koalitic rau en compartir el procés d'ela-
boració de les seves fotos. Aquestes al Parc de l'Agulla.
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tema del mes

Ferran Sardans Serra

tema del mes

Manresa i la Catalunya Central aglutinen gairebé set milions de 
seguidors a Instagram només entre els seus vint influenciadors  

–habitualment anomenats influencers– més importants. El manresà 
Jordi Wild és un dels youtubers amb més seguidors de tot l’estat i 

un dels influencers més reconeguts del panorama digital, amb més 
de 9 milions de subscriptors al seu canal de YouTube, 2,2 milions de 

seguidors a Twitter i 1,9 milions a Instagram. Però no és l’únic manresà 
amb una forta presència entre la màxima categoria d’influenciadors 

d’àmbit europeu. Els sectors, les plataformes utilitzades i els perfils són 
diversos i el grau de professionalització i dedicació també. El vincle 
que creen aquestes persones amb els seus seguidors les fa capaces 
d’humanitzar el missatge de les marques. Més enllà de la ciutat, els 

uneix, sobretot, la popularitat digital.

om la primera 
generació de la 
humanitat que 
té l’oportunitat 
de tenir una se-
gona identitat, 
una identitat 

fabricada, pensada i elaborada per no-
saltres mateixos. Una identitat digital 
que pot no coincidir amb la identitat 
analògica, però que ha induït el naixe-
ment d’una nova professió: els influen-
cers. L’evolució de la societat ha fet que 
el sistema entri en una nova fase, un 
nou paradigma sorgit a cavall del canvi 
de mil·lenni. Per primera vegada a la 
història, la societat mundial està in-
terconnectada i la figura de l’individu 
recobra importància. 

Avui, les marques necessiten més que 

S mai connectar amb els nous valors de la 
població. Tenen la necessitat d’entendre 
quins són aquests valors i vincular-s’hi 
per establir relacions duradores amb 
els seus clients. La coherència, la trans-
parència, la confiança i l’honestedat 

són els principals valors que les noves 
generacions de consumidors, cada ve-
gada més majoritàries, aprecien en les 
marques i que condicionen el procés de 
compra. I, per això, una de les estratègi-
es més eficaces per persuadir és el màr-
queting d’influència, a través de l’auto-
ritat i la confiança que desprenen els 
influenciadors. Els ciutadans busquen 
empatia amb les persones que promo-
cionen un producte que els agrada. 

El vincle que creen aquestes persones 
amb els seus seguidors les fa capaces 
d’humanitzar el missatge de les mar-
ques. Aquesta capacitat de prescripció 
dels influenciadors és sovint inversa-
ment proporcional al to comercial que 
utilitzen. Per tant, el màrqueting d’in-
fluenciadors ha de ser real, honest i 
molt proper al públic. Ha d’estar prota-

«Jordi Wild és un dels 
youtubers amb més 
seguidors de tot l’estat i 
un dels influencers més 
reconeguts, amb més de 
9 milions de subscriptors 
al seu canal de YouTube, 
2,2 milions de seguidors 
a Twitter i 1,9 milions a 
Instagram»
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gonitzat per persones comunes, reals, 
amb qui tot el que divideixi respecte el 
públic sigui una pantalla.

Abans d’internet els influenciadors 
eren els famosos de la tele o la gran 
pantalla, actors, cantants, ídols als que 
es copiava la forma de vestir o l’estil de 
vida. Avui tot això continua existint 
però traduït a internet i a les xarxes so-
cials. Una marca fa servir la influència 
d’una persona per augmentar la seva 
presència o les vendes dels seus pro-
ductes. I no és una moda passatgera. 
Es calcula que aquesta disciplina arri-
barà a tenir un valor proper als 9.000 
milions d’euros aquest 2020.

Influencers o Instagramers?
Amb una gran diferència respecte del 
seu perseguidor immediat, Instagram 
és, indubtablement, la xarxa de xar-
xes dels influenciadors i la plataforma 
preferida per la majoria de marques i 
agències per fer aquest tipus de màr-
queting. Hi ha una diferència de con-
ceptes  essencial entre una persona 
influencer  i una d’instagramer. De fet, 
en alguns casos, no són gens sinònims. 
Una persona influencer és aquella que, 
si es posa unes sabates, a molta gent li 
vindran ganes de comprar-se-les. O 
que, si viatja a Malàsia, moltes perso-
nes passaran l’estiu al sud-est asiàtic. O 
que, si esmorza alvocat, hi haurà qui 
també ho farà. Un influencer és aquell 
que influeix altra gent d’una manera o 
una altra. És així de redundant i així 
de simple. Un influencer no destaca 
només pel nombre de seguidors sinó 
sobretot per la capacitat d’impacte i 
nivell d’influència sobre els seguidors. 

La feina d’un  instagramer, en can-
vi,  consisteix a fer publicitat de les 
marques a través de fotos o vídeos 
penjats a Instagram per obtenir com 
més impacte i reaccions positives mi-
llor. Hi ha instagramers influencers i 
influencers instagramers, però hi pot 
haver influencers que no tinguin Ins-
tagram com a principal canal i insta-
gramers amb molts seguidors però una 
capacitat d’influència i de contagi molt 
baixa. Hi pot haver perfils amb mig 
milió de seguidors que, en funció del 
moment, poden influenciar més que 
algú amb vint milions de seguidors. 

Eina de treball
Instagram va aparèixer l’any 2011 i des 
de la seva creació ja té més d’un bilió 
d’usuaris. Avui, Instagram no és només 
una aplicació d’oci i entreteniment sinó 
que és també l’eina de treball de moltes 
persones. L’aparició més o menys subtil 
d’elements o peces publicitàries en les 
fotografies de persones que esdevenen 
referents i miralls potents per amplis 
sectors de la societat és una constant 
cada vegada més important i determi-
nant en la construcció publicitària de 
les marques. Kylie Jenner, de 21 anys, 
amb 141 milions de seguidors, guanya 
1.136.031 euros per cada fotografia que 
publica a Instagram, lleugerament per 
davant de Cristiano Ronaldo, Beyoncé, 
Kim Kardashian, Neymar o Taylor Swift, 
que ronden el milió per publicació. 

Les tarifes que els influenciadors recla-

men a les marques no acostumen a ser 
públiques. Però una bona aproxima-
ció, segons confirmen diverses fonts 
del sector, seria la següent: a Twitter es 
cobren uns 100 euros per publicació a 
partir dels 10.000 seguidors, 300 euros 
als 50.000 i 3.000 a partir dels 500.000. 
Es paga millor a Instagram: de 120 a 
150 euros per foto a partir dels 10.000 
seguidors, 500 euros a partir dels 50.000 
i un mínim de 2.500 euros en el cas de 
tenir més de mig milió de seguidors. 
La marca més ben pagada és YouTube, 
on es poden arribar a cobrar 300 euros 
a partir dels 10.000 seguidors, i 10.000 
euros per mig milió de seguidors. Amb 
una tendència exponencialment a l’alça 
a mesura que s’augmenten els seguidors. 

També hi ha una altra forma de remu-
neració de moda dins del sector, tot i 
que cada vegada amb menys pes per-

Jordi Wild va saltar a la fama gràcies al seu canal de YouTube (Foto: @jordiwild8).
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50,1 K

@jordi.koalitic

Súria
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centual, a causa de la professionalit-
zació de la feina d’influencer. Algunes 
marques opten per enviar-los produc-
tes per tal que aquests els provin i els 
recomanin a les seves xarxes socials. 
Especialment recurrents són els viat-
ges personalitzats per a influenciadors 
especialitzats en turisme a canvi de 

promocionar els llocs i establiments 
des d’on emeten les publicacions, que 
arribaran a milions de seguidors arreu 
del món en un format més convincent 
que un anunci convencional. 

Per a les marques, si es té en compte 
el preu d’un impacte publicitari en un 

mitjà televisiu i el preu que es paga per 
una publicació d’un influencer, que té 
tant o més impacte que un espot de 
tele, i té molt millor resultat perquè ve 
recomanat d’una persona amb qui hi ha 
una connexió referencial, és una inver-
sió amb un retorn calculable i molt ren-
dible. Una persona amb milers de fidels 
seguidors al darrere, que al seu torn 
n’arrosseguen milers d’altres, provoca el 
desitjat efecte bola de neu, i pot arribar 
a ser una autèntica mina d’or a l’hora 
promocionar un producte. Els influen-
ciadors són, doncs, la nova narrativa de 
les marques, una professió a l’alça. 

Molts influencers manresans, la gran 
majoria, ho són com a conseqüència de 
la seva feina o de la presència mediàtica 
en altres canals de comunicació. No són 
influenciadors professionals, en el sentit 
que no viuen només d’això, tot i que en 
puguin treure benefici econòmic. Núria 
Picas, Jordi Cruz o Cesc Escolà en serien 
bons exemples. Alguns altres, més pocs, 
es dediquen professionalment en exclu-
siva al món de les xarxes socials i a cons-
truir la seva imatge a partir d’això, com 
el cas de Jordi Wild. La seva feina és ge-
nerar un contingut consumit de manera 
massiva a través de les xarxes socials per 
milions de persones cada dia.

Abast i reaccions
Gairebé tan important com el nombre 
de seguidors són les reaccions, cone-
gudes com l’engagement o compromís: 
el nombre d’interaccions rebudes per 
cada 1.000 persones impactades. Les 
interaccions inclouen els m’agrada, 
els comentaris, les comparticions, els 
reenviaments... Aquesta dada dona 
molta informació de la qualitat del 
contingut i dels seguidors. Més inte-
racció significa que els seguidors són 
de qualitat i que les publicacions dels 
influenciadors també ho són, perquè 
creen interacció.

Si una empresa busca influenciadors 
per fer brànding –construcció de mar-
ca– el millor és treballar amb aquells 
que tenen més seguidors, perquè 
d’aquesta manera aconsegueixen més 
abast. Però d’altra banda, si una mar-
ca prefereix que el client s’interessi pel 
producte i hagi interès de compra, pot 
optar per treballar amb influenciadors 

Cesc Escolà ha guanyat 20 mil seguidors en un mes (Foto: @cescescola).
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que tinguin menys seguidors però un 
compromís més alt.

Una altra forma de compromís són les 
reproduccions de vídeos. A YouTube 
hi ha una altra forma d’ingressos: la de 
cobrament per reproduccions. De fet, 
Jordi Wild explica que són diverses les 
vies d’ingressos dels youtubers: «per 
nombre de reproduccions, un percen-
tatge derivat dels anuncis que apareixen 
als vídeos, el contingut patrocinat i els 
links afiliats». Puntualitza que hi ha di-
versos llocs «dintre del nostre canal on 
es poden posar anuncis i el que fan les 
empreses que tenen interès a posar-hi 
publicitat és participar en una subhasta 
on s’adjudiquen quina tindrà cada es-
pai publicitari. I això és el que més crea 
volum d’ingressos. Per cada mil visites 
que tenim a cada vídeo ens paguen un 
percentatge variable. La diferència entre 
mesos pot ser del 70%. Per exemple, per 
Nadal es cobra més que durant la resta 
de l’any perquè les empreses inverteixen 
més fort en les subhastes». Així, hi ha 
mesos que la monetització per cada vi-
sualització de l’anunci es situa molt per 
sobre l’euro i èpoques en què no. «Tam-
bé cal matisar –afegeix Jordi Wild– que 
depèn molt d’on ets. Als Estats Units 
es paga cinc vegades més que aquí per 
cada acció, i a Sud-amèrica es paga molt 
menys. I per tipus de contingut: els te-
mes de tecnologia estan més ben pagats 
que l’entreteniment, perquè darrere hi 
ha un interès de compra», afirma.

Jordi Wild va néixer a Manresa fa 35 
anys, va estudiar Psicologia a la UB 
i abans de saltar a la fama amb la cre-
ació del canal de YouTube El rincón de 
Giorgio, l’any 2013, havia fet d’actor i de 
model per a diverses marques. Conegut 
per ser un dels creadors de contingut de 
la xarxa més originals i amb més segui-
dors del panorama actual, suma gairebé 
15 milions de seguidors en el global de 
les seves xarxes socials: 9,31 milions de 
subscriptors a YouTube, 2,2 milions de 
seguidors a Twitter i 1,9 milions a Insta-
gram. El seu nom és Jordi Carrillo de Al-
bornoz, però utilitza aquest pseudònim 
de nom artístic, «ja des d’abans d’entrar 
a YouTube, perquè sona molt bé en tots 
els idiomes, i també en honor d’Oscar 
Wilde, el meu escriptor preferit. I també 
m’agrada el significat de la paraula: sal-

vatge, que va bé amb el meu caràcter».

El seu canal de YouTube té un total de 
761 vídeos, 8 dels quals tenen més de 
10 milions de visualitzacions. De fet, els 
seus vídeos d’humor i entreteniment 
superen els 30 milions de visualitza-
cions cada mes, que suma un total de 

gairebé dos bilions de reproduccions en 
total fins a avui. «A YouTube el que més 
es valora és la naturalitat i la velocitat. 
I els temes d’actualitat, així com tenir 
una bona connexió amb el públic jove, 
i per això és bàsica la desimboltura i la 
frescor», revela, i tot seguit afegeix que 
no se sent còmode amb l’etiqueta de 

Míriam Tirado és consultora en maternitat conscient, des del 2015 (Foto: @miriamtirado.cat).
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youtuber: «YouTube és una platafor-
ma privada de Google. És com si a un 
periodista d’El País li diguin el paiser, 
o a un de Mediaset mediaseter. La deli-
mitació limita. He triomfat a YouTube 
però el nostre cap no funciona lligat a 
YouTube, sinó al contingut audiovisual 
en línia. Va més enllà. La paraula limi-
ta el que realment som», matisa. Tam-
bé rebutja l’etiqueta d’influencer, per 
«prepotent i elitista». Assenyala que a 
YouTube també hi ha científics o físics i 
que ell es considera un creador de con-
tinguts, «fins i tot actor o comunicador, 
però no influencer o youtuber». 

Explica que el seu element diferencia-
dor és la versatilitat del seu canal: «Hi 
ha curtmetratges, entrevistes, pel·lícu-
les, videoclips, video-reaccions, con-
tingut relacionat amb gaming –ludifi-
cació–... Alguns formats requereixen 
més dedicació que d’altres. Tots són 
diferents i alguns impliquen dies o fins 
i tot setmanes senceres de treball. Dar-
rere de cada vídeo hi ha molta feina: cal 
guionitzar els vídeos, enregistrar-los, 

produir-los, editar-los...», assegura. Fa 
set anys que s’hi dedica professional-
ment. «Els dos primers –admet– van 
ser més per invertir que per cobrar, 
però des de fa cinc anys tinc una bona 
remuneració per viure tranquil·la-
ment, i cada any va augmentant. Com 
més gent et veu més famós et fas i més 
es parla de tu i més creixes cada dia». 

Popularitat holística
El prestigi a les xarxes no acostuma a 
sorgir com un bolet, sinó que en molts 
casos hi ha fenòmens analògics que 
acaben precipitant el creixement di-
gital. El cas més recent és el de Cesc 
Escolà, que fins als divuit anys va viure 
a Manresa, quan va marxar a estudiar 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
a Barcelona. Té sis anys d’experiència 
com professor de fitnes als gimnasos 
amb més reputació de Barcelona i ja 
tenia una base de seguidors important 
abans de fer el salt a la fama fa un mes, 
quan va ser presentat com el respon-
sable de transformar la condició físi-
ca dels setze concursants de l’edició 
d’Operación Triunfo 2020. 

«El dia 9 es va fer la roda de premsa de 
presentació de l’edició d’OT per al 2020 
i jo ja intuïa que tindria un fort impac-
te mediàtic, però no tant. Al cap d’una 
hora el meu Instagram cremava i vaig 
rebre infinitat de trucades de mitjans 
de comunicació per entrevistar-me», 
relata. A la primera gala d’enguany, Es-
colà va ser el principal tema de conver-
sa durant la presentació del professorat 
i les xarxes socials es van omplir de 
comentaris valorant el seu físic. En no-
més tres dies, va passar de tenir 7.000 
seguidors a Instagram a més de 23.000. 
Avui, un mes després del seu salt a la 
gran pantalla, en té gairebé 30.000 i se 
li ha acabat l’anonimat. Marques com 
Nike ja s’han posat en contacte amb ell 
per establir col·laboracions i accions de 
màrqueting d’influència. El nou pro-
fessor de fitnes d’OT pensa que «Insta-
gram és una de les eines més potents 
que hi ha avui per comunicar i donar 
idees de vida i alimentació saludable, 
fer propostes, explicar sensacions, com-
partir el que estic vivint...». 

Aleix Puig Povill, guanyador de la se-
tena edició de MasterChef, el popular 

talent show culinari de TVE, és un altre 
cas que constata que ser televisiu és la 
clau per assolir la fama a les xarxes so-
cials. «El canvi radical en la meva vida –
relata– passa quan entro a MasterChef, 
el dia 15 de gener del 2019. Des d’aquest 
moment, encara que tu no te n’adones, 
comença a canviar la teva vida». Nas-
cut el 1992 a Manresa, es defineix com 
un influencer que «intenta fer sentir i 
emocionar la gent a través del menjar. 
Si vols convertir-te en un referent en el 
món de l’hostaleria és imprescindible 
que siguis molt actiu a Instagram. El 
menjar entra per la vista gairebé tant 
com pel gust i per l’olfacte. I més en l’era 
de la imatge. Hi intento transmetre el 
que sento quan faig receptes i funciona 
força bé. Instagram a nivell professional 
és una eina molt rendible i amb gran 
creixement, però com tot, no és fàcil», 
matisa, i afegeix que «és un món on hi 
ha milions de perfils i destacar entre la 
massa significa fer un treball de qualitat 
i això es tradueix en hores i hores. En 
aquest món no hi ha res gratis i, encara 
que ho sembli, l’única fórmula de l’èxit 
és la perseverança».

A MasterChef va tenir com a mentor un 
altre manresà, Jordi Cruz Mas, conside-
rat com el jutge més tenaç i implacable 
del programa. Nascut el 1978, als cator-
ze anys va començar a treballar al res-
taurant Estany Clar, on va rebre la pri-
mera estrella Michelin el novembre de 
2004. Amb només 26 anys es convertia 
en el xef més jove de l’estat espanyol i 
en el segon del món de rebre aquesta 
distinció. El 2008 va guanyar una al-
tra estrella Michelin amb el restaurant 
L’Angle, de Món Sant Benet, i el 2017 va 
obtenir la tercera estrella Michelin del 
restaurat Àbac. Des del 2013 és jurat del 
programa de televisió MasterChef, que 
l’ha llançat encara més a la fama. Avui 
a Instagram té 659.000 seguidors i és el 
xef amb estrelles Michelin més medià-
tic i conegut d’àmbit estatal. 

Una altra influenciadora manresana 
que porta molts anys construint ana-
lògicament la seva reputació digital 
actual és Míriam Tirado, periodista de 
professió –de jove havia format part 
de la redacció d’El Pou de la gallina– i 
ara un referent en el món de la crian-
ça conscient que ha sabut aprofitar la 

Núria Picas utilitza les xarxes per mostrar 
les seves rutines d'entrenament 

(Foto: @nuriapicasoficial).
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força del món digital per compartir la 
seva visió amb mares i pares d’arreu del 
món. Amb més de 50.000 seguidors a 
Instagram, explica que va passar de 
l’anonimat a ser popular «treballant 
com una formigueta durant molts anys, 
fent feina per donar a conèixer la cri-
ança conscient: des de llibres, vídeos al 
meu canal de Youtube, articles al meu 
blog... Professionalment vaig començar 
el febrer del 2015, però feia molts anys 
que tenia blog, que havia escrit un llibre 
amb la meva mare i que feia xerrades 
com a hobby». El perfil dels seus segui-
dors són generalment dones de 25 a 50 
anys que tenen fills o que esperen te-
nir-los: «Em segueixen un 5% d’homes 
–puntualitza– i cada vegada més avis 
i àvies». Míriam Tirado remarca que 
«una cosa que no faig i que és poc habi-
tual és col·laborar amb marques», i que 
professionalment Instagram li permet 
fer comunitat i comunicar tant la meva 
visió de la criança i l’educació com pro-
mocionar les conferències o cursos que 
faig i els llibres que publico». 

Agències de representació
D’influenciadors n’hi ha que treballen 
amb agències de representació i n’hi ha 
que van per lliure. També hi ha contrac-
tes puntuals per publicació imatge, però 
cada vegada més es va cap a les campa-
nyes de diverses publicacions i fins i tot 
els contractes d’exclusivitat. Jordi Wild 
explica que «a l’hora de posar-se en 
contacte amb nosaltres, les marques van 
per dues vies: a través del mail profes-
sional o bé, en el cas de les agències de 
representació, a través d’intermediaris. 
Tot es parla molt, però el requisit essen-
cial per a bona part de nosaltres a l’hora 
d’acceptar una campanya és sentir-nos 
identificats amb els valors de la marca. 
Ens donen unes pautes però tenim mol-
ta flexibilitat i llibertat creativa». 

També explica que ara mateix no té 
agència de representació, tot i que en 
algun moment ha estat representat: 
«M’he adonat que no m’agraden les ex-
clusivitats i prefereixo anar per lliure. 
Ara faig menys campanyes però més 
grans i ben pagades, que puc gestio-
nar jo mateix. En moments puntuals sí 
que puc col·laborar amb alguna, però 
el que més m’agrada del món d’Inter-
net es que no tinc ningú per sobre, i ho 

vull mantenir tant com pugui».

Per a les marques, les agències són una 
manera de contactar amb un ampli ven-
tall d’influenciadors, segmentats segons 
el tipus d’audiència o d’objectiu publici-
tari, i proporcionen estadístiques i indi-
cadors tangibles dels resultats. Un dels 
dubtes més importants de les marques 
pel que fa als influenciadors en els úl-
tims anys és la veracitat dels seguidors. 
Diversos influenciadors han estat des-
tapats els últims mesos i han hagut de 
confessar que els seus seguidors no eren 
reals. Eines com HypeAuditor ofereixen 
dades reals sobre el percentatge de per-
fils falsos que tenen els influenciadors: 
«Hi ha eines per detectar si l’audiència 
és sospitosament xinesa, russa o turca, i 
si els perfils són falsos o reals. Són dades 
de domini públic entre marques, agèn-
cies i influenciadors que treballem en 
aquest sector», explica Cesc Escolà. 

TikTok, el nou fenomen
L’usuari amb més creixement a TikTok 
a nivell estatal és el jove navassenc Jor-
di Puig, que ha guanyat deu milions de 
seguidors en cinc mesos gràcies a la po-
pularitat de les fotos creatives, que l’han 
portat a treballar, juntament amb el seu 
germà bessó Arnau, amb empreses com 
LG, Adobe o Qatar Foundation. Si bé 
la seva popularitat va començar amb 
Instagram, la consolidació de la marca 
Jordi Koalitic va arribar amb la creació 
d’un perfil a la pàgina de TikTok. Amb 
només cinc mesos ja té més de deu mi-
lions de seguidors i els seus vídeos són 
els que més reproduccions han aconse-
guit a nivell estatal. El més viral supera 
els 350 milions de visualitzacions. 

Jordi.Koalitic és un projecte de fotogra-
fia que neix de la ment creativa de Jordi 
i Arnau Puig, dos germans navassencs 
apassionats per la imatge i creadors de 
contingut, que han desenvolupant el seu 
propi estil i una manera d’entendre la fo-
tografia a través de la simplicitat i la cre-
ativitat. Els germans Puig van començar 
pujant les seves fotografies a Instagram 
fa quatre anys i aviat es van adonar del 
que per a ells ha estat la clau de l’èxit: 
compartir vídeos que mostren com pre-
paren les fotografies utilitzant materials 
accessibles i trucs molt senzills. És a dir, 
el que els va llançar a la fama és publicar 

el making off de les fotografies que ide-
en: «A la gent li agrada molt veure que 
no fem màgia ni tot està passat pel sedàs 
del Photoshop, sinó que tot el que fem 
servir són objectes a l’abast de tothom 
i donem pautes sobre com utilitzar-los 
creativament», assenyala Jordi Puig.

Marques i ‘influencers’
La manresana Alba Llusà va crear l’any 
2016 la marca de roba de bany Duckkiss, 
que destaca pels seus dissenys explo-
sius, estampats singulars, colors alegres 
i formes atrevides i extremades. Però 
destaca, sobretot, pel treball de màrque-
ting d’influència que ha realitzat al llarg 
d’aquests anys, que l’ha posicionat com 
una marca moderna i propera. De fet, 
la revista Woman va publicar un arti-
cle sobre 15 biquinis i banyadors de les 
marques preferides de les influencers i al 
número 1 havia la marca manresana.

Alba Llusà explica que va passar de 
l’anonimat a situar-se com una de les 
marques de moda del moment gràcies a 
les col·laboracions realitzades amb influ-
encers: «Al principi la meva marca tenia 
1.000 seguidors, la majoria amics i fami-
liars, però a poc a poc, gràcies a la feina 
feta a través d’Instagram, cuidant el nos-
tre feed, treballant molt en la imatge de 
marca i les relacions amb els influenci-
adors, i sobretot amb un producte dife-
rent, hem aconseguit arribar a persones 
fins i tot de l’altra punta del món». Sobre 
el paper dels influenciadors assenyala 
que «ens generen publicitat, i en molts 
casos imatges on es veu que utilitzen les 
nostres peces, però des del meu punt 
de vista també dona seguretat a pos-
sibles compradores, perquè veure que 
una noia d’estatura i complexió comu-
na, sense la necessitat de ser una model 
amb mides perfectes, ho porta i li queda 
molt bé, a elles els dona la possibilitat de 
pensar que els quedarà igual. Per tant, és 
una molt bona eina per vendre». A l’ho-
ra d’escollir-los «busco que em segueixin 

L'usuari amb més 
creixement a TikTok és el 
navassenc Jordi Koalitic, 
que ha aconseguit deu 
milions de seguidors en 
cinc mesos
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donant la possibilitat de créixer i que 
em donin a conèixer en indrets on jo no 
tindria la possibilitats d’arribar amb els 
meus propis recursos», manifesta la cre-
adora de Duckkiss. 

Així doncs, Alba Llusà conclou que 
«per a les petites empreses i per als 
nous emprenedors Instagram és una 
gran eina per fer-se conèixer. En el 
meu cas, si no fos per les facilitats visu-
als d’Instagram, que cada cop són mes, 
i per les influencers, que al final són les 
persones que em donen a conèixer dia 
a dia, no podria viure d’això».

Futur optimista
Des del mes de juny del 2016, Insta-
gram ja no ordena les imatges de ma-
nera cronològica. Les publicacions que 
mostra són determinades per un algo-
ritme que té en compte diversos factors 
i variables d’interacció dins de la xarxa 
social: reaccions, viralitat, comentaris, 
cerques, converses... Instagram modi-
fica el seu algoritme cada cert temps, 
fet que afecta la visibilitat de les pu-
blicacions, i els influenciadors s’hi han 

d’adaptar per no perdre popularitat. 

Darrerament, Instagram ha estat pro-
vant en alguns països com seria la seva 
plataforma sense que els m’agrada rebuts 
apareguin a les publicacions. La plata-
forma sosté que l’eliminació dels likes 
té com a objectiu millorar la vida dels 
usuaris, però diversos influenciadors 
de països afectats s’han adonat que el 
seu contingut té menys abast que abans. 
«El món de les xarxes socials és frenètic. 
Quan creiem dominar una tendència 
n’apareix una altra que ens trenca els 
esquemes, convé prioritzar el missatge 
abans que la plataforma», explica Cesc 
Escolà, que és optimista de cara al fu-
tur d’aquest sector: «El concepte clau 
d’aquesta nova manera de fer publicitat 
és la credibilitat. Els joves comuniquem 
d’una manera propera que les pròpies 
marques moltes vegades no es poden 
permetre i ja inverteixen més en aquest 
tipus de publicitat que en cap altra». 
També es mostra optimista Jordi Wild, 
que sosté que «les empreses saben el va-
lor que té la suma de contingut i de màr-
queting d’influencers i que pot produir 

resultats excel·lents. A curt i mitjà termi-
ni les empreses reduiran les inversions 
publicitàries en altres canals de màrque-
ting per concentrar-se a crear un relat 
de storytelling –marca digital– poderós, 
centrat en el contingut de qualitat». 

Els experts del sector apunten que 
els influenciadors seran cada vegada 
més importants en el futur proper. Les 
mètriques més convencionals com el 
nombre de seguidors, però, ja no seran 
suficients. Les empreses buscaran cada 
vegada més influenciadors que aportin 
un retorn clar de la inversió, especial-
ment en termes de reputació de la mar-
ca, de contingut de qualitat i de vendes 
associades. Dit d’una altra manera, més 
qualitat i menys quantitat. Diuen els an-
tropòlegs que narrar i explicar històries 
ha estat sempre una cosa consubstancial 
a la condició humana. Les xarxes socials 
són el canal ideal per fer-ho, especial-
ment aquelles que potencien la imatge. 
El futur del sector dels influencers sem-
bla sòlid i amb una alta capacitat de crei-
xement, tot i que en un entorn altament 
variable i orientat al canvi constant. 

Aleix Puig, guanyador de MasterChef 7, és molt actiu a les xarxes (Foto: @aleixmchef7).
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d'aquí i d'allà

quatre mesos el turisme no hi era admès. El desconeixement, 
sumat a una visió egocèntrica europea i occidental, és camp 
abonat per al judici fàcil. Amb tot, el país va amb pas decidit 
cap a una obertura a tots els nivells, el príncep saudita escolta 
el batec d’una societat que empeny amb força cap al progrés. 
Una societat jove i creixent –amb una mitjana d’edat de 30 i 
pocs anys– i amb l’índex de natalitat disparat. 

El repte que hi ha damunt la taula és colossal: dissenyar un 
futur per ser construït en el present. La meva haurà estat 
una petita contribució en aquest projecte que té uns quants 
quinquennis per endavant. Aquest Gigaproject, com l’ano-
menen, és el mirall d’uns anhels per voler canviar el món. 
Estem dissenyant unes ciutats del futur, on tecnologia i na-
tura conviuran i es fusionaran. Unes ciutats compactes i efi-
cients, que funcionaran al 100% amb energies renovables i 
que seran bressol d’una societat inclusiva i innovadora. Un 
pont entre civilitzacions i dos continents. Un tribut d’un 
país, Aràbia Saudita, a la humanitat.  

rriba un moment en la vida profes-
sional que penses que més o menys 
ho tens tot controlat. Que després 
de vint anys d’exercir la professió 
poques coses et poden sorprendre, 
i et dediques bàsicament a millorar 
els processos i innovar per cercar 

més eficiència. És en aquest plàcid moment, que una truca-
da com la que vaig rebre un diumenge al matí del gener de 
2019 et pot deixar perplex; construir i liderar un equip per 
a desenvolupar la planificació territorial i urbana d’una re-
gió –verge– a l’encontre del mar Roig amb el Golf d’Àqaba, 
d’una superfície similar a la de Catalunya. Al bell mig del 
desert saudita. Un indret extraordinari per tres motius: la 
natura, la història i la ubicació geoestratègica.

La bellesa natural d’aquest indret, l’assentament existent 
més important del qual és Sharma, és increïble. Va des del 
desert Roig de majestuosos i imponents monòlits petris fins 
a les costes d’Àqaba i del Mar Roig, on aterra el desert –les 
platges de Gayal o Ras Al Sheikh Hamid– o hi confronten 
els vasts murs de pedra –Wadi Tayyb AI Ism. És en aquestes 
costes on el corall presenta el millor estat de conservació del 
món i respon millor al constant augment de la temperatura 
dels oceans. La natura és imponent. Els paisatges dramàtics.

Però és que, a més, sembla que va ser en aquest indret on es 
van succeir passatges bíblics de l’antic testament com el de 
la fugida d’Egipte del poble jueu creuant les aigües d’Àqaba 
i arribant a la terra promesa tot travessant Jordània. Va ser 
també en aquestes terres on el profeta Abraham va rebre els 
deu manaments a la Muntanya de la Llei –Jabal Al-Lawz– 
(o aquí o al veí Mont Sinaí...). És a través d’aquests passat-
ges bíblics on s’entén la situació geoestratègica d’aquest nou 
país, pont d’unió entre el continent asiàtic i l’africà. 

Aràbia Saudita, bressol de la religió musulmana –La Meca i 
Medina són les ciutats icones de la fe musulmana– és un país 
molt desconegut per a la majoria de nosaltres, i no pas per 
manca d’interès probablement, sinó pel fet que ha estat un 
país molt gelós de la seva privacitat. De fet, fins fa poc més de 

Des de l’Aràbia Saudita
Ramon Bacardit

Ramon Bacardit i Reguant és arquitecte i lidera un equip 
per desenvolupar la planificació territorial i urbana d’una 
regió entre el mar Roig i el Golf d’Àqaba

A
«És un país molt desconegut pel fet 
que ha estat molt gelós de la seva privacitat»
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indrets

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

radicionalment s’anomenava guixera 
el terreny on s’extreia la pedra de guix 
i alhora el forn on es coïa, que era 
sempre a poca distància, com passa 
a l’indret que comentem avui. La pe-
dra de guix està formada per sulfat 
de calci hidratat, de manera que les 

molècules de sulfat estan lligades a les d’aigua formant una 
xarxa molt sòlida que només es trenca a partir de 120 ºC. En 
aquest procés l’aigua es desprèn en forma de vapor i s’obté el 
guix cuit, que reduït a pols i barrejat amb aigua forma una 
pasta que en poca estona s’adorm, s’endureix en un procés 
invers al de la cocció. A finals de l’Eocè la Catalunya Central 
formava part d’una gran depressió càlida i seca sense sortida 
al mar; el guix que aflorava en certes zones era dissolt per la 
pluja i l’aigua anava a parar a llacs de poca fondària sotmesos 
a una forta evaporació on el guix dissolt anava precipitant al 
fons. Aquest sediment es va transformar en el guix lacustre 
que veiem. És per tant un guix de segona generació, ja que 
procedia d’un de més antic d’origen marí. A Súria el guix va 
ser una important font de riquesa fins a mitjans del segle XX 
i els testimonis materials de la seva explotació conformen un 
interessant conjunt de pedreres i forns accessibles i ben indi-
cats amb plafons informatius. Agraïm des d’aquí al col·lectiu 
Jubilats de les Guixeres la persistent tasca de neteja, restaura-
ció, promoció i conservació d’aquest patrimoni. 

Proposem anar-hi a peu, una petita excursió ben senyalit-
zada. Passada la riera del Tordell veurem a l’altra riba les 
restes d’un forn de ceràmica medieval i una terrassa fluvial, 
i en els camps de la dreta del camí hi ha la zona de bòfies, 
unes depressions circulars per l’esfondrament de cavitats 

del subsòl. Recomanem no acostar-s’hi per evitar accidents. 
Més amunt el camí es bifurca; per la banda dreta trobarem 
el forn 1 i la seva pedrera. Més amunt hi ha els forns 2 i 3, 
aquest és el més modern i ben conservat, es tracta d’un forn 
doble que es va abandonar carregat i sense coure el 1945; no 
en podem veure la fogaina on es cremava la llenya, ja que la 
volta està esfondrada. Per damunt del forn 3 hi ha la pedre-
ra, i per sota de la pista hi ha les restes de les instal·lacions 
de mòlta i ensacat del guix. Podem baixar per un corriol al 
camí de baix o bé anar-lo a trobar a la bifurcació i seguir-lo 
per continuar la visita. Trobarem les restes de l’església pre-
romànica de Sant Pere del Puig, i més endavant, seguint 
recte amunt, podem veure el forn 4 i les dues pedreres més 
accessibles (3 i 4), on podrem observar antigues cavitats i 
petites bòfies, i l’estructura rebregada de la roca en alguns 
llocs i  cristal·litzacions diverses. La zona de les Guixeres 
és objecte de recerques arqueològiques que demostren que 
durant l’Edat Mitjana hi havia una important activitat vin-
culada a l’extracció de guix. Entre les construccions estudi-
ades cal remarcar l’església esmentada i una casa senyorial 
al veí Puig de Sant Pere, ben visible. Aquests testimonis del 
poblament medieval, amb les pedreres, forns i el molí de 
guix conformen l’Espai Patrimonial de les Guixeres. 

Nom del paratge: Les Guixeres de Súria. Situació: A l’est del nucli 
urbà de Súria, a la dreta de la carretera de Balsareny. El recorregut 
comença al barri de Joncarets, a la cruïlla dels carrers Picasso i camí 
de les Guixeres. Procedència del nom: És ben explícita. Situació 
geològica: La zona forma part de la Depressió Geològica de l’Ebre. 
Importància geològica: Enlloc més del Geoparc podem trobar un 
conjunt tan complet i ben gestionat de pedreres, forns i instal·la-
cions de tractament del guix. Materials geològics: Tots són d’origen 
continental, predominen les margues rogenques i els guixos. Edat 
de la formació: Eocè superior. Curiositats: L’església de Sant Pere 
del Puig és l’única que es coneix a Catalunya on es va utilitzar guix 
en lloc de morter de calç per lligar les pedres dels murs.

Les Guixeres de Súria

T
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Ignasi Cebrian

Paisatges i governs

a paraula paisatge té molts 
significats. En una de les accepcions 
del diccionari diu així: «Aspecte i 
característiques particulars d’una 
regió determinada segons les seves 
característiques formals, siguin fí-
siques, biogeogràfiques o antròpi-

ques». És a dir, el paisatge és definit pel clima, la geologia, 
la vegetació, el sòl i els humans. El humans tenim un paper 
molt definitori en la conformació del paisatge. Segons l’im-
pacte que fem sobre l’entorn, o el grau d’intervenció, podem 
trobar, de manera molt esquemàtica, diferents tipus de pai-
satge. El paisatge natural, el paisatge rural, el paisatge agrí-
cola, el paisatge urbà i el paisatge industrial.

No obstant això, hi ha classificacions més subtils. El pintor 
Abroggio Lorenzetti classificava els paisatges en dos tipus, 
segons si els que governaven ho feien bé o no. Això queda 
reflectit a les Al·legories del bon i del mal govern, pintades al 
segle XVI a l’ajuntament de Siena. Els bons paisatges, con-
seqüència d’un bon govern, eren els naturals o els ordenats 
amb els camperols i artesans vivint en ple benestar. Eren pai-
satges rurals i urbans farcits d’ordre. Les qualitats del bon go-
vern escrites pel mateix Lorenzetti sobre el fresc són justícia, 

L
temprança i pau. El mal govern, en canvi, és representat per 
un altre tipus de paisatges més caòtics i desordenats. Són 
paisatges on s’escenifiquen crims, on manquen activitats hu-
manes productives i la guerra és la protagonista. Fins i tot hi 
apareixen personatges i animals estranys, o el mateix diable.

Com serien les Al·legories del bon i mal govern si un nou i mo-
dern Lorenzetti ens les pintés avui, observant i contemplant 
tots els despropòsits dels polítics i no polítics –banquers, 
grans empreses de serveis, grans empreses multinacionals...– 
amb actituds poc ètiques envers els seus ciutadans? És una 
pregunta difícil de respondre, però els paisatges conseqüèn-
cia del desgovern fet pels polítics ambientals actuals serien 
més semblants als paisatges foscos pintats per Lorenzetti: 
paisatges bruts, deixats, sense natura i, sobretot, amb gent 
pobra explotada, maltractada i humiliada per gent més rica.

El bon govern ha de venir de la mà de les comunitats lo-
cals. Dels petits comerços, dels petits finançaments, dels 
petits empresaris socials –els que realment aporten valor 
a la societat–, de les petites ONG... Crec que és el moment 
de tornar a paisatges fets a escala humana, paisatges cons-
truïts des del canvi personal cap a la petita comunitat. Tot 
el contrari del que ha prevalgut fins ara.

natura urbana

Paisatge agrícola al voltant del turó del Guix, a Manresa
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notícies del pou

«Em considero un privilegiat 
per haver aconseguit treballar 
en el que m’agrada i quan ho 
faig és una festa, la gent està 
predisposada als somriures»
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l'entrevista

JORDI
PESARRODONA
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Comediant de carrer i pallasso, s’inicia amb 
Setrill i fa bolos amb Comediants i La Fura dels 
Baus. Funda Gog i Magog amb Josep Noguera. 
El 1993 intervé amb Pallassos sense Fronteres a 
l’antiga Iugoslàvia. El 1995, amb Parasitum es 
donen a conèixer arreu del món. Dirigeix fires 
de recreació històrica, és coordinador artístic 
d’Adifolk i dirigeix l’Aplec Internacional. Ha 
estat director creatiu de Focus i és responsable 
de la Fundació La Roda. Exregidor de Cultura 
per ERC de l’Ajuntament de Sant Joan 
de Vilatorrada, va ser membre del Consell 
Comarcal i va entrar a la Permanent comarcal 
d’ERC, fins que va dimitir de tots els càrrecs.

uè va passar 
amb el teu avi 
a Sant Joan, a 
principis de la 
Guerra Civil?
-L’avi Genís 
tenia el sobre-

nom de matacapellans. En començar la 
Guerra es formen als pobles i ciutats de 
Catalunya els Comitès Revolucionaris 
de Milícies Antifeixistes. S’inicia la revo-
lució social, amb les col·lectivitzacions. 
A Sant Joan el presideix Agustí Soler, de 
la Unió de Rabassaires, que després va 
ser executat pels franquistes al Camp de 

la Bota. L’avi era anarquista de la CNT-
FAI i empaitava propietaris rurals de la 
contrada, bé per ideologia o per deutes 
pendents, amb la intenció de matar-los. 
Un d’ells, el de Can Punxes, s’hauria po-
gut escapar, però va preferir quedar-se 
amb la dona que estava malalta, i es 
pensava –com que els coneixia a tots– 
que no li farien res. Segons les explica-
cions que m’han arribat, la història va 
ser molt sanguinària: el van trobar a la 
capçalera del llit i l’avi amb una destral li 
va tallar una mà i més tard el van trobar 
mort en una cuneta. D’altres com l’Aloy, 
que tenia terrenys prop del Pla dels Lle-

Q
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doners, van aconseguir escapar. Amb 
el Memorial Democràtic vaig conèixer 
el fill de Can Punxes i li vaig demanar 
perdó per aquesta bogeria sanguinària. 
Amb el president del Memorial, Jordi 
Palou-Loverdos, hem fet xerrades on 
expliquem el que va passar, conjunta-
ment amb supervivents de Mauthausen.

-Com va morir, el teu avi?
-Hi ha dues versions. Va morir al 
Grauet de Fals. L’oficial afirma que per-
seguint el propietari del Grauet va dir 
als companys que entraria a casa seva i 
el faria sortir per la porta, moment en 
què els altres li dispararien. L’home no 
hi era i en sortir ell, per equivocació, 
el van matar. Extraoficialment, s’expli-
ca que entre els companys van decidir 
que l’havien d’aturar i l’única manera 
era liquidar-lo. No sé quina és la versió 
real. Vaig trobar un article de La Van-
guardia on explicava que s’havia enter-
rat Genís Pesarrodona, com a secretari 
de la CNT de la Catalunya interior, 
dins l’església col·lectivitzada, amb mi-
lers de clavells al costat del taüt. 

-Què va passar amb la família?
-Acabada la guerra, la dona va quedar 
totalment aïllada i amb quatre fills: En-
ric, Jaume, Rafael i Francesca, la famosa 
Quica, la meva tieta. Totes dues es van 
prostituir, en quedar-se sense la cartilla 
de racionament, en ser dones i de fa-
mília anarquista, per la repressió de la 
dictadura franquista. La iaia tenia uns 
cosins a Salo i els va proposar quedar-se 
amb algun dels fills. Van triar el pare, 
que hi va a viure, però mai va dormir 
dins la casa, sinó al paller i no el van 
portar a l’escola. La mare era la petita 
d’una família de tretze germans i vivien 
en una masia de Sant Mateu de Bages. 
Un d’ells, Segimon Capsada, de l’auto-
servei. En ser la més petita, es va que-
dar a cuidar el pare. Després, li van bus-
car algú per casar-se, el meu pare, que 
feia de pastor i tenia nou anys menys 
que ella. La mare va anar als Frares de 
Manresa i convivia en un pis de la plaça 
Valldaura amb tres germanes. Escrivia 
bé en català i tenia bona cal·ligrafia.

-Com recordes la descoberta de les 
fosses dels soldats republicans al Poal?
-Quan entro com a regidor de Cultura 
a Sant Joan m’assabento que uns page-
sos deixaven flors al camí de les Torres 

del Poal, on hi havia una fossa de soldats 
enterrats. Investiguem amb gent com el 
Quim Aloy i trobem documentació de 
la Creu Roja de l’època, on membres 
d’aquell cos havien fet una fossa per 
enterrar quinze soldats nus, sense iden-
tificar. A l’informe, les tropes nacionals 
consideren que cal deixar-los tirats per 
rojos, sense enterrar-los al cementiri. 
La Creu Roja decideix enterrar-los en 
una fossa per les dificultats del terreny 
en traslladar-los. Quan la Generalitat 
promovia la recuperació de la Memòria 
Democràtica en l’etapa Romeva –a qui 
substituirà Jordi Palou– li comuniquem 
la localització d’una fossa i ens acon-
sella dignificar-la. Em sento orgullós 
d’haver-ho fet, des de l’Ajuntament. Ho 
dignifiquem amb quinze pilones iguals, 
de color vermell, en representació de la 
terra del Bages i com a símbol de la sang 
vessada per soldats republicans desco-
neguts que fugien en retirada en l’entra-
da de les tropes franquistes, que havien 
establert un gran campament al voltant 
de la fàbrica Gallifa. Ara tenim la fossa 
localitzada i si la tecnologia d’aquí uns 
anys permet extreure l’ADN, fantàstic, 
però mentrestant, si ningú no ho recla-
ma, no es pot obrir la fossa.

Del Correfoc a Gog i Magog
-Quins van ser els teus inicis en el 
món de l’espectacle?
-El 1984 vaig intervenir en el Correfoc 
de Manresa amb el grup Setrill. Era un 
freelance que anava amb diverses com-
panyies. Amb Els Comediants de Joan 
Font, havia intervingut amb Tòtil I, tocat 
de l’ala, un dels seus primers espectacles 
representats a Manresa, a l’antiga Ca-
serna del Carme, amb els músics de la 
Companyia Elèctrica Dharma. Com a 
freelance vaig estar al Drac, Tracamun-
dana, La Sinforosa, L’Espantaocells, Ara 
Va de Bo, Carantamaula...

-Quina valoració en fas, de Gog i 
Magog?
-Gog i Magog va voler ser transcen-
dent. El nom sorgeix de la Bíblia i re-
presenta en hebreu el nom del diable 
i del poble del diable, segons l’Apoca-
lipsi. Té vinculació amb el món del foc 
i la pirotècnia. També ens motivava pel 
llibre de Giovanni Panini, Gog, com a 
fabricant de somnis. Vam revaloritzar 
el mercat i fer rècords Guinness com 
les 24 hores de permanència amb xan-

ques a la plaça Reial de Barcelona, o 
pujant el Puigmal i el Teide. Anàvem a 
les redaccions de diaris, com El Perió-
dico, amb les xanques posades i els 
netejàvem els vidres de fora. Del 1988 
al 1990 tenim molta feina fent cercavi-
les, amb Pep Garcia, vinculat a Rialles. 
També conec La Roda com a fundació 
que treballa els espectacles familiars.

-Què us va representar el 1992, l’any 
de les Olimpíades?
-A alguns xanquers ens selecciona la 
Fura dels Baus per participar en l’espec-
tacle Mar Olímpic dels Jocs de Barcelona. 
Va ser fantàstic i el bolo de la vida, on feia 
d’harpia com a xanquer especialista, en 
la història de la fundació de Barcelona a 
través d’Hèrcules, en una versió especta-
cular. Va ser una experiència sensacional 
per la col·laboració dels voluntaris amb 
els professionals. És l’efervescència del 
teatre de carrer: es creen produccions 
grans com Somni (1993), que s’estrena a 
la Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional 
de Manresa a Sant Domènec, on es bar-
regen actors professionals amb entitats 
de cultura popular. El 1994 fem El rei 
dels torrats, l’any del Xacobeo, en home-
natge als titiriteros pícaros. 

-El 1995, què va significar Parasitum?
-Va ser el gran èxit que va permetre 
donar-nos a conèixer a Europa i països 
com els Estats Units i Canadà. La com-
panyia es divideix en dues branques: el 
teatre familiar, per no perdre els orígens, 
i la potenciació dels espectacles de mitjà 
i gran format en les quals ens especialit-
zem deu persones a dedicació exclusiva 
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de la companyia. És el boom de Gog i 
Magog, que continua treballant les arts 
de carrer, tot realitzant centres de pro-
ducció i creació. Em considero un pri-
vilegiat a la vida per haver aconseguit 
treballar en el que m’agrada. Explico 
que el meu món és fictici, perquè quan 
treballo és com una festa, amb la gent 
predisposada als somriures.

-Com et van influir especialistes fran-
cesos com Michel Dalerre?
-Era el director de Les homes en noir, 
una de les companyies pioneres amb 
seu a Marsella pel que fa a les accions 
del teatre de carrer. Fèiem monogràfics 
intensius amb les noves tècniques que 
després aplicàvem als espectacles. Pa-
rasitum no deixa de ser una inspiració 
de La Patum de Berga, on els actors gi-

ren en el sentit contrari de les agulles 
del rellotge, com el salt de plens o tal 
com gira la terra. Creem un nou besti-
ari i en lloc de guites hi posem insectes 
gegants, per treballar el microcosmos i 
el món del ritual. Ho hem aprés de l’ex-
periència francesa que alhora s’inspira 
de la cultura popular catalana. Volem 
potenciar la Catalunya interior o pro-
funda, amb espectacles plenament ar-
relats a la terra i gràcies a la formació 
francesa podem fer el salt.

-Quina ha estat la teva participació en 
les fires de recreació històrica?
-Quan la Creu Roja, amb Florenci Ser-
ra, és l’administradora de la festa de la 
Llum, conec Pere Garcia, que organitza 
la primera edició d’una fira medieval 
contractada i ens proposa crear una 
estructura pròpia a Manresa. Ens ho 
proposa a Gog i Magog i em demana 
involucrar-hi les entitats manresanes. 
Des de la segona edició de la Fira de 
l’Aixada fins a la dotzena les dirigeixo 
personalment i ara és un referent de la 
ciutat. Vam crear la Fira de les Bruixes 
de Sant Feliu Sasserra. Amb el conseller 
de Cultura Lluís Puig professionalitzem 
la Fira del Tocasons de Taradell. Inter-
vinc en d’altres propostes com el Cau 
de Bruixes de Centelles, els Romeus de 
Monistrol; amb Cat-emocions amb Pep 
Huguet, la Fira dels Matiners d’Avinyó, 

els Embarrats de Sant Joan i darrera-
ment la Fira de les Filadores de Callús. 
També vaig treballar amb el cicle festiu 
de Catalunya amb Lluís Puig i vaig col-
laborar en els Tallers per la Festa.

-Què és Adifolk i quina és la teva tas-
ca com a coordinador artístic?
-És una associació per a la difusió del 
folklore. En vaig ser coordinador artís-
tic, tot dirigint l’Aplec Internacional en 
nou edicions a diferents ciutats d’Euro-
pa, però també a Washington, on ja no 
viatjo en estar imputat i amb problemes 
per poder sortir del país. Es tractava 
de professionalitzar i donar una mica 
de ritme a la cultura popular, amb di-
rectors creatius. També m’encarrego de 
l’organització de les jornades internaci-
onals folklòriques. Des del 2000 fins fa 

poc formo part de l’estructura de crea-
ció, i ara estic a la Fundació La Roda.

-Quina feina hi fas?
-La Fundació té més de 40 anys d’his-
tòria. Neix a Barcelona per muntar es-
pectacles de qualitat en barris d’exclusió 
social. Abans era una entitat subvenci-
onada al 100%. Ara fa la mateixa tasca, 
amb programacions en d’altres indrets, 
dins l’àmbit de la responsabilitat social. 
Els seus beneficis repercuteixen en els 
barris amb més risc d’exclusió. És un 
projecte fantàstic i actualment en soc 
director artístic. Muntem la festa anual 
de la Tamborinada, porto la programa-
ció dels espectacles de la Roda i con-
tinuo vinculat a les arts de carrer dins 
l’àmbit familiar i del món del pallasso.

Nas vermell
-Com va ser l’experiència a l’antiga Iu-
goslàvia amb Pallassos sense Fronteres?
-L’any 1993, en ple conflicte bèl·lic, 
contacto amb els refugiats de les ciutats 
de Bòsnia. Vaig aprendre la realitat de 
la vida i a lluitar perquè totes les perso-
nes tinguin els mateixos drets i deures. 
Comença la meva inquietud d’activista. 
Vaig fer tres expedicions més i la darrera 
va ser al Senegal, on intentàvem portar 
els somriures als infants. Fa onze anys 
neix la meva filla Sibil·la i deixo part de 
l’activisme, però fa tres anys vaig anar a 

la República Dominicana amb la funda-
ció Codespa, que s’ocupa dels nens amb 
càncer. Actuo com a pallasso a les xabo-
les de la zona de Santo Domingo. Ara 
tinc ganes d’endur-me la nena perquè 
palpi la realitat sobretot a l’Àfrica, que 
sempre ens torna a cridar, segurament 
per aquell etern somriure de les perso-
nes, que reflecteix la dignitat dels que no 
tenen res. És impressionant!

-D’on sorgeix la protesta del nas ver-
mell?
-L’any 1994, amb Pep Callau, vam fer 
la protesta del nas vermell a la frontera 
amb Bòsnia. És la màscara més petita 
del món i costa molt d’atacar. Funciona 
i sempre el porto a la butxaca. Signifi-
ca pau, diàleg i treure transcendència 
a les coses, menys a Espanya. El 20 de 
setembre del 2017, a la Conselleria de 
Governació hi havia molt poca gent i em 
vaig plantar primer al davant i després 
al costat del cos armat. Els ensenyo un 
vot com un arma de destrucció massiva. 
Cada vegada estan més enfadats i acabo 
posant una estelada. Passa Quico Sallés i 
fa una foto que esdevé viral a les xarxes 
socials i arreu del món fins que l’endemà 
rebo insults del fòrum dels guàrdies ci-
vils que es van venjar l’1-0 a Sant Joan.

-Van anar directament per tu?
-Sí. Ara ja ho sabem per confessió 
en seu judicial. La guàrdia civil es va 
concentrar a Collbató, on dos infiltrats 
van confirmar que estava al col·legi 
Joncadella. Quina ment recargolada 
decideix que s’ha de castigar un pallas-
so i que sigui el tercer col·legi a atacar 
de tot Catalunya? Van actuar sense de-
fenses perquè van calcular que donant 
quatre hòsties a la gent s’acabaria amb 
el referèndum, però ens vam quedar 
allà, ens vam protegir i vam votar. 

-Encara et queda algun judici pendent?
-Un com a perjudicat, de manera 
que al cap de dos anys podré declarar, 
i un altre ja que després d’arxivada la 
denúncia de la guàrdia civil que em 
demanava presó directament, ara la 
fiscalia general de Catalunya diu que 
vaig ser l’agitador perquè a Sant Joan 
insultessin les forces d’ordre públic i 
la jutgessa m’acusa de desobediència 
greu per no haver impedit el referèn-
dum al poble per la meva notorietat 
pública.

«Àfrica sempre ens torna a cridar, segurament per aquell 
etern somriure de les persones, que reflecteix la dignitat 

dels que no tenen res. És impressionant!»
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el perfil

J ordi Pesarrodona Capsada neix el 20 de 
juliol de 1960 a Salo, terme municipal de 
Sant Mateu de Bages, per casualitat, ja que 
el seu pare Jaume és fill de Sant Joan de 
Vilatorrada i va treballar a Cal Torras del 

carrer del Bruc de Manresa i en tancar va passar a l’escor-
xador Pujol, de Sant Joan. La mare, Trinitat, de Sant Mateu 
de Bages, va ser mestressa de casa i havia treballat a l’escor-
xador. El seu avi va ser l’anarquista Genís Pesarrodona. Va 
a l’Acadèmia Font de Sant Joan de Vilatorrada, comença el 
batxillerat i passa a l’Escola de Maestria Industrial de Man-
resa. Treballa a la fàbrica de plàstics Plastiamida, de Sant 
Joan, però decideix formar-se en les arts de carrer, en època 
de Comediants i La Fura dels Baus. En una cercavila veu el 
grup Setrill a Manresa, amb qui intervindrà en la darrera 
època, després de la separació de Marcel Gros, el Xampa 
i el Mitri, que van convertir-se en el Teatre Mòbil, i deci-
deix dedicar-s’hi. Amb Xavier Aguado aprèn a anar amb 
xanques i contacta amb Ton Girona de Comediants per 
començar a fer bolos. A Setrill el 1984 hi havia Jordi Purtí, 
Xavier Aguado, Pep Tort, Pep Aranda i Jordi Lleyda, i te-
nien el local al Coro Sant Josep del carrer de Na Bastardes. 

Amb Josep Noguera creen una companyia de teatre, que 
dura poc, fins a la fundació de Gog i Magog, que dura fins 
al 2013, amb la crisi econòmica, quan el teatre de carrer 
és substituït per la cultura popular. Amb la Fura dels Baus 
participa com a xanquer en Mar Olímpic als Jocs de Barce-

lona de 1992. Quan Tortell Poltrona funda Pallassos sense 
Fronteres, el 1993 van a la zona d’Ístria. El 1995 estrenen 
Parasitum a Tàrrega, un gran èxit que els va projectar in-
ternacionalment. Es forma com a comediant en compa-
nyies de teatre de carrer franceses, sense deixar de fer de 
clown en els espectacles de públic familiar. Coordina i or-
ganitza fires de recreació històrica amb participació popu-
lar. Dirigeix des de la segona a la dotzena Fira de l’Aixada. 
Treballa per al departament de Cultura amb Lluís Puig po-
tenciant noves fires i el cicle festiu de Catalunya. Director 
creatiu de Focus, va dirigir cavalcades de Reis, com la de 
Manresa transmesa per TV3. Coordinador artístic d’Adi-
folk des de l’any 2000, actualment és director artístic de la 
Fundació La Roda. Milita a ERC quan a Sant Joan es crea 
una secció local, ara fa 25 anys, en l’època de Jordi Grané. 
Viu un temps a Puig-reig, on es desenganya de la política, 
però la vida fa un tomb i el 2012 li proposen ser número 
2 de la llista a Sant Joan, en època de crisi i de retallades. 

més baix de tots els temps, però s’han 
fet coses gràcies a la implicació de les 
entitats del poble. Aprofito l’ofici per 
crear els Embarrats, amb una estruc-
tura de consell de savis: historiadors, 
guionistes, comunicadors i voluntaris.

-Com influeix la imputació judicial 
en la teva vida?
-Molt. Me la canvia. Des d’ERC em 
demanen que vagi de cap de llista per 
aprofitar-ho, però dic que no perquè 
no em veig com a alcalde. Decideixo 
presentar-me al Consell Comarcal i 
entrar a la Permanent comarcal d’ERC. 
Com a activista polític participo en 
l’organització de Música per la Lliber-
tat, que presento cada diumenge des 
que van arribar els presos a Lledoners.

-Quan l’independentisme reclama uni-
tat, com respons com a militant d’ERC?
-Soc militant de partit i càrrec polític, 
però no sé què explicar. Des de la di-
recció ens diuen que hem d’eixamplar 
la base i no cridar tant independència. 
Aquestes consignes em fan estar intran-

quil. Quan entro a la presó i parlo amb 
Oriol Junqueras, a qui estimo i per ell 
continuo sent militant, em decep molt. 
Em diu que truqui al servei de comuni-
cació del partit perquè em diguin el que 
he de dir als concentrats de Lledoners. 
Vaig pensar, què està passant? Reclamo 
la informació al partit. Em venen a veure 
Telechea i  Mirella Cortés, però no saben 
què dir-me. Com que ningú s’atreveix a 
parlar, faig autocensura i acabo plegant 
de tots els càrrecs, sense estripar el car-
net. Retorno a l’activisme social. És l’ho-
ra del poble, com deia Xirinachs, de la 
demòtica, amb representants reals que, 
si no compleixen, se’ls fa plegar. 

-Què passa amb l’actual ERC?
-No hi trobo explicació. He vist la 
transformació de la gent que té un càr-
rec, de manera que aleshores se’l vo-
len fer seu. Quan un partit es fa gran, 
i ERC se n’està fent, comença a tenir 
molts càrrecs i com més n’hi ha, més 
gent no se’n vol moure. Això fa molt 
mal. Després, és clar que no es pot di-
rigir un partit des de la presó.

-Què va passar en la teva declaració 
davant Marchena al Tribunal Suprem?
-Quan Jordi Cuixart ens tria a tota una 
colla com a testimonis del Bages ens diu 
que la seva defensa és «Ho tornarem a 
fer». Senzillament, havíem d’explicar la 
veritat. A l’advocada Marina Roig li vaig 
dir que portava el nas i ella em va dir 
que no me’l posés. Vaig dir que protes-
taria simbòlicament i que el posaria so-
bre la taula. Un dels set magistrats el va 
veure i va fer córrer la veu. Li va arribar 
a Marchena, que es pensava que ja el te-
nia a les mans i em va dir. «Qué tiene en 
las manos?». «Nada», li vaig dir. I aixeco 
les mans amb els dits ben oberts.

ERC
-Per què milites i ets fas regidor d’ERC?
-A Esquerra hi ha gent treballadora 
que s’arremanga. M’agrada ser el pri-
mer d’arribar i l’últim de plegar com he 
fet sempre com a actor. La funció aca-
ba quan has deixat la furgoneta descar-
regada i el local tancat. Durant quatre 
anys vaig ser regidor de Cultura, Patri-
moni i Memòria. Amb el pressupost 
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fila cultural

Jordi Estrada

Les editorials manresanes 
gaudeixen de bona salut

ada any es publiquen 
a Manresa al voltant 
d’una trentena de lli-
bres, sobretot d’autors 
i temàtiques de pro-

ximitat, però també d’autors d’arreu, 
sobre àmbits molt variats i adreçats a 
públics molt diversos.

L’Albí
A punt de complir 35 anys d’existència, 
l’editorial de Jaume Huch, bergueda-
na de naixement i manresana d’adop-
ció, ratlla els 400 títols, entre poesia, 
narrativa i llibres d’assaig. La majoria 
de llibres publicats  són d’autors bergue-
dans i bagencs actuals, entre els quals 
destaquen, pel volum de l’obra publi-
cada i la seva vàlua literària, els narra-
dors Jordi Cussà i Josep Tomàs Cabot, 
els poetes Climent Forner i Josep Gri-
foll, i l’assagista i filòsof Joaquim Sala. 
D’aquest darrer, enguany se’n publicaran 
els assaigs La Patum. Els humans entre 
la terra i el cel i La ciutat dels immortals. 
Pel que fa a Climent Forner, apareixerà 
un nou recull de poemes de circumstàn-
cies. D’en Cussà, se n’editarà un conjunt 
de relats de diferents èpoques, i quant a 
Tomàs Cabot, durant aquest 2020 veu-
ran la llum els volums quart i cinquè de 
la narrativa catalana completa.  

A banda d’altres autors de casa, a L’Albí 
també han estat publicats escriptors d’al-
tres procedències, com Santiago Riera, 

Marc Giró i Matthew Tree, per posar 
tres exemples recents. D’aquest perio-
dista i escriptor catalanolondinenc el 
2019 se’n va publicar l’assaig El conflicte 
inevitable –traduït també a l’anglès– i és 
en estudi la publicació de la seva darrera 
novel·la, El bastard. Per aquest any tam-
bé hi ha prevista l’edició dels llibres Gas 
a fons, de Joan Company; Correspondèn-
cia epistolar, de Martí Just; La revolta del 
poble d’Aleix Solernou; Plagiada, d’Àlvar 
Maduell; Poemes, de Mercè Miró, i Alo-
ses invisibles, un diàleg amb els poetes de 
la Primera Guerra Mundial, del mateix 
editor i escriptor Jaume Huch. A més 
d’aquestes i altres obres, Huch assenyala 
com a novetats destacables la publicació 
del conte La llum i l’aigua, escrit i il·lus-
trat per Pep Molist i Susana Ayala.

S’escau, a més, que enguany es com-
memora el centenari del naixement de 
Josep Maria Ballarín, en homenatge al 
qual L’Albí publicarà La flor de l’esperan-
ça, un recull d’articles de temàtica diver-
sa, i l’antologia de textos queraltins, El 
meu Queralt, santuari en què el religiós 
i escriptor va viure durant trenta anys. 

Parcir Edicions Selectes
Marià Pardo, venedor d’obres de bibli-
òfil a domicili i fundador de la llibreria 
Parcir, s’estrenà com a editor publicant 
el primer llibre de versos de Valentí Par-
cerisa Rocs de fona, el 1986. D’aleshores 
ençà, i amb la col·laboració i el relleu 

Potser no tothom sap que a Manresa hi ha quatre empreses editorials amb 
una llarga trajectòria d’anys i temàtiques, títols i autors. 

d’Antoni Daura, aquest segell editorial 
ha publicat una setantena de títols, de 
temàtiques –història i patrimoni, pai-
satgisme, geologia, cuina, etc.– i gèneres 
ben diversos –assaig, narrativa, contes, 
poesia, etc. Del seu catàleg, Daura desta-
ca com a iniciativa de més envergadura 
els sis volums de la col·lecció Història 
Gràfica de Manresa, realitzada en bona 
part pels historiadors Joaquim Aloy i 
Jordi Sardans, «a la qual caldrà afegir 
algun dia la història de Manresa sota el 
franquisme».  Entre les edicions de bi-
bliòfil, Parcir va publicar ja fa anys les 
històries del Bages i l’Anoia –també en 
versió comercial–, i el Llibre Verd –cò-
pia en facsímil dels privilegis de la ciutat 
de Manresa. Per aquest 2020 Daura té 
previst editar La bona alimentació, d’As-
sumpció Zuera i Eva Pio, i un diccionari 
català-anglès de frases fetes, a càrrec de 
Lou Hevly. Com a servei editorial, Dau-
ra es mostra obert a publicar qualsevol 
tipus de text, «preferentment d’autors de 
casa i amb un mínim de rigor i qualitat». 
La seva activitat principal, amb tot, con-
tinua essent la venda de llibres, «però fer 
d’editor també em distreu i em motiva».

Zenobita
Aquest segell editorial, fundat i dirigit 
per Josep Antoni Serra, va néixer el 2002 
«per la necessitat d’editar uns materials 
didàctics de l’àrea de socials que elabo-
ràvem amb Francesc Comas». Aquell 
2002 el govern de l’estat havia introduït 

C
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l’estudi de la història en el currículum de 
primària, «d’aquí que ens animéssim a 
publicar uns quadernets didàctics», un 
tipus de material que ha estat troncal en 
el seu catàleg de publicacions. De fet, 
ben properament sortirà publicat un 
nou quadern sobre el món de la vinya, 
amb text de Manuel Justícia, adreçat als 
alumnes de primària.

Paral·lelament a la publicació de ma-
terials sobre el medi social, històric i 
natural, adreçats a un públic escolar,  
Zenobita ha editat nombrosos treballs 
monogràfics sobre patrimoni, prefe-
rentment del Bages i el Berguedà, però 
també sobre la Cerdanya i l’Urgell. 
Com a empresa de serveis editorials, 
tant publica per compte de particu-
lars com per encàrrec d’institucions 
o centres d’estudis. Així, per exemple, 
a més de publicar en els propers me-
sos la història del grup industrial Oli-
va Torras, Zenobita també editarà les 
memòries de l’alpinista Ramon Majó, 
Cinc-cents quilòmetres grimpant cap al 
cel, i un nou estudi del doctor Armand 
Rotllan sobre la medicina a Navarcles.  

Del centenar llarg de llibres editats fins 
ara, Serra es mostra especialment satis-
fet amb La història de Manresa de Fran-
cesc Comas, publicada l’any 2005, con-
juntament amb Edicions Parcir: «Des 
de la Història de Manresa explicada als 
infants, de Josep Maria Gasol, no s’ha-
via editat cap altre compendi històric 
de la ciutat, adreçat a tots els públics».

Tigre de Paper
Des de la seva creació l’any 2011 fins 
avui, aquesta cooperativa editorial ha 

publicat cap a vuitanta títols, entre els 
quals, Arnau Carné, membre fundador, 
destaca  la novel·la L’última humiliació i 
el recull d’articles En defensa d’Afrodita. 
Es tracta de dues obres que reflecteixen 
ben clarament la línia editorial, basada 
en la publicació de textos literaris i assa-
gístics crítics amb l’statu quo social i po-
lític dels nostres dies, tot posant l’accent 
en la denúncia de les injustícies i la lluita 
feminista. Si en L’última humiliació, l’es-
criptora Rea Galanaki –traduïda per pri-
mera vegada al català–, fa un retrat dels 
efectes de la crisi sobre la societat grega, 
en En defensa d’Afrodita les diferents au-
tores dels articles recollits debaten sobre 
la cultura de la monogàmia.  En aquests 
primers mesos de  2020, Tigre de Paper 
editarà L’esquerra contra la Unió Euro-
pea, una anàlisi sobre la impossibilitat de 
dur a termes polítiques d’esquerra en un 
marc tan immobilista com la UE, escrit 
per l’economista grec Costas Lapavitsas, 
i la novel·la d’Anthony Cartwright, La 
bretxa, ambientada en la Gran Bretanya 
del Brexit. També té en projecte la pu-
blicació de l’assaig sobre canvi climàtic 
La bossa o la vida, a càrrec del doctor 

Salvador Lladó, expert en microbiologia 
ambiental, i Brigadistes, una aproxima-
ció biogràfica als voluntaris d’esquerra 
europeus que van lluitar contra el fei-
xisme durant la guerra civil, escrita per 
l’historiador Jordi Martí.

Més endavant, és prevista la publicació 
de la novel·la Amiant, d’Alberto Prunet-
ti, l’assaig Necessitem camarades, de la 
politòloga nord-americana Jodi Dean, i 
els primers títols d’una nova col·lecció de 
literatura infantil, amb textos d’Oriol Gi-
libert i il·lustracions de David Agrio. És 
una iniciativa consistent a difondre, se-
gons Carné, «les gestes d’herois de casa, 
reals i propers, ben allunyats dels herois 
de conte o de llegenda». Els tres primers 
volums seran dedicats a reivindicar la 
memòria de Neus Català, Salvador Puig 
Antich i Montserrat Roig. Així mateix, 
la cooperativa Cultura 21, que comprèn 
l’editorial Tigre de paper i la publicació 
del magazine Catarsi, assumirà prope-
rament la direcció d’Edicions Bellaterra, 
fundada el 1973, i el seu fons de catàleg, 
integrat per obres de caràcter acadèmic 
en l’àmbit de les ciències socials.
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propostes

Aquest mes de febrer 
no podem deixar de 
parlar de Jardins 
de Llum, el festival 
d’art efímer que ha 
esdevingut una tra-
dició a Manresa. El 
dia 20 de febrer al 

vespre, dins els actes de la Festa de la Llum, una trentena 
llarga de propostes artístiques s’il·luminaran per carrers, 
places i edificis del Centre Històric de la ciutat. I com a no-
vetat, aquest any, les creacions exposades en espais tancats 
es podran visitar també els dies 21 i 22 de febrer a la tarda. 
Estigueu atents al programa, que val la pena! I també val la 
pena visitar l’exposició Ciutat i camp, d’Ingrid Rodewald, 
on a través de collages realitzats a partir de retalls de foto-
grafies i cartells publicitaris sobre tela ens fa viatjar a llocs 
que confonen realitats, records i paisatges imaginaris. Unes 
propostes que, alhora, ens volen parlar de les tensions entre 
la ciutat i el camp, de les seves confluències... Es pot visitar 
fins a l’1 de març al Casino.

TEATRE. Joan Morros

VINS. Jaume Pont, sommelier de Setè Cel

ART. Maria Camp

Abadal rosat 2019

La neta 
del senyor Linh

Ciutat, Llum i collages

El divendres 14 de febrer arriba a la sala gran del 
Kursaal una obra estrenada al Teatre Lliure i inter-
pretada per Lluís Homar. Es tracta de La neta del sr. 
Linh, a partir de la novel·la de Philippe Claudel. El 
muntatge narra la història d’un refugiat asiàtic que 
abandona el seu país fugint de la guerra. El seu fill 
i la seva jove han mort i només li queda una neta 
de pocs mesos, la Sang Diu. Per protegir la petita es 
dirigeix amb vaixell a un altre país, però no se sent 
a casa fins que coneix el senyor Bark. El senyor Linh 
no l’entén, però l’escolta i es fan amics. Un dia, però, 
tot canvia: traslladen el senyor Linh a una altra zona 
de la ciutat. La neta del senyor Linh és el trist reflex 
de la solitud i els problemes de comunicació que 
pateixen els refugiats en els seus països d’acollida. 
L’obra també parla del poder de l’amistat per comba-
tre l’aïllament social, de l’enyor dels éssers estimats, 
de la terra natal i de la por d’un futur incert.

Tenim la nova collita d’un dels rosats més frescos 
i amb més capacitat d’envellir noblement. Des de 
fa uns anys, el celler Abadal ha anat incorporant 
el Sumoll. En aquest rosat li aporta acidesa i fruita 
que, amb l’estructura i poca oxidació del Cabernet 
Sauvignon, aconsegueixen mantenir fruita i jo-
ventut durant almenys dos anys. Actualment hi 
ha rosats molt pàl·lids al mercat, segurament 
pel prestigi dels vins de la Provença que tenen 
aquest aspecte i són mundialment reconeguts. 
Però per clima (sol i temperatures altes), els 
rosats catalans fàcilment poden tenir colors 
intensos. Abadal ja fa uns anys que prioritza 
les aromes i la textura, i sacrifica de vegades la 
tonalitat del color, que en alguns casos no és 
la més comercial. Amb 12,5% d’alcohol tenim 
un volum suficient perquè no sigui lleuger, 
però tampoc pesant. Si pensem en maridat-
ges, podríem dir que és un comodí. Aperitius, 
peixos, fins i tot carns a l’estiu, encaixen per-
fectament, ja que té fruita i consistència. Però 
el maridatge tradicional seria amb embotits, 
pasta, pizza i diferents formatges.

Preu de venda: 8,65 euros

Començant per la sala Stroika i pels amants del rock 
en majúscules en la nostra llengua, us recomanem 
la visita dels alacantins Smoking Souls. La banda de 
la Marina Alta s’ha fet un lloc d’honor a l’escena del 
rock estatal amb la seva aposta per un estil cru i con-
tundent però alhora melòdic i atractiu. Visitaran la 
capital manresana escalfant ja els motors pel proper 
llançament discogràfic que veurà la llum el 22 de no-
vembre amb el suggeridor títol de Translúcid (diven-
dres, 7 de febrer, 21:30 h). Sense deixar les propostes 
elèctriques, us convidem a la festa que els valencians 
Los de Marras portaran a la sala dels Dolors. Una 
banda veterana que, amb l’energia i gresca de la seva 
proposta de directe, ha sobreviscut a l’escena del rock 
urbà durant moltíssim temps. Vindran acompanyats 
de la banda de punk-rock de Sant Boi Último Rekur-
so (dissabte, 29 de febrer, 22 h). Canviant d’espai, al 
Kursaal tornarem a gaudir de la visita dels arxicone-
guts Manel. La que probablement sigui la banda més 
important campant pel panorama musical català, vol 
repetir l’enorme èxit de la seva anterior gira, aquesta 
vegada presentant Per la bona gent, un treball produït 
pel novaiorquès Jake Aron, que continua sorprenent 
a propis i estranys amb un remarcat eclecticisme (di-
vendres, 28 de febrer, 20:30 h).

MÚSICA. Marc Vilanova

Selectiu però 
engrescador
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crònica social

ntre els diversos canvis urbanístics de fi-
nals del franquisme i principis de la tran-
sició, la fotografia ens mostra la destruc-
ció de les dues cases del davant de la plaça 
dels Infants des del costat de la Muralla 

del Carme fins al carrer dels Infants, amb l’església d’estil 
eclèctic a la dreta. Segons un veí de la zona, la fotografia és 
de la tardor de 1975 i mostra justament el moment en què 
la grua enderroca una de les cases, enmig de l’expectació 
ciutadana, amb vestits i pentinats propis de l’època, amb 
predomini de persones grans i de mitjana edat. La gent 
està encantada mirant com s’ensorra. L’impacte del braç de 
la grua, amb un ganxo doble, s’acabava de produir com de-
mostra la gran quantitat de pols del moment. Segurament, 
el soroll produït és el que va captar l’atenció del fotògraf. 
A la façana de la planta baixa de l’edifici de la dreta hi ha 
una finestra quadrada habitual als tallers de l’època. I l’em-
pedrat del terra és en forma de llambordes fins que va ser 
asfaltat durant la dècada dels noranta.

L’arbre, un xiprer, forma part del jardí de la placeta que 
hi havia abans, amb una petita tanca metàl·lica i una vora 

de les voreres pintada amb vermell i blanc. Recuperat el 
xiprer, actualment la placeta està ocupada pel Monument 
a la Llum (21 de febrer de 1345 al del 1982), una mica 
més amunt i a la dreta. L’escultura de Jaume Soldevila fa 
referència a la construcció de la Séquia amb un mapa que 
va des la resclosa de Balsareny fins a Manresa i amb l’escut 
d’Aigües de Manresa, en record del centenari de la Junta 
d’Aigües Potables celebrat l’any anterior. També recorda la 
nova empresa: Aigües de Manresa SA, empresa munici-
pal privada (1982). L’església dels Infants, de mitjan segle 
XIX, formava part de l’Asil dels Infants Orfes, que el 1901 
havia dissenyat Ignasi Oms en estil neoromànic. El 1992 es 
convertirà en l’Escola d’Arts. És una obra no catalogada, a 
diferència del col·legi.

En el solar que va quedar, el 1977 es va acabar el nou edi-
fici ocupat als baixos per Catalunya Caixa i actualment pel 
BBVA. Les cases del darrere de l’enderrocament corresponen 
a l’any 1964 la més alta que dona al carrer dels Infants i de 
1920 la que dona a la Muralla del Carme. Aquesta renovació 
de la plaça és anterior a la que va venir anys després, amb la 
remodelació de les Mandongueres i el parc de Bombers.

E

Remodelació de la plaça 
dels Infants (1975)
J. S. 



34 EL POU · FEBRER 2020

na norma no escrita dels catàlegs ar-
quitectònics és evitar la inclusió d’edi-
ficis nous, que encara no han passat el 
judici del temps. En el catàleg de 2010, 
però, ja es van incloure elements dels 
anys seixanta i setanta del segle XX 

com aquest hospital obra de l’arquitecte Josep M. Esquius, 
de 1971, situat en una zona d’eixample de la segona meitat 
d’aquell segle, que fa cantonada entre l’avinguda de les Ba-
ses de Manresa i el carrer de Flor de Lis. Popularment es 
coneix com la clínica del Tuneu pel paper que va tenir en 
la construcció el metge i emprenedor Josep Tuneu i Mo-
list, amb el suport de la Mútua Manresana.

És un equipament sanitari emplaçat entre mitgeres amb so-
terrani, planta baixa i set pisos que resol una cantonada en 
xamfrà. L’estructura de l’edifici és de formigó, la qual cosa 
permet una estructura flexible a l’interior i grans superfícies 
de vidre a la façana, especialment a la zona del xamfrà, que 
correspon a l’escala i a les sales d’espera entre els passadissos 
d’habitacions. Les façanes laterals són de diferent alçada per 
adaptar-se al tipus de via: de cinc pisos al carrer de Flor de 
Lis i de set a l’avinguda de les Bases de Manresa. En la fa-
çana queda remarcat el ritme horitzontal per l’alineació de 

patrimoni ciutadà

U

Centre Hospitalari
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- Josep M. Gasol, Història de la Mútua Manresana, Mútua Interco-
marcal, Manresa, 1988.
- Mireia Vila, Construcció del Centre Hospitalari (1969), a El Pou, 
Manresa, març de 2017.

les obertures. El tractament del mur està fet amb peces de 
pedra artificial, un material típic dels anys seixanta i setanta 
que elaboraven algunes empreses manresanes. La cinque-
na planta té la façana reculada, de manera que es trenca el 
ritme vertical i permet acoblar visualment la diferència d’al-
çada de les dues façanes. Les obertures són de vidre amb 
serralleria d’alumini. Les cobertes són planes, inclosa la de 
la part interior de la planta baixa, que està il·luminada amb  
claraboies. L’origen d’aquest equipament prové de la neces-
sitat d’augmentar i millorar els serveis de traumatologia 
al Bages, on predominava la indústria, la construcció i la 
mineria entre els anys seixanta i setanta.

El catàleg de patrimoni de Manresa protegeix parcialment el 
Centre Hospitalari perquè és un dels edificis d’equipaments 
de la seva època dissenyat amb un bon equilibri entre l’ur-
banisme de la zona, el seu ús i la personalitat de la façana. A 
més, per a la ciutadania de Manresa i de la Catalunya central 
ha representat durant molt de temps l’hospital de referència.
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fanal de cua

Amat-Piniella: finalistes (II)
ues de les obres finalistes del vintè Pre-
mi Joaquim Amat-Piniella estan escrites 
per figures consolidades de la literatura 
catalana actual: Joan Margarit és, proba-
blement, el poeta més llegit i reconegut, 

i Maria Barbal no ha deixat de ser, des que va publicar la 
seva primera novel·la fa trenta-cinc anys, una de les veus 
narratives més celebrades. Dos escriptors de pes, doncs, el 
prestigi dels quals afegirà pressió al jurat, que ha de triar 
entre quatre obres d’una gran qualitat literària.

Per tenir casa cal guanyar una guerra (Proa) és un llibre 
de memòries on Joan Margarit explica la seva infantesa i 
joventut, amb tots els periples domiciliaris que va 
haver de viure durant aquella època: Sanaüja, Rubí, 
Figueres, Girona, Barcelona, Tenerife... són alguns 
dels llocs on va viure, amb els pares, amb els avis o 
en una residència d’estudiants. Amb una prosa níti-
da i efectiva repassa l’època, doncs, en què es con-
soliden els fonaments de la seva vida que, en el seu 
cas, són també els fonaments de la seva poesia. És 
com una mena d’epíleg a la seva obra poètica com-
pleta, una explicació de l’origen dels poemes que ha 
publicat i que publicarà. A Margarit mai no li ha fet 
res d’explicar als lectors d’on surten els seus poemes, 
perquè sap que poden arribar fins on el lector sigui 
capaç de copsar-ne els matisos.

A l’amic escocès (Columna) és una novel·la de tall més 
o menys clàssic, que forma part de l’anomenat «cicle 
del Pallars», on també hi ha Pedra de tartera, Mel i 
metzines i Càmfora. Explica la història de Benet Es-
crig, un home honest i responsable que, nascut en una vall 
pirinenca, enamorat de les lletres i amant del dibuix, es veu 
obligat a dur una vida diferent de la que havia somiat. Des-
prés de la guerra, on és ferit al cos i a l’ànima, el Benet ac-
ceptarà la seva vida i s’enamorarà d’una noia bella i trista. A 
l’amic escocès és, sobretot, una història d’amistat i amor, però 
no tan sols d’amor entre persones, sinó també d’amor a una 
terra i un paisatge, d’amor a la literatura i d’amor a la llengua.

El 19 de febrer, a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa, 
sabrem si el premi Amat-Piniella se l’endú Joan Margarit, 
Maria Barbal, Marta Marín-Dòmine o Jordi Lara.

Jo acuso
principis d’octubre de l’any passat vaig te-
nir l’avinentesa de veure La vida d’Émile 
Zola, una molt bona pel·lícula filmada 
el 1937, dirigida per William Dieterle –
alemany resident als EUA des de 1930– i 

amb una interpretació excel·lent de Paul Muni en el paper 
protagonista.

En realitat, el film no mostra tot allò que proclama el títol, 
sinó que té com a fil conductor el com i el perquè Zola es 
va involucrar en el cas Dreyfus fins a aconseguir, a partir 
de la proclama Jo acuso, la revisió d’un dels grans proces-
sos-farsa de la història, amb la qual es deixà clara la total 

innocència de l’acusat que portava 
complint condemna ja feia una llar-
ga pila d’anys. Dreyfus fou alliberat, 
però aquest triomf de la veritat i de la 
justícia contra la maldat dels polítics, 
militars i juristes implicats, causants i 
còmplices de l’acusació i condemna, 
Zola el va pagar amb la vida.

Si avui recordo especialment el dia de 
la projecció és perquè amb la meva 
dona, que m’hi acompanyava, vam 
coincidir en el fet que molts moments 
de les escenes i paraules del judici 
condemnatori reflectien amb la pre-
cisió d’un mirall, escenes i paraules 
vistes no feia pas gaire en la retrans-
missió televisiva d’un altre d’aquests 
monstruosos i aberrants judicis-farsa: 

aquell celebrat a Madrid contra Catalunya i els catalans re-
presentats per uns perfectes caps de turc; els quals a hores 
d’ara encara esperen el seu Zola, si no és que, de manera 
molt discreta i, tant de bo eficaç, ja estigui actuant.

Curiosament, fa poc s’ha estrenat una altra pel·lícula so-
bre el cas Dreyfus: L‘oficial i l’espia, de Roman Polanski. 
Un amic ens assabentava per correu que ja l’havia anat a 
veure i ens la recomanava perquè hi havia experimentat el 
mateix que nosaltres en la versió de Dieterle.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

           Erques Torres

D A
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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

Des de fa vuit anys, el Centre de Norma-
lització Lingüística Montserrat organitza el 
concurs LlumCat, pensat perquè els parti-
cipants treballin d’una manera lúdica llen-
gua, cultura i cohesió mitjançant el conei-
xement de la història de la Festa de la Llum.
L’activitat està adreçada tant als alumnes 
del CNL Montserrat com a la població en 
general.S’hi pot concursar des de l’1 de fe-
brer fins a l’1 de març, a través d’Internet 
o en la versió en paper, i s’han de respon-
dre correctament 5 preguntes relacionades 
amb el fet històric que celebra Manresa cada 21 de febrer. 
La participació en el concurs, tot i que amb alguna oscil·lació, s’ha anat 
incrementant al llarg de les vuit edicions, en què hi ha hagut aproxi-
madament mig miler de concursants. Les persones guanyadores sem-
pre han manifestat que és una bona iniciativa per conèixer una de les 
festes més importants de la ciutat, a més de la il·lusió que comporta 

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

rebre un premi llaminer.
Aquest any l’entitat encarregada d’administrar la Festa de la Llum 2020 és 
l’associació de Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa (DEIM).
El LlumCat 2020 ha estat possible gràcies al patrocini de l’Ajuntament de 
Manresa, UManresa-FUB, Diesa Restauració, El Pou de la gallina, Fent 
País, Parcir, Manresa + comerç (UBIC) i Consell Comarcal del Bages.

https://blogs.cpnl.cat/llumcat
http://www.deim.cat/
https://www.manresa.cat
https://www.manresa.cat
https://www.umanresa.cat
http://diesa.com/inici
http://www.elpou.cat/
https://www.fentpais.cat/
https://www.fentpais.cat/
https://www.parcir.com/
http://www.manresam�scomer�.cat/
http://www.xn--manresamscomer-tjbz.cat/
https://www.ccbages.cat/
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ot i les estadístiques que acostumaven a situar Man-
resa com una ciutat relativament segura, en els últims 
mesos, l’onada de robatoris, de nit, a comerços, molts 
centralitzats al nucli històric, ha disparat les alarmes, 

especialment les dels botiguers. No pas perquè les sostrac-
cions representin sumes importants de diners, que en la 
majoria de casos les assegurances s’encarreguen de sufra-
gar, sinó per la sensació d’indefensió i impunitat que acaben 
manifestant els amos dels establiments.

T

LLADREGOTS NOCTURNS

Les persones que acostumen a cometre aquests robatoris 
és gent comuna i, ni acumulant antecedents, deixa de de-
linquir. El problema és estructural i difícilment es pot solu-
cionar des de l’administració municipal. En definitiva, molt 
soroll policial i judicial per a no res, i el sector comercial 
queixós perquè la seva dissort continua i poden allargar el 
rosari de greuges: degradació, manca d’aparcament, brutí-
cia, incivisme i, ara, lladregots nocturns.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

IGNASIVIRUS

o patiu tant pel coronavirus. 
El brot el teniu lluny, a més de 
9.000 km i la letalitat del vi-
rus és tres cops inferior a la de 

la grip comuna. Un virus llunyà i molt 
menys perjudicial que la corona espa-
nyola, el brot de la qual el teniu a 500 
km, i ja sabeu quina és la vacuna per 
exterminar-la... El que sí que us hauria 
de preocupar són els virus de quilò-
metre zero, els que broten al costat de 
casa vostra i, per tant, el més probable 
és que us els mengeu amb patates.

Manresa Turisme va farcir –en excés– 
l’agenda de l’any 2022 amb activitats 
de tota mena per promocionar i divul-
gar la ciutat i la figura de sant Ignasi 
de Loiola. Moltes d’aquestes tenien 
també l’objectiu de mostrar com es 
vivia a Manresa l’any 1522, tals com el 
Tap’Antic 1522 o l’edició de la Fira de 
l’Aixada de l’any 2022. Però també hi 
van haver iniciatives com el Burring 
Manresa, que va omplir la ciutat de 
rucs per oferir un mitjà de transport 
sostenible. O fets desafortunats com la 
nevada de farlopa que va obrir les por-
tes no només a pelegrins comuns, sinó 
també a pelegrins que traficaven amb 

substancies de maneres poc salubres. 

La qüestió és que aquella sobreexplo-
tació d’estils de vida pretèrits en una 
ciutat suposadament contemporània, 
van ser l’origen del brot de l’ignasivirus 
en el primer trimestre de l’any 2022. El 
virus es transmetia per via respiratòria 
i, en poques setmanes, el 100% de la 
població manresana n’estava infecta-
da. Sospitosament, no es va contagiar 
ningú de fora de la capital del Bages. 
Els símptomes més comuns del virus 
eren la urticària a l’aigua –que impe-
dia que els corromputs es poguessin 
rentar–, deliris, incontinència rectal i 
el més nostrat de tots: exclamar els es-
lògans ignasians de Manresa Turisme, 
sense solta ni volta. Manresa va ser aï-
llada en quarantena durant setmanes 
fins que un ciutadà va descobrir la cura 
de l’ignasivirus: marxar de Manresa 
i alliberar-se espiritualment. I així va 
ser com, des de mitjans de març fins 
a pràcticament el dia de Sant Jordi, la 
ciutat es va convertir en fantasma per 
fer net del virus ignasià que, curiosa-
ment, es va eradicar evitant durant uns 
dies tot allò relacionat amb els «exerci-
cis espirituals».

N

El Govern central impera
i un cop més ens té agafats
pel davant i pel darrere;
és més, pels quatre costats, 
perquè no anem en filera
i així no es guanyen combats.
Ens acoquina la Fera
i com que estem escaldats
el govern d’en Pau i en Pere
ja no van agermanats.
Dèiem que ni un pas enrere
i ara estem ben aturats.
El Parlament no és el que era
i qui paga els plats trencats
és en Torra que abandera
nostres drets i llibertats.
Hem quedat ben retratats!

Després de la desventura
de la pancarta als balcons
fineix la legislatura.
Tindrem noves eleccions.
La batalla serà dura
per ser a les institucions
que han de salvaguardar amb cura
les històriques raons
d’un poble i una cultura.
Voleu més explicacions? 
No deixem que la impostura
centralista dels barons
i la vella dictadura
ens acabin els torrons.
No canvieu de postura; 
no anéssim a reculons.
Visca la terra, i bravura!,
Seguem arran, ben a fons:
tenim prou envergadura
si seguim sent milions
de segadors, què collons!

Per voler més democràcia
segueixen a la presó
i a l’exili, poca gràcia!,
molts homes plens de raó
que amb encert i amb l’eficàcia
de les urnes, sí senyor, 
van desmuntar la fal·làcia.
de la falsa Transició
que ens nega, quina desgràcia!,
l’autodeterminació.
¿Del que hem fet amb tanta audàcia
hem de demanar perdó?
Que ho faci qui amb contumàcia
clavava cops de bastó,
amb ràbia i ineficàcia
per aquella votació
i també el rei, vil Borbó.
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VA COM VA LLUM DEGÀS

SET RAONS PER FUGIR
ins després de veure la pel·lícula 
no vam ser conscients que no 
es tractava d’un reportatge re-
alitzat a peu de carrer en què 

els vianants expressaven raons diver-
ses per fugir de la ciutat. «Si el tema 
fos aquest –va dir algú– amb set raons 
no n’hi hauria ni per començar». I en 
cinc minuts, entre tots dos, vam enu-
merar-ne més de vint. En primer lloc, 
per la brutícia. A Manresa no hi ha un 
pam de net, en el sentit més literal de 
l’expressió. Ni que doblessin el servei 

F

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

de neteja farien net un pam de vorera. 
Si més no, durant més de deu minuts. 
I també pels preus dels lloguers, per la 
degradació i la gentrificació dels barris, 
per la misèria no atesa, pels fills sense 
feina, per l’allau d’atracaments, robato-
ris i alguna violació de tant en tant, per 
la pudor de rata com fuig, pel degoteig 
de botigues que tanquen, pel malson 
dels aparcaments, pel tortugueig dels 
trens, per la ronya del riu, pels llambor-
dins mig partits, pel transpirar de les 
clavegueres, pel plaer de fugir.   
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OSTATGES DE LUXE
L’estrena de la Innocentada d’enguany, 
A toc de campana, va tenir dos prota-
gonistes ben especials: Valentí Junyent 
i Marc Aloy. I és que el seu paper en el 
muntatge va resultar prou curiós. En la 
trama, al públic se li explicava la volun-
tat de TV3 de retransmetre les campa-
nades de Cap d’Any des de Manresa, 
per la qual cosa l’Ajuntament volia reta-
llar despeses suprimint tradicions com 
la mateixa Innocentada o la Fira de 
l’Aixada. El cas és que en la trama Ju-
nyent i Aloy es trobaven involucrats en 
una situació incòmoda, segrestats i em-
mordassats, davant la reacció de man-
resans que reivindicaven el suport a la 
cultura popular. Els dos actors de luxe 
es van autointerpretar a la perfecció, i el 
públic va aplaudir molt animadament 
el seu paper en les sis funcions que es 
van representar al teatre Conservatori. 

PREPOSICIÓ MAL CALCADA
Coincidint amb el començament de 
l’any, TV3, la mateixa televisió a través 
de la qual es revivia el Cap d’Any a la 
Innocentada, ha estrenat un programa 
dedicat al català, El llenguado, que, de 
manera distesa, intenta tant difondre la 
riquesa de la nostra llengua com analit-
zar-ne la salut i fixar-se en l’excés d’in-
terferències de les altres llengües: del 
castellà, en primer lloc i, cada cop més, 
també de l’anglès. A l’establiment de 
compravenda de vehicles HR Motors, 
del Passeig del Riu, han calcat, desca-
radament, un dels rètols de la façana. 
Allà, segons sembla, compren «el teu 
cotxe en l’acte». Ja us puc assegurar que 
el pas del castellà al català no prové del 
traductor de Google que canvia la pre-
posició i, per tant proposa «comprar el 
cotxe a l’acte». A molts potser els sem-
blarà una minúcia sense importància, 
com el cada cop més freqüent fenomen 
d’estalviar-se els pronoms febles, però, 
els matisos semàntics, encara que dues 
llengües tinguin tantes coincidències 
gramaticals i de lèxic, són importants. 
Ras i curt, a un servidor, quan pensa en 
la compra d’un cotxe «en l’acte», s’ima-

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS
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gina que algú li fa una oferta mentre és 
dins del vehicle fent l’amor. 

EL SEU CONY 
Tot i que semblaria que seguim en la 
deriva presa en el tema anterior, la qües-
tió és radicalment diferent. A la fotogra-
fia, que m’ha fet arribar un lector, po-
deu veure una pintada a les parets del 
pàrquing habilitat al carrer de la Dama. 
Entenc que no és el seu, de cony, el de 
la dama que dona nom al carrer, sinó el 
d’una artista amb voluntat d’impactar. 
La mida, si més no, ho aconsegueix! Pels 
que s’escandalitzen amb manifestaci-
ons, probablement feministes, d’aquest 
tipus, els recordo que hem passat anys 
i anys veient penis i genitals erectes en 
moltes parets i tampoc no ha passat res.

SENSE MISSES
Els més devots s’afanyen a dir que les 
portes de la casa del Senyor sempre es-
tan obertes, però el cas és que, si és per 
assistir a missa a la capella de l’hospital 
de Sant Andreu, queda clar que hi ha 
dies, molt assenyalats, per cert, on no 
hi ha servei. El rètols informatius a les 
portes ho deixen ben clar.

disposats a jugar gaire amb el nostre 
fotògraf de luxe. En aquest número, 
però, el protagonista, Jordi Pesarrodo-
na, es va prestar a adoptar postures in-
versemblants perquè el company Rubí 
captés la que li satisfés més. El plató 
improvisat va ser l’Espai Òmnium, on el 
santjoanenc, va arribar a pujar a la bar-
ra, tal com mostra la imatge.

VINT ANYS D’ANIMACIÓ
El cicle formatiu d’Animació Sociocul-
tural i Turisme, que va tenir el nostre 
col·lega Joan Morros entre el professo-
rat fundacional i ara compta amb Ra-
mon Fontdevila com un dels docents, 
compleix vint anys a l’institut Guillem 
Catà, de Manresa. La primera promoció 
va començar el setembre de 1999 als 
locals que l’institut tenia a la barriada 
Cots, amb Morros com a impulsor del 
cicle. Per celebrar-ho, el 23 de gener a 
l’auditori de la Plana de l’Om, van orga-
nitzar una taula rodona sobre el com-
promís dels joves, amb la participació 
d’Iria Vives, Jordi Jet Serra i Nil Saladich. 
Tres visions del compromís des de l’as-
sociacionisme, la festa, la creativitat o 
el cooperativisme. A la foto, Joan Mor-
ros gairebé es posa la corbata, en la 
trobada amb membres de les prime-
res promocions que van presentar els 
actes de commemoració

POSTURES FORÇADES
Molts mesos podríem immortalitzar la 
sessió en què, Francesc Rubí, retrata les 
persones entrevistades amb profundi-
tat per Jordi Sardans. Allò que en diuen 
el making off. No passa sempre, ja que 
molts dels protagonistes amb qui con-
versa Sardans, o es col·loquen en espais 
de per si molt adients per a la fotogra-
fia o, per l’edat o la condició, no estan 
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

JORDI CORRONS, ENGINYERIA, LECTURA I PAÍS

Manresa hi ha hagut Corrons des de sempre –i en te-
nim documentats de fa 600 anys. Però la combina-
ció Corrons-Boix va afegir un toc pallarès a la nissaga, 
que els cinc fills d’en Baltasar i la Maria Teresa porten 

amb orgull arreu del món: Ignasi, Montserrat, Jordi, Xevi i 
Maurici. Segur que els coneixeu gairebé tots! I d’entre tots, el 
rinxolat del mig: Jordi Corrons i Boix. Del 22 d’abril de 1972. 
La mare li havia dit sempre que, quan va néixer, a Manresa 
nevava. Amb aquest presagi, el Jordi va passar per la Flama i 
la Badia Solé, i també el Lluís de Peguera abans no va deci-
dir-se a seguir cap a l’Enginyeria Tècnica Electrònica. Lector 
voraç, entrà com d’altres germans al món de l’escoltisme i va 
ser al Cardenal Lluch, on va fer tot l’itinerari, des de llop a cap, 
i fins a  membre de l’equip d’agrupament. Però la feina és 
la feina i molt aviat combinà el compromís del cau amb uns 
primers estius fent suplències a La Caixa, que és d’on sortien 
les virolles familiars. Resolta la formació, i després de fer-se 
objector de consciència a Creu Roja, va estar-se quatre anys 
a Bode-Masats i just després saltà als Skis Rossignol –i enca-
ra reprengué els estudis, ara encarats a l’Enginyeria Superior, 
servant una ètica de treball i esforç que ja voldrien molts 
calvinistes! El resultat és un títol, però, sobretot, una fidelitat 
que ja ha superat les dues dècades sense cap altre objectiu 
que no sigui resoldre, un any i un altre, el trencaclosques 

que permet a la factoria d’Artés produir mig milió de parells 
d’esquís. Féu números, que aquí no costa: parlem d’un milió 
d’esquís per temporada, tots de qualitat primera! ¿I, doncs, 
no és ben clar que el Jordi va néixer sota el signe de la neu? 
Ara bé, això no ho podria explicar tot. Perquè, nevi o plogui 
o faci sol, l’home té un altre deler, i això és el compromís 
amb Catalunya, que també li deu venir de família: voluntari 
el 2010 a la plataforma Manresa Decideix, hi va fer prou co-
neixences –Marta Torra, Jaume Puig...– com per anar a petar 
aviat a la junta d’Òmnium. Una cosa portà l’altra i ara farà 
els cinc anys que, després de la consulta del 9-N, n’entomà 
la presidència amb esperit de servei i renunciant a qualse-
vol altra militància política. Cinc anys que en el seu cas han 
estat un no parar: com si no n’hi hagués prou amb el vulca-
nisme nacional, Òmnium a Manresa abandonava l’històric 
local del carrer Bruc i s’establia al nou Espai Òmnium, hereu 
d’un Via fora!, a Sobrerroca. Més espai, millors accessos i un 
creixement es-pec-ta-cu-lar. Avui, amb perseverança i en-
tusiasme cuixartià programen més de quaranta actes cada 
curs i encara acullen tothom qui els ho demani. I tot, al cor 
de barri antic, que d’allà el Jordi no se’n mouria i fa anys que 
hi viu a pler. Ep! Si no és que és cap de setmana i, aprofitant 
el fred, guilla amb la furgoneta i us el trobeu fent esquí de 
muntanya en un racó o altre del Pirineu.

A
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L’Ajuntament de Manresa impulsa el procés participatiu del  
nou Pla d’Actuació Municipal (PAM), el full de ruta que guiarà 
l’actuació del govern municipal en el període 2020-2023.
Pots participar-hi per Internet, a la web www.manresa.cat/pam, 
o presencialment en les quatre sessions participatives que  
hem planificat:

 Manresa, ciutat verda i sostenible 
 Dimarts, 4 de febrer, 18 h. Centre Cultural El Casino

 Manresa, ciutat dinàmica i d’oportunitats
 Dijous, 6 de febrer, 18 h. Centre Cultural El Casino

 Manresa, ciutat de trobada i acollidora
 Dimarts, 11 de febrer. 18 h. Casal de les Escodines

 Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa
 Dijous, 13 de febrer. 18 h. Casal de les Escodines

 Manresa: capital, el cinquè eix
 S’abordarà transversalment a totes les sessions


