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

UNITAT DE SALUT I
ESPORT

UNITAT DE CIRURGIA
PODOLÒGICA

SERVEI DE
FISIOTERÀPIA

Assessorament per a la
millora del rendiment
esportiu i la pràctica
saludable de l’esport.
Prevenció i tractament
de lesions.
Equip multidisciplinari
de fisioterapeutes,
podòlegs, psicòleg
i nutricionista.

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

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

PER DEMANAR
HORA DE VISITA
TRUQUEU AL
93 875 73 10
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SERVEI DE PODOLOGIA

Atenció privada o
concertada amb mútues,
associacions, institucions
i entitats.
Av. Universitària, 8-10
08242 Manresa
clinicauniversitaria@umanresa.cat
www.clinicauniversitaria.cat

editorial

Estampes de la
Manresa d’abans

A

principis de l’any 2000, Antoni Quintana i Torres feia donació a la ciutat de 40.000 negatius que retraten quatre dècades de paisatges urbans,
naturals i humans de Manresa. El llegat del fotògraf del diari Manresa i
de La Gazeta, entre altres, emmarca quotidianitats que formen part de la
topografia sentimental d’una generació que, com la societat que superava
l’etapa autàrquica del franquisme, progressava del blanc i negre cap al
color. Si juguem a analitzar-les en clau de temàtica artística, les imatges
captades per Quintana esdevenen d’un costumisme virtuós, que plasma aspectes com la transformació urbana i dels mitjans de transport –de carrers i camins rocosos a pavimentats i vials
més amplis, amb una ampliació i renovació del parc mòbil–, l’oci i la vida cultural –amb un fort
pes del cinema i d’aires renovadors a l’escena, sense deixar de banda les festes tradicionals ben
arrelades–, l’escolarització massiva i l’augment de l’oferta educativa –amb generacions cada cop
més plenes demogràficament i amb interès per la formació– i, en especial, el canvi de fesomia
d’una ciutat amb un comerç amb projecció comarcal cada cop més adaptat als nous temps, tot i la
forta traça menestral que, a finals dels setanta, obriria un període tempestuós amb la crisi tèxtil.
L’activitat de centres productius com la Fàbrica Nova o la Maquinària en ple nucli urbà definia el
paisatge i marcava el moviment dels habitants de casa a la feina, passant per les botigues de queviures. De la mateixa manera, el tren dividia el nucli urbà originari amb una perifèria creixent.
Malauradament, la generosa donació de Quintana Torres, homenatjat a l’Ajuntament gairebé fa
dues dècades com a retratista i també com a president de l’associació que agrupava la Lleva del Biberó, a la qual va pertànyer, no ha disposat de prou recursos per ser analitzada i classificada perquè
se’n pugui fer un ús posterior en estudis historiogràfics. Al 2016, el mateix arxiu comarcal demanava
suport per gestionar i documentar el fons fotogràfic. Un fons no és útil i perd potencial divulgatiu
si no està ben trenat per consultar-lo per obtenir-ne informació irrefutable. Durant anys, El Pou, a
través d’una tasca ingent iniciada per Ignasi Torras Garcia, ha anat documentant diverses fotografies
de Quintana identificant-ne els protagonistes i posant en context el moment en què es va immortalitzar cada esdeveniment. L’objectiu no ha estat altre que enriquir la crònica social pretèrita de
Manresa i, de passada, enfortir, sense el biaix ideològic de la premsa subjecta al règim, la memòria
històrica de la ciutat i, per extensió, del país. La revista d’aquest mes recull relats d’aquesta memòria
inspirats, precisament, per fotografies d’Antoni Quintana que el seu fill Jaume, pràcticament cada
dia, va difonent per les xarxes socials i que susciten l’admiració i els comentaris de molta gent. Esperem que el número serveixi també de rellançament per a la classificació del fons del fotògraf cedit
a l’arxiu. Un fons ampli, que enriqueix la història local a partir d’estampes de la Manresa d’abans.
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Es publica una guia
per conèixer 21 indrets
geoturístics
El desembre passat, Cossetània Edicions va posar a la
venda el llibre De les pedres
en fan pans, una guia que
conté 21 indrets geoturístics del país, 6 dels quals a
la Catalunya Central, de la
qual són autors Ferran Climent, Josep Huguet, Josep
M. Mata i Josep Polinario.
Ens plau recordar que Josep
M. Mata és col·laborador
habitual de la nostra revista, des de l’espai Indrets, on
cada mes difon les característiques d’un lloc del Geoparc de la Catalunya Central, i que Ferran Climent
col·laborava també fins fa ben poc en la mateixa secció.

Joan Vilamala
fa l’Auca de Feliu Formosa

El Centre Cultural Terrassa ha estat escenari d’una activitat del cicle Terrassa a Feliu Formosa, que es va celebrar
del 12 de desembre al 2 de gener. Es tractava de l’edició de
l’Auca de Feliu Formosa, amb text de l’aucaire Joan Vilamala, col·laborador habitual de la nostra revista, i 48 il.lustracions d’Anna Clariana. Tots dos van signar les auques
numerades per a col·leccionistes.

fa 25 anys

El Bàsquet Manresa es consolidava

El reportatge central de la revista del mes de febrer de 1995,
amb el títol de 25 anys de bàsquet d’elit, elaborat per Jesús
Vilallonga, analitzava el moment del Bàsquet Manresa SAE,
nascut de la fusió del Manresa Esportiu Bàsquet i Club Bàsquet Manresa, que regia el destí del TDK Manresa. Aquella
temporada s’havia produït el canvi d’entrenador, perquè Pedro Martínez passava a dirigir el Joventut de Badalona i era
substituït per Salva Maldonado. En el reportatge es recollien
les opinions del periodista Xano Lozano, mort l’octubre passat, i Felip González, actual líder del PSC a l’Ajuntament, que
havia estat cap de premsa del TDK durant dues temporades.

Apareixia el cos de l’encarregada
de McDonald’s

El dia 3 de gener, un conductor trobava el cadàver de Joana Garrucho, desapareguda el desembre, en un bosc de
Sant Salvador de Guardiola. Dos dies més tard, unes 2.000
persones l’acompanyaven fins al cementiri. El cas era l’eix
central del reportatge Manresa, ciutat segura, que publicava el Pou d’aquell mes. El dia 13, s’estrenava a la sala Ciutat
la 38a Innocentada: Prohibit ballar, d’Agustí Soler i Mas.
El dia 13, el DOGC publicava la sanció de cinc milions de
pessetes del departament de Benestar Social a la residència Ginesta II, per les deficiències detectades. Dos dies més
tard, el col·lectiu ecologista L’Alzina convocava quaranta
persones per reforestar el bosc de Viladoms de Dalt (Castellbell). I el dia 28 s’estrenava el grup promotor Antaviana
portant l’obra L’ombra, de Toni Albà, als Carlins.
4
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l'opinió del lector
Llums de Nadal

Cada any la il·luminació nadalenca
es fa present als principals carrers i és
motiu, sovint, de comentaris diversos.
L’any passat es van col·locar lluminàries
espectaculars i singulars en alguns espais emblemàtics, com, per exemple, el
cub vermell davant de l’església de Crist
Rei, que enguany ha estat substituït per
un ninot de neu. Malgrat aquesta millora en el disseny i el repartiment dels
llums, va haver-hi força incidències en el
muntatge i, sobretot, en el manteniment
o seguiment, la qual cosa va fer que alguns carrers van tenir els llums apagats
alguns dies. Sembla que l’instal·lador
no va ser ni prou àgil ni eficient a l’hora de tenir-ne cura. Aquest any sembla
que la cosa ha millorat; fins i tot hi ha
més llums que mai. Malgrat tot, sembla
inevitable que, any rere any, sigui motiu
de comentaris i algunes controvèrsies.
Més enllà de la valoració que es pugui
fer sobre els dissenys de cada carrer
il·luminat, la polèmica ha aparegut al
primer tram del carrer d’Àngel Guimerà.
La seva associació de comerciants va
decidir col·locar llums –unes senzilles
garlandes– només davant dels establiments que en volien pagar el cost, sense
fer una estesa de bombetes general, com
era habitual, i de la qual se’n beneficia-

va estèticament i visualment tothom. És
una decisió raonable, que es pot entendre, però això no vol pas dir que sigui
globalment encertada, perquè més enllà
que una de les principals artèries comercials de Manresa llueix poc, la veritat és
que quan s’airegen aquestes qüestions
internes la imatge global del comerç en
surt, poc o molt, perjudicada.
Això passa perquè encara hi ha massa
individualisme i voluntarisme a l’hora
de gestionar aquests afers. Per això es fa
indispensable poder constituir els nous
APEU (Àrees de Promoció Econòmica
Urbana), ja que s’evitaria que determinades empreses comercials es desentenguessin de la promoció conjunta del seu
carrer o barri, a banda que es podrien fer
projectes interessants tot l’any, més enllà
d’algunes accions puntuals com aquestes
de Nadal i Reis. Ja sé que tot és discutible
i que hi haurà qui consideri que es ven el
mateix amb llums o sense. Com també
que tota aquesta parafernàlia estètica fomenta el consumisme. Segurament això
és veritat, com també que en gaudeix
tothom i ho paga una minoria, a banda
de l’Ajuntament. D’acord! Però el que no
és bo és funcionar a batzegades i no fer
amb temps un plantejament global. En
qualsevol cas, gaudiu dels comerços locals i passeu unes bones festes!
Antoni Daura i Jorba
(article publicat a www.elpou.cat)

caçats a la xarxa
19 de desembre. Ajuntament de Manresa @ajmanresa
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat de tots els grups la revisió anual
del Padró d’Habitants. El dia 1 de gener de 2019 constaven empadronades a la
ciutat de Manresa un total de 77.743 persones
En aquest cas, la demografia afavoreix l’economia de la ciutat en forma de
recursos de les arques de l’estat espanyol. En qualsevol cas, els gairebé 78.000
habitants no tenen, ni de lluny, les necessitats cobertes en la mateixa mesura.
26 de desembre. 324.cat @324cat
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de mes a mes

Regió7 mostra
els seus 40 anys a la Plana

Renalies, Sala i Villegas
presenten els seus llibres

3 de desembre. Després de recórrer la Catalunya Central,
Regió7 porta a la Plana de l’Om la mostra Instantànies de
quatre dècades cabdals, un projecte realitzat per Xavier
Domènech, Salvador Redó i Bet Padró per commemorar
els quaranta anys del diari.

10 de desembre. Francesc Villegas, acompanyat de la
musicòloga Glòria Ballús, presenta a l’Espai7 del Casino
el llibre De Joncadella a Collbaix. 50 anys de pessebres del
CECB. El dia 13, Galdric Sala i Josep Renalies presenten El
crim de la Seu a la llibreria Parcir.

Medicina de la UVic-UCC
inaugura instal·lacions

Clam contra
les noves violacions

3 de desembre. La Facultat de Medicina de la Universitat
de UVic-UCC posa en marxa la Unitat Docent Territorial a Manresa, on 31 alumnes de tercer curs ja fan classe. La
inauguració de les instal·lacions, a l’hospital Sant Joan de
Déu, és presidida per l’alcalde Valentí Junyent, el president
de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut,
Josep Arimany, i el rector, Josep-Eladi Baños.

11 de desembre. Una concentració a la plaça Major i una
manifestació clamen contra la proliferació d’agressions sexuals, arran de la detenció de dos presumptes autors de
violacions al carrer de l’Hospital. El dia 12 detenen dos
joves més per una nova violació a una menor i el dia 15
unes dues mil dones es manifesten pels carrers.

Quinzena Fira
de Santa Llúcia
13 de desembre. Una vintena de parades omplen la Baixada de la Seu, en la quinzena edició de la Fira de Santa
Llúcia, que l’endemà es trasllada a la plaça Major, amb el
doble de parades, mentre el carrer del Balç acull l’Avantpessebre Vivent.

Nou web
sobre la Lleva del Biberó
Foto: Medicina inaugura instal·lacions (UManresa)
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President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes Muñoz
Tresorer: Francesc García
Vocals: Joan Badia, Joan Cals, Carles Claret,
Ramon Fontdevila, Josep Maria Mata,
Lluís Matamala, Josep R. Mora, Montse
Rosell, Teresa Torra i Joan Vilamala.
Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1
08240 - Manresa
Telèfon: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
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13 de desembre. Memoria.cat presenta a la Plana de l’Om una
nova pàgina web elaborada per Quim Aloy i Salvador Redó,
amb entrevistes als vuit bagencs vius de la Lleva del Biberó.
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Moren mossèn Guàrdia,
Josep Rueda i Lluís Teixidor
14 de desembre. Mossèn Fèlix Guardia, vicari general del
bisbat de Vic i exrector de Crist Rei, mor als 86 anys. El
dia 23 mor als 74 anys Josep Rueda, activista històric de la
Font dels Capellans i Medalla de la Ciutat al Mèrit Cívic.
El dia 29 mor l’empresari Lluís Teixidor, expresident de la
Cambra de la Propietat.

Nadal amb pessebres,
pastorets i el príncep Assuan
14 de desembre. Les torres de Fals són les protagonistes
del pessebre monumental que el Grup Pessebrístic inaugura a l’Espai7 del Casino. La novena edició de Nadal al
Catà omple tres funcions als Carlins, el dia 19. El dia 26
comencen les representacions dels Pastorets dels Carlins
i el Pessebre Vivent del Pont Llarg atrau 2.700 visitants,
amb noves escenes bíbliques. I el príncep Assuan torna a la
plaça Major per recollir les carta als Reis, el dia 28.

Accident mortal
a l’eix Diagonal
15 de desembre. El matrimoni manresà format per Toni
Victori i Cèlia Ribera, tots dos de 66 anys, mor a conseqüència d’un xoc frontal amb un altre turisme, a l’altura de
Sant Salvador de Guardiola.

Els Armats acceptaran
dones al maniple
18 de desembre. Amb 39 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions, els membres de l’Associació Cultural Recreativa
Armats de Manresa decideixen admetre dones en les seves
desfilades.

L’Ajuntament aprova
el pressupost per al 2020
20 de desembre. Amb el suport de 20 dels 25 regidors,
després que el PSC aconseguís introduir una esmena, el
ple municipal aprova el pressupost per al 2020, amb el vot
en contra de la CUP i Ciutadans.

El Campi qui Jugui
reviu les tradicions
27 de desembre. La 34a edició del Campi qui Jugui, que
obre portes fins al 4 de gener i es centra en les festes i tradicions del Bages, s’estrena amb llargues cues al Congost.

La ciutat rep de cop
300 turistes francesos

15 de desembre. El periodista Marc Serena presenta a Cine-

31 de desembre. Uns 300 turistes francesos que fan una ruta
turística per Catalunya visiten el centre històric de Manresa
el darrer dia de l’any, procedents de Sant Benet de Bages.

David de Vargas

Coro de Sant Josep

L’exrector de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet, David de Vargas, ha acabat a la presó aquest desembre passat
després que s’hagi posat al descobert l’activitat delictiva que
feia anys que durava, alguns dels quals amb total impunitat
per l’actitud passiva que inicialment va prendre el bisbat. La
fatxenderia del personatge el va portar a presentar una querella per difamació contra Regió7 que va perdre, tot i comptar amb l’ajuda d’Arcadi Espada, que el va defensar sense cap
rubor. L’any 2013 va ser expulsat del sacerdoci. Especialista
a estafar dones grans, les enganyava amb la promesa d’un
tros de cel a canvi d’euros, joies, obres d’art, llibres folrats
en or i cases. Va apropiar-se dels fons d’enterrament, però
amb els anys s’ha demostrat que no s’hi posava pas per poc,
en el traster d’una d’aquestes cases els Mossos hi van trobar
3,5 milions d’euros. Es va intentar suïcidar llançant-se des
d’un pont a la Ronda de Dalt de Barcelona, però, després de
setmanes a l’hospital, ha acabat entre reixes.

La restauració del Coro de Sant Josep és una bona notícia,
en tractar-se d’un edifici històric, amb contingut cultural i
associatiu. L’Ajuntament ha jugat un paper important en la
restauració de la façana. S’han embellit esgrafiats, sanefes
noucentistes i fusteria de la tribuna d’accés i la porta principal. A més del teatre i el bar, conserva la sala de ball, on hi va
haver la primera discoteca de la ciutat, anomenada Vestales,
aleshores el nom oficial del carrer de Na Bastardes. L’edifici
va ser inaugurat el 1849 com a casino. Durant el franquisme
s’hi va estrenar la primera Innocentada de Manresa, d’Agustí Soler i Mas. La Societat Coral Sant Josep s’hi estava de
lloguer des del 1877 i cap a final de la dictadura va impulsar
el butlletí Xarxa, editat en català, amb continguts socials i
culturals, des d’on es van iniciar alguns polítics i periodistes
manresans. En aquests moments és la seu del grup sardanista Dintre el Bosc, que n’és el nou propietari i té la intenció
de restaurar-lo completament, però pas a pas.
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...I una de calenta

Una de freda...

Marc Serena presenta
el seu nou documental

club Manresa el seu nou documental L’escriptor d’un país sense
llibres, sobre l’escriptor de Guinea Equatorial Juan Tomás Ávila
Laurel, després d’un rodatge complicat a l’excolònia espanyola.

favets...

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Cares

Fisa a Castellnou

finals de novembre ens va deixar Carlos
Raluy, l’inoblidable mestre de cerimònies del circ. I en veure la seva fotografia
als diaris vaig tornar a pensar el mateix
que havia pensat tots els cops que l’havia vist de prop a la sortida de la carpa: la seva cara. La
cara de Carlos Raluy era justament la cara d’un presentador de circ, tot i que també li hauria escaigut si hagués fet
de domador o de forçut. Hi ha gent que sembla predestinada pel seu rostre a ser allò que són, i Carlos Raluy n’era
un cas paradigmàtic, però penso en molts més. Penso
en cares terribles com la del general Augusto Pinochet,
una cara en la qual s’ajuntaven l’arrogància i la maldat
com mai les he vist en les faccions de cap altre dictador.
I penso també en una altra de terrible i ridícula al mateix
temps, que és la de José Maria Aznar. I penso encara en
altres cares ideals per a un estudiant de caricatures, com
seria la cara de diva de Montserrat Caballé, que si hagués estat monja no hauria pogut ser altra cosa que mare
superiora, perquè una cara com la seva estava destinada
a imposar-se. Hi ha cares que semblen emparentades per
una mateixa vocació com les del desaparegut explorador
Miguel de la Cuadra Salcedo i la del paleontòleg Eudald
Carbonell, que tot i que difereixin en les faccions s’assemblen en els bigotis, i que aquest últim intenta destacar encara més amb aquell etern salacot que no es deu treure
ni per dormir. Són com les de molts dels grans directors
d’orquestra, que encara que siguin molt diverses semblen
totes unides per una ostentosa cabellera. Per això sempre
havia pensat que Eduard Punset donava la imatge ideal
per agafar una batuta. També, encara que diferents, em
semblen igualment emparentades les cares de Marta Ferrusola i Elena Ceaucescu, històriques consorts del poder,
unides per una cobdícia i una altivesa semblant.

mb la idea de transformar l’espai, l’artista plàstica establerta a Manresa Lourdes
Fisa va presentar a l’església de Sant Andreu. al nucli històric de Castellnou de
Bages. el passat 13 de desembre, els darrers treballs expositius internacionals en què vincula els
espais amb la natura viva i aporta interrogants. Tot plegat
lligat amb la conferència que hi va pronunciar el doctor
en biologia, expert en espais naturals protegits, Josep M.
Mallarach, sobre el paisatge extern com a reflex del paisatge intern. Fisa interrelaciona temes de ciència i història. Capta l’essència del lloc, una església romànica del
segle XI i el naixement del riu d’Or. Hi aporta uns treballs
perquè la connectin amb aquest espai, com l’església de
la Pietat de Vic, el 2004; SOS Natura, al Museu de la Vida
Rural de l’Espluga de Francolí; Aqua sobre Água al teatre
romà del Museu de Lisboa (2018- 2019), i el vídeo dels
camins de descoberta de Luxemburg, Lisboa i Manresa,
on resumeix els tres elements de natura en moviment:
aigua, terra i aire, que també s’apunten en l’exposició de
Castellnou de Bages.

A

Però també hi ha cares que no escauen als seus posseïdors.
Com la de l’artista que és José Luís Perales, que sempre
m’ha semblat la d’un empleat d’una caixa rural. O la del
portaveu socialista José Luís Ábalos, a qui no em puc deixar d’imaginar com un d’aquells secretes que s’acostaven i et
deien «acompáñeme, por favor». Cares que et transmeten
bonhomia o et produeixen desconfiança, no saps per què.

8
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En treure els bancs de missa, Fisa es va adonar que hi havia
una nova mirada. Per exemple a sota dels bancs, on hi ha
records de memòria. Deixa constància d’unes tombes, en
una de les quals hi ha un capellà enterrat durant la Guerra
Civil, segons el veí Francesc Vilaseca. Ho demostra amb
la paciència de la tècnica del frotage, amb què l’artista experimenta i en retroba la sepultura. A l’altar, Vilaseca explica que s’hi ha col·locat l’aigüera de casa seva. Fisa pensa
en com intervenir dins l’església. No tapa el crist de l’altar
perquè vol que s’interactuï amb la idea que la gent es bellugui per dins per fer-se’n una nova mirada i s’adoni que
darrere hi ha una obra: Silencis per escoltar i una altra que
es diu Besar la vida. Modifica l’entorn i la llum, treu algunes imatges, però respecta molt les verges, com a mare
terra, i aporta el seu treball de natura, amb peces com les
del teatre romà del Museu de Lisboa, on ja ho havia experimentat. Es retroba a Castellnou amb les fotografies de
Mercè Rial, que en va reflectir el procés de treball a Aqva
sobre Água a Lisboa i Bragança. Ja pensa en el seu pròxim
projecte: Love.

...i tremendos

Oriol Pérez

Misses
transformadores

I és que la commemoració, agradi o no agradi a alguns,
ha posat en l’imaginari o, almenys, s’ha convertit en tema
de conversa ja no només sobre el significat d’aquesta experiència viscuda per sant Ignasi a Manresa, el 1522, sinó
també del que és en veritat un «procés de transformació
interior». Aquest procés ja no només és un comú denominador en les grans personalitats espirituals de totes les cultures i èpoques, sinó, com bé ens ha ensenyat la psicologia
profunda d’un Carl Gustav Jung (1875-1961), és inherent
a qualsevol vida humana. Per al psicoanalista suís no hi ha
dubte: qualsevol vida humana és una recerca del Jo superior, inserit aquest en una dimensió més profunda. Diferents experiències d’àmbits com ara l’Art, la Literatura, la
Música, la Mística o la Ciència han incidit en la necessitat
d’experiències que, per dir-ho d’alguna manera, incideixin
en l’afinitat i complementarietat entre els diferents ordres
de l’Ésser: entre allò gran i allò petit, entre l’home i la naturalesa, entre allò òptic i allò acústic, entre l’espai i el temps,
entre el destí i el pensament, entre el cos viu i la memòria,
entre la matèria i l’esperit, entre els déus i els homes, entre

@carles_claret

E

nmig dels habituals plantejaments, reflexions i interrogants per part de la
ciutadania, però també de les administracions públiques, de com cal abordar
una celebració intangible i insòlita com
ho és Manresa 2022, el sotasignant és dels que cada dia
està més convençut que el més pregon i essencial ja s’ha
activat. Roman en potència, i potser sense saber-ho, al
fons de les consciències de cadascú de nosaltres. Si bé és
veritat que, majoritàriament, n’hi ha que encara segueixen concebent aquesta commemoració, com ho és la conversió, entre el març de 1522 i el febrer de 1523, d’una
important figura religiosa com la de sant Ignasi de Loiola
(1491-1556), a partir de les habituals tècniques de mercadotècnia i creació de productes comercials, no és menys
cert que a poc a poc es va despertant una consciència
col·lectiva en la qual una part de la ciutadania ve a dir:
«Vejam; més enllà de si som o no creients, què significa
un procés de transformació interna? És l'espiritualitat un
assumpte reduït només a la religió?».

el ritme interior de la vida i l’exterior de les esferes celestes,
entre la gnosi i l’astronomia.... Són experiències, per tant,
que permeten assolir una vivència de la unitat del cosmos.
A propòsit d’experiències d’aquesta classe. Una de les més
meravelloses que s’han pogut viure, a Manresa en les darreres setmanes, va ser la que va tenir lloc en la celebració
eucarística del diumenge 29 de desembre a l’església del
santuari de la Cova de Manresa, en la festivitat de la Sagrada Família. En el transcurs d’aquella missa, celebrada
per David Guindulain, SJ, vam comptar amb la presència
de l’esplèndid Cor Lerània, que dirigeix el navarclí Jordi
Noguera i que va interpretar la meravellosa i difícil Missa
a doble cor del compositor suís Frank Martin (1890-1974).
Desconec si mai aquesta missa s’havia interpretat en viu
en el transcurs d’una celebració litúrgica, ja que l’estrena
es va fer l’any 1963 en una sala de concerts, però no és
menys cert que de la mà de la música de Martin, amb independència de la creença o no creença en el ritual de la
missa, es va poder accedir a una nova dimensió de temps i
espai que és la que explica l’interès històric dels més grans
compositors de la música occidental per abordar aquest
gènere de la missa. Com bé ens han ensenyat mestres sufís
com Dhúl-Nun, l’Egipci, l’audició és una influència divina
que incita el cor a veure Déu i on els que escolten espiritualment arriben a Déu. Aquell darrer diumenge del 2019, a
la Cova, va passar.
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retrats
Marc Prat

Laura Serrat

Carles Morell

Baixar del tren
i observar el paisatge
«No duerme nadie por el cielo. Nadie, nadie. No duerme nadie». Federico García Lorca inicia
així Ciudad sin sueño, el poema on dibuixa Nova York com una ciutat en eterna vigília que
esdevé un malson. Igual que l’impacte que rep l’artista granadí quan trepitja la ciutat dels
gratacels, el poeta bagenc Carles Morell percep Barcelona com una metròpolis rodejada de
fum, soroll i pressa on és difícil viure. L’escriptor ha decidit fugir de la capital en cerca d’un
indret on la vida avanci a un altre ritme. Igual que les famílies que passegen avui pel parc de
l’Agulla, que ell observa somrient. Camina al voltant del llac amb elegància, vestit amb abric
blau fosc i una bufanda de color perla. Darrere de l’aspecte de senyor amb els cabells pentinats
enrere i la barba espessa, s’amaga un escriptor jove de 28 anys, amb un aire trencador que vol
baixar del tren d’alta velocitat en què avança la societat per tenir temps d’observar el paisatge.
Mirar l’entorn i fer-se preguntes. Els seus poemaris estan plens d’interrogants sobre l’amor,
el pas del temps o la mort. «És en la vida on es troben les respostes i després es posen sobre
el paper». Recorda que temps enrere els llibres l’absorbien. «Era poc sociable. La lectura
era el meu refugi. Però ara m’interessa més l’experiència viscuda». En el seu darrer poemari
Disponibilitat, guardonat amb el Premi Màrius Torres de poesia l’any 2017, presenta el
lector com un còmplice que l’acompanya en el viatge de les paraules. Dins dels poemes hi
ha una musicalitat que pren força quan és la seva veu qui els entona. Ell toca la bateria i el
piano des de la seva infància, però no s’ha dedicat a la interpretació. «Envejo la capacitat
del pianista Ignasi Terraza per transportar els oients». Però el cert és que en cadascun dels
seus poemes es llegeix un ritme que encadena les paraules.
«Aixeco la mirada dels assajos de Montaigne. Miro enllà, vora els aparadors. El món sembla una làmina que Pollock ha esquitxat només per riure». És el començament d’un dels
poemes del llibre Els vapors que maten, guanyador del premi Amadeu Oller el 2014. Repassant l’obra de Morell, s’observa que entre les pàgines dels seus llibres apareixen referències
a assagistes, pintors o poetes com Joan Vinyoli o Carles Riba. «La literatura és l’art que
pot dialogar amb els morts. Hi ha poetes o filòsofs que van néixer cinc segles abans que
jo, però m’hi sento identificat i m’ajuden en el camí de saber qui soc». El poeta critica que
actualment s’està jugant amb el significat de ‘trobar-se a si mateix’. «El missatge que rebem
és que ens hem de superar a nosaltres mateixos i arribar ben amunt. Aquesta és una visió
que amaga la voluntat d’incentivar la productivitat. Per què no podem arribar a saber qui
som còmodament sense fer mal a ningú?», es pregunta.
Una bona part del que som es comença a perfilar durant la infància. El poeta acaba d’enllestir
un llibre de records sobre els anys que va créixer amb la família. De moment, encara no es veu
amb cor de publicar-lo, «perquè és un volum que retrata les llums i les ombres de persones que
estimo». Ell va créixer a Artés i, d’aquell temps, recorda de manera especial els seus avis. «Ells
representaven uns valors sobre l’amor, el treball o l’elegància que avui dia s’han esfumat». Recorda amb detall els mocadors de seda de l’àvia i la cadència de la seva veu quan li llegia contes.
Relaxa el rostre quan recorda els éssers estimats i mira la muntanya de Montserrat a l’horitzó.
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Sis mirades
a la Manresa
d'Antoni Quintana

Un transeünt mira la programació dels cinemes manresans a la cartellera
que setmanalment es renovava a la Muralla.
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tema del mes

Diuen que les ciutats són, més que no pas un conjunt de carrers
i edificis, les coses que ens hi passen. Potser per això, al cap de
cinquanta anys, les fotografies d’Antoni Quintana Torres permeten,
més enllà d’una evocació sentimental per a aquells que les van viure,
una anàlisi dels canvis de Manresa. Dels espais i de la gent. De totes
les transformacions realitzades amb més o menys encert i de totes
aquelles que encara tenim pendents.

M

Fotos: Fons Antoni Quintana Torres (ACBG)

anresa té la
sort, en comparació a altres
ciutats catalanes, que des de
finals del segle
XIX ha comptat amb molt bons fotògrafs que han
retratat la ciutat i els seus habitants.
Malauradament, d’alguns només en
sabem el nom o n’ha quedat molt poca
obra –Benet Cabanes o Enric Òrrit,
per esmentar-ne només dos–, mentre
que d’altres se n’ha conservat, si no
tota, una part considerable de la seva
producció --Miquel Ausió, Llorenç
Gamisans, Modest Francisco o Ignasi
Rubinart, entre d’altres. Aquest també
seria el cas d’Antoni Quintana i Torres
(1920-2007), que a finals de l’any 1999
va fer donació a la ciutat de Manresa
dels gairebé 40.000 negatius fotogràfics que havia fet entre els anys seixanta
i noranta del segle XX, que conservava
a casa seva, i que van quedar dipositats
a l’Arxiu Comarcal del Bages, on es té
cura de la conservació i tractament.
A data d’avui, aquests negatius estan
tots digitalitzats i se n’està duent a ter-

me, més lentament del que voldríem,
la descripció. Amb tot, i malgrat que la
majoria no es puguin recuperar a partir del seu contingut –de què o de qui
hi apareix–, sí que totes les fotografies
es poden veure en remot a través del
portal Arxius en Línia. Moltes d’aquestes imatges són fruit del vessant periodístic d’Antoni Quintana i Torres, que
va compaginar la feina d’administratiu
a la Companyia Anònima Manresana
d’Electricitat amb la de periodista i fotògraf del periòdic Manresa i els seus
suplements esportius, del setmanari
Crónica de Manresa i dels periòdics Dicen i Noticiero Universal. Així, hi podem
veure reportatges fotogràfics de tota
mena d’actes públics –festes, partits de
futbol i d’altres esports, actes polítics,
culturals i socials, successos, etc.–, juntament amb moltes fotografies de carrers i places de la ciutat i de la transformació urbanística i retrats dels diversos
personatges, públics o anònims, a qui
entrevistava per al periòdic. Tot i el predomini d’imatges relatives a Manresa,
també hi ha fotografies d’altres localitats, principalment del Bages, i, especialment, de Capellades, vila on va néixer
i a la qual sempre va estar vinculat.

El fotògraf Antoni Quintana al Collbaix
(arxiu familiar).

Com a conclusió, doncs, podem dir que
bona part de les fotografies d’Antoni
Quintana i Torres ens ensenyen el dia
a dia de la Manresa dels anys seixanta
a noranta del segle XX, motiu pel qual
són una font important per conèixer
la imatge, els fets i les persones, la vida
quotidiana i els canvis de la Manresa
d’aquest període.
Marc Torras i Serra, director
de l’Arxiu Comarcal del Bages (ACBG)
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La transformació urbana
Joaquim Garcia i Comas, arquitecte i exregidor d’Urbanisme
Les imatges del periodista Quintana
Torres em traslladen a la Manresa de
la meva adolescència, en aquells moments alumne del Peguera, l’únic institut que teníem. Una ciutat catòlica
per imposició que, vint anys després
de la guerra, es començava a oblidar dels seus efectes devastadors. Els
manresans quedàvem en una plana a
l’interior del país, voltats per muntanyes. Per anar a Barcelona amb vehicle ho fèiem travessant Montserrat, o
bé per Collbató o per Can Maçana. A
les fotos hi veig: La inconfusible plaça
Major convertida en aparcament per a
vehicles. La plaça de la Bonavista amb
trànsit de vehicles escàs i hi aprecio
edificis en construcció amb massa altura. I la plaça de la Creu, on es veu
un autobús, un vehicle sol i un conjunt
de casetes d’una planta que semblen
d’autoconstrucció. Tres tipus d’espais
ben diferents que em traslladen a pensar com devia ser el planejament de la
ciutat durant l’etapa franquista.
El moment, entre 1955 i 1965, es caracteritza precisament per l’arribada
a les ciutats catalanes de fortes onades
d’immigrants, procedents principalment del sud de la península. Arribaren
treballadors joves que venien a cercar
feina i un lloc per viure, venien sols o
bé acompanyats de les seves famílies.
A més, aquest període coincideix amb
uns creixements considerables de la població local, perquè les famílies es formaven molt joves i tenien força descendència. Les famílies amb quatre o cinc
fills eren molt més habituals que ara, i
tot plegat feia que Manresa tingués els
creixements de població més elevats de
tot el segle passat. L’increment de la població d’aquest període s’ha quantificat
en gairebé un trenta per cent.
Com es planificava la nostra ciutat?
Doncs el 1956, l’estat espanyol va
aprovar la primera llei que regularia
14
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el règim jurídic de l’urbanisme i obligaria que totes les ciutats disposessin
d’un pla d’ordenació urbana. Al 1958,
la «Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona» va presentar per a
Manresa una proposta de creixement
urbà planificat a partir d’un sistema
viari que unia les diferents parts internes amb una circumval·lació exterior.
Es definien uns barris mínimament
equipats amb un centre cívic en indrets que ara definiríem com plaça de
Catalunya, entorns del turó de Puigberenguer, o la carretera de Santpedor.
Proposava reservar una àmplia zona
central d’equipaments que estava situada al segon tram del passeig de Pere
III i quedava delimitada pels actuals
carrers de Guimerà i de Carrasco i
Formiguera, i els terrenys de l’institut
Lluís de Peguera. També reservava
com a espais públics els terrenys del
Congost, dels jardins de l’antic col·legi
de Sant Ignasi i dels turons de Puigberenguer i de Puigterrà. La proposta
anava avalada per l’arquitecte Manuel
Baldrich, un bon professional que anys
més tard projectarà per a la Caixa de
Pensions el conjunt d’habitatges Sant
Ignasi de Loiola.

Treballs de pavimentació a la carretera de Vic
en direcció al pont de Ferro (1969).

Ara bé, aquest pla no va convèncer els
responsables manresans i sis anys més
tard, al 1964, van aprovar un nou pla
d’ordenació que proposava un major
nombre de metres quadrats d’edificació privada, una reducció de les
dimensions de les reserves d’equipaments i dels parcs o bé els traslladava
a posicions més marginals i amb poca
vinculació al sistema urbà. El interessos dels agents privats van passar per
damunt de l’interès públic, no es va
poder executar un pla d’ordenació que
sense cap dubte era molt més beneficiós per als interessos col·lectius dels
manresans i va fer possible que es desenvolupessin zones molt disgregades
del continu urbà com ara el Xup, Sant
Pau, Miralpeix, els entorns del Puigberenguer o la Bellavista.
El primer projecte de ciutat democràticament planificada no va arribar fins
al 1981, disset anys després, poc temps
per a una ciutat, però les conseqüències
expansionistes del pla de 1964 van ser
consistents i encara ara costa molt de
revertir. Afirmació que faig amb coneixement de causa en haver defensat les
revisions del pla fetes el 1997 i el 2017.

La plaça Major en funció d'aparcament.

Aspecte de la Bonavista, abans de la construcció
de l'edifici de Caixa Manresa.

La plaça de la Creu encara sense urbanitzar.
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Mobilitat i transports
Francesc Comas i Closas, historiador
Manresa és una de les poques ciutats
de Catalunya que té dues xarxes de
tren. Les dues línies van ser construïdes a la segona meitat del segle XIX i
van permetre disposar d’un sistema de
transport ràpid i eficient en comparació
amb altres mitjans de l’època. El Carrilet
va permetre, durant més de cent anys,
transportar carbó i ciment del Berguedà, des de l’estació de Guardiola, filats
i teixits de les colònies industrials de la
conca del Llobregat i persones amunt i
avall. Als anys vint, es va prolongar amb
la línia de Martorell. Fins llavors, el recorregut començava a Manresa-Riu –al
costat del pont de Sant Francesc–, seguia cap al Baixador del carrer Carrió,
d’aquí a Manresa-Alta i cap al Berguedà.
A part d’aquest nou ramal, també se’n va
obrir un cap a Súria i un tercer al sector
de la Sagrada Família, les Escodines i
Sant Pau, en direcció Barcelona. El tren
circulava en superfície per la ciutat i hi
havia diversos passos a nivell. Els més
importants tenien barreres i, al costat,
hi havia una caseta per al guardabarreres. Com al del carrer Viladordis, que
començava a la plaça de Sant Ignasi i
continuava fins al nucli rural. Cap a l’altra direcció, la via es ficava dins del túnel
dels Frares per superar el turó del puig
de Sant Bartomeu. Als anys seixanta, les
antigues locomotores de vapor es van
substituir per màquines dièsel (de color
blau i groc). Durant anys l’estació principal dels Catalans va ser Manresa-Riu,
connectada amb l’altra xarxa ferroviària,
l’actual Renfe. Amb el pas dels anys, la
parada més utilitzada va passar a ser el
popularment anomenat apeadero, ubicat a la prolongació del carrer d’Àngel
Guimerà, que era molt més cèntric. El
baixador només tenia uns lavabos a l’andana, una estació als baixos i dues vies:
una per a l’andana principal on es parava el tren i l’altra per fer el canvi d’agulles. Als anys quaranta es va clausurar
el transport de passatgers fins al riu.
Manresa-Alta, com el propi nom indica,
16
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quedava lluny del centre, al costat dels
Dipòsits, a tocar de la carretera de Santpedor, només urbanitzada en el primer
tram. El 1965 l’Ajuntament va aixecar les
vies del tren des de Manresa-Baixador
fins a Manresa-Riu i es va suprimir el
pas a nivell de la carretera de Cardona.
Al cap de poc es va aprovar suprimir el
baixador del carrer de Saclosa i traslladar-lo a l’alçada del carrer de Sant Josep.
Al final del pont de Sant Francesc, partint de l’enclavament actual de l’hotel
Pere III, a la bifurcació de la carretera: a
la dreta, en direcció a Can Maçana, era
la ruta que es feia servir per anar al Bruc
i enllaçar amb la N-II, carregada de camions, i d’aquí seguir cap a Igualada o
Barcelona. A l’esquerra, el traçat seguia
el Cardener i el Llobregat i pujava a
Montserrat per Collbató. Aquestes van
ser les principals sortides de la ciutat
fins als anys setanta, quan es va construir l’actual carretera fins a Abrera.
El nou eix viari va fer que l’alcalde del
règim Ramon Soldevila digués la frase
–per a la història– que «a Manresa es
deixava d’entrar per la finestra i, a partir
d’aquell moment, s’entrava per la porta». Planificat a mitjans del segle XIX i
inaugurat el 1900, el de Sant Francesc
es coneixia com el pont de pedra pel
material de les baranes. Per adaptar-lo
al pas de cotxes, la pedra es va substituir
pel ferro de les baranes actuals. Durant
molts anys, va ser l’únic accés a la ciutat
amb cotxe. Camions, furgonetes, motocarros que anaven a buscar mercaderies

Pas a nivell al carrer Viladordis.

a l’estació, i també l’autobús que feia el
recorregut «Estación Renfe-Centro ciudad», hi havien de passar forçosament.
Sant Domènec ha estat, des de l’enderrocament de les muralles a la segona
meitat del XIX, el centre neuràlgic de
Manresa, ja que connectava la ciutat
medieval amb l’eixample configurat a
partir de la industrialització. Alhora,
també es va convertir en punt d’origen
i destí de diferents sistemes de transport. A finals del XIX i primers dels
XX, ja hi arribaven i sortien les tartanes que anaven als pobles de la rodalia.
Així, d’aquest punt nodal també partien els cotxes del Galtanegra cap a la
conca del Cardener, Gavarresa o Vic;
els de l’ATSA cap als pobles i colònies
de la conca del Llobregat; el cotxe del
Pau cap a Fals, Fonollosa i Calaf; els
del Creus cap a Sant Fruitós, els del
Descals cap a Navarcles; els del Casanovas cap a Santpedor i els del Ponsa al
Pont de Vilomara. Els taxis també s’hi
van ubicar. En un primer moment, a
tocar de cal Jorba. Al cap de pocs anys,
van ser traslladats a la plaça de Fius i
Palà, davant de la Buresa on s'estarien
fins a la dècada dels noranta. En tractar-se del rovell de l’ou manresà, als
anys seixanta, la paret del teatre Conservatori va servir per instal·lar-hi rètols lluminosos de neó. Alguns de cases comercials de la ciutat com Vinos
Roqueta, Colchones Relax, Elèctrica
Casals Cardona, Kan’s limpiacristales,
Lubricantes Cornet i altres firmes.

Antic baixador a l'actual pàrquing Saclosa.

Sortida del pont de Sant Francesc.

Estacionament de taxis a la plaça de Sant Domènec.
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Treball i comerç
Lluís Virós i Pujolà, historiador
La Manresa del final del franquisme era
una ciutat en transformació, tant econòmicament com socialment. Aquesta
etapa s’anomena el desarrollismo perquè va ser testimoni d’un considerable
creixement en relació a l’estancament
de l’autarquia de postguerra i perquè
l’economia espanyola es va obrir i es va
relacionar amb el creixement de l’Europa occidental posterior a la Segona
Guerra Mundial. En aquest context de
canvi entre els anys seixanta i setanta
del segle passat, com van respondre el
comerç i la indústria locals?
En el comerç es veien clarament els
efectes d’aquesta transformació. Al
costat del tradicional mercat de les
pageses a la plaça Major, on es venien
els productes del regadiu manresà, o
el de les Mandongueres als Infants, el
comerç ciutadà es recuperà, va depassar les antigues muralles i va conquerir
l’eixample, especialment el carrer Guimerà. En aquest moment van néixer
algunes iniciatives i marques que faran
història, com Señor, amb els vestits a
mida estandarditzats, La Creadora,

l’Urmu, Rubí i Casals i tot un seguit de
botigues de roba que atreien clients de
la ciutat, la comarca i altres zones de la
Catalunya interior. També és el moment
de les joieries, entre les quals destacava
la Busquets o la Tous, que va aconseguir
abaratir les joies en fabricar-les en sèrie.
Altres sectors comercials es van beneficiar de l’expansió del moment, com
el dels electrodomèstics, amb botigues
com Ràdio Castells, Ràdio Codina o
Elèctrica Casals Cardona, que venien
sobretot transistors i televisors en blanc
i negre, però també cuines i neveres.
L’altre sector fill del desarrollismo fou
el de l’automòbil, amb la venda de marques de fabricació nacional, com Seat,
Renault i Citroën, per part de mecànics
que es convertiren en concessionaris
com Rojas o Tachó. Mentrestant, la
carretera de Vic s’especialitzava en botigues majoristes o orientades a la indústria, com les grans ferreteries Armengou o Mercadé, que abastien de peces
i recanvis una àmplia zona de l’interior
industrial. Una particularitat manresana era la presència d’uns grans magatzems tradicionals com Cal Jorba al cen-

tre neuràlgic de la ciutat. Finalment, un
establiment ben popular des dels anys
cinquanta era l’Economat tèxtil al Passeig, que es veu en aquesta fotografia
dels anys setanta, al qual només podien
accedir les famílies de les treballadores
del tèxtil, en realitat una bona part de la
població manresana.
Sobretot, però, Manresa era una ciutat industrial especialitzada en el tèxtil
cotoner amb subsectors importants
com el de les cintes de cotó i amb una
indústria auxiliar en la qual destacava
la metal·lúrgia, amb empreses com Maquinària Industrial o la Metal·lúrgica
Tèxtil. Tot i que al llarg dels seixanta
una forta crisi va fer tancar bona part
del tèxtil, les empreses més especialitzades i les grans empreses, com la Fàbrica
Nova de Bertrand Serra SA, que es veu
en aquesta foto de mitjan dels setanta,
van resistir fins al final de segle. L’altre
gran viver de feina a la ciutat van ser
les indústries auxiliars de l’automòbil,
especialment Pirelli Pneumàtics i Lemmerz, situades a tocar del Cardener i
amb més d’un miler de treballadors.
L'economat Tèxtil al passeig de Pere III,
xamfrà Camps i Fabrés.
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Mercat a la plaça dels Infants, a l'edifici de les Mandongueres.

Mercat de les pageses a la plaça Major.

La Muralla presidida per l'edifici de Cal Jorba.

Sortida de les treballadores a la Fàbrica Nova.
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Oci i cultura
Joan Morros i Torné, activista cultural
Veient la fotografia de la Sala Loiola em
venen al cap moltes coses. La sala va ser
construïda l’any 1960 pels responsables
de les Congregacions Marianes que a
finals del 1959 van haver d’abandonar
el local social que tenien al carrer de la
Mel, fins fa poc la botiga Bello Hogar.
Les obres de construcció de la sala van
ser finançades amb aportacions de 500
i de 1.000 pessetes d’uns quants centenars de manresans i manresanes. Jo
l’any 1960 tenia només sis anys, però
com que el meu pare era un dels impulsors de la iniciativa en tinc records ben
vius. Amb la inauguració de la sala el
desembre de 1960, Manresa va guanyar
un equipament sociocultural que ara,
amb la perspectiva dels anys, considero que va ser molt important. Al Loiola s’hi feien les sessions de Cineclub,
les sessions infantils dels dissabtes a la
tarda impulsades per la casa Jorba, les
sessions de cinema dels diumenges a la
tarda amb la projecció de dues pel·lícules i el No-Do. A mes de cinema, al Loiola s’hi feien representacions de teatre

en català, cosa poc habitual en aquella
època. Recordo haver-hi vist El Retaule
del Flautista o les primeres obres dels
Joglars: Joc i Mary d’Ous, a primers dels
anys setanta. També s’hi feien concerts,
sovint en matinals de diumenge. Recordo el dia que hi van actuar alguns dels
Setge Jutges: Francesc Pi de la Serra,
Guillermina Motta, Josep M. Espinàs i
també Raimon, que acabava de guanyar
el cinquè concurs de la cançó Mediterrània. Era el 1963. Un altre record que
tinc és l’actuació, el 1967, de Joan Manel
Serrat i també de Guillem d’Efack. Veure un negre cantant en català era per mi
una cosa ben exòtica. També hi recordo
l’actuació del grup manresà Fusioon,
l’octubre de 1971.
Una altra fotografia correspon al que va
resultar un fenomen de masses: la projecció de la pel·lícula Helga, el milagro
de la vida al cinema Apol·lo el diumenge 2 de novembre de l’any 1969. L’èxit de
la pel·lícula va fer que la següent setmana se’n fessin noves projeccions. Només

es podia projectar als cinemes classificats de arte y ensayo i a Manresa teníem
el cine Apol·lo, al carrer Bonsuccés. Els
anys 60 a Manresa, a part de l’Apol·lo
i la Sala Loiola, hi havia sis cinemes
mes: el Catalunya, que feia la mateixa
programació que l’Avenida; el cinema
Olímpia, al carrer de Guimerà, que
també tenia entrada pel carrer Casanovas; el Goya, just davant del començament de la Baixada dels Drets; el teatre
Conservatori, i el gran teatre Kursaal,
on, a part de cinema, com el seu nom
indica, també es feia teatre. Tots aquests
locals eren propietat de la família Padró
o bé els tenia en règim de lloguer o de
cessió, com era el cas del Conservatori,
que tot i ser de propietat municipal des
de la construcció, l’any 1878, no va ser
gestionat per l’Ajuntament fins al 1988.
Durant molts anys la cartellera amb els
títols de la programació dels cinemes
manresans es podia veure a la Muralla
de Sant Domènec, a l’edifici del Conservatori, com reflecteix la fotografia de
l’obertura del tema.

Escolars a l'entrada de la Sala Loiola.
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Accés al cinema Catalunya, al passeig Pere III.

Jugadors d'escacs al Casino.

Cues d'espectadors a l'Apol·lo per veure Helga.

La plaça de Toros instal·lada a l'actual plaça 11 de Setembre.
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Tradicions i traïcions
Josep Huguet i Biosca, exconseller de la Generalitat de Catalunya
Agafar els finals dels anys 60 i els inicis
dels 70 significa situar-me en el període
que va des que acabo el batxillerat fins
al final de la carrera i la mili. Començo,
doncs, essent un practicant de totes les
tradicions religioses: la missa del Gall a
la Seu o a les Caputxines, el dia de Rams
al Carme, a beneir la Palma, l’assistència
als Pastorets dels Carlins i a alguna Passió, als oficis de Festa Major i d’espectador a les processons de Setmana Santa.
Em faig adolescent entrant a l’escoltisme,
a l’Agrupament Sant Francesc Xavier, i,
aficionat sardanista, allà s’hi incorporen
altres tradicions: l’aplec del Matagalls,
els aplecs manresans de Joncadella i les

Marcetes, les ballades de sardanes de
cada Festa Major... El meu creixent distanciament del món eclesial no m’impedeix d’assistir com una tradició més a
la missa del Carme que per la Festa de
la Llum oficiava l’abat de Montserrat.
O per Nadal contemplar els llums dels
carrers o els aparadors de cal Jorba, on
de més petit anava a veure els putxinel·
lis. Tradició era assistir a la Innocentada
anual amb l’imprescindible Soler i Mas i
amb el veí del barri Enric Macià, que va
començar a practicar d’actor aficionat,
de nen, a casa meva, darrere les cortines
del safareig al carrer Vilanova.
La Festa Major d’estiu era la que agluInstal·lació nadalenca al Born.
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tinava més tradicions: la tronada i el
castell de focs al mig de Manresa, el
concurs sardanista, els concerts del Passeig de la banda municipal, que de fet
es feien cada dijous d’estiu, l’envelat amb
les orquestres Maravella o la Principal
de la Bisbal... i al teatre, alguna comèdia
i la visita d’alguna companyia de varietés. Però sobretot per als joves sense
capacitat adquisitiva hi havia la tongada
de balls populars que durant dues setmanes, cada nit, tenien lloc en un barri
diferent de Manresa; allò que es coneixia com a «Manresa en fiestas». És clar
que en aquella època també era tradició
organitzar balls particulars o guateques
a casa d’algú, o en els espais del cau escolta. Allà es van formar moltes parelles.
Apareixen, però, noves tradicions: l’assistència militant als recitals de Nova
Cançó que es van prodigar en aquesta època. L’any 1967, per exemple, els
alumnes de sisè de batxillerat de la Salle
organitzàrem un recital a la Sala Loiola
amb Maria Amèlia Pedrerol, Enric Barbat i el Miquel Porter Moix, a la mateixa
sala, on assistíem d’adolescents al programa doble de cinema dels dissabtes.
Noves tradicions van ser, en un vessant
més frívol, la novetat de les primeres
discoteques de Manresa: Vestales, Peter’s i Lord King, on els joves lligàvem,
o ho intentàvem. O bé l’assistència als
cinefòrums o a les pel·lícules d’argument
complicat d’art i assaig al cinema Apol·
lo. Tradició, per a mi, també va ser des
de l’any 1970, quan m’organitzo clandestinament, passar cada 11 de Setembre,
acompanyat d’una parella, a repartir a
totes les bústies del barri que et tocava
el manifest per les llibertats i contra el
franquisme. Tradició era promoure la
formació dels joves a dins i fora l’escoltisme, organitzant activitats culturals i
d’oci en llocs com el Coro de Sant Josep
on, juntament amb el Quim Sivillà i altra
gent, editàvem durant els primers anys
setanta la revista Xarxa.

Benedicció del Ram de la parròquia del Carme.

Celebració del dia del turisme impulsada pels magatzems Jorba.

Aparador de Viatges Baixas amb ofertes de caire tradicional.
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L’escola dels anys seixanta
Pere Bascompte i Carbonell, activista social
Doña Paquita –la mestra de la foto,
potser–, doña Isabel, don Pedro... Així
havíem d’anomenar els mestres, amb
don o doña al davant. Per a mi, era
un món estrany, gris, i en certa manera repressiu: algun insult, una estirada d’orelles, un cop de regle als dits
o de genolls cara a la paret. O també,
els nens, agenollats al passadís «de les
nenes», per passar més vergonya. A les
nenes, però, no és pas que els anés millor. Una de les seves mestres sempre
tenia una canya a mà i quan s’enfadava,
deien, cop de canya al cap...
Ara bé, jo vaig estar de sort. A pàrvuls
hi havia la senyoreta Antònia –curiosament no li dèiem doña–, càlida i afectuosa i que, segons vaig saber més tard,
utilitzava algun material del mètode
Montessori. Devia ser una supervivent
dins de l’escola franquista. I ens parlava

en català. Ella em va retenir un any de
més a pàrvuls per tal d’estalviar-me el
pas a primer, on hi havia un mestre de
nens amb fama de cridar i picar sovint.
Vaig saltar directament a segon curs,
amb un mestre ferreny, a qui també
se li escapava de donar algun clatellot, però menys. De fet, a mi no em
va tocar mai. Però sí que un cop que
vaig fer malament unes divisions em
va escridassar i em va ben estripar la
llibreta: «Y ahora lo vuelves a empezar
todo en una de nueva!». I algun cop
també m’havia tocat estar de genolls.
Els nois més grans van tenir la sort de
tenir un professor que no era don, sinó
el senyor Vilchez –crec que es deia així.
Era respectuós, feia experiments amb
animals, i fins i tot, en aquell context,
reunia els més grans per explicar-los
nocions de sexualitat. Cal dir que no va
durar gaire. De vegades, als petits, tam-

bé ens deixava apropar i ens explicava
l’experiment que feien els grans.
Abans d’entrar, formàvem al pati. I un
cop a dins, el mestre ens feia escriure
un petit text a la llibreta. Era una frase
de José Antonio, una nota biogràfica
de Franco, una idea de la Falange, del
Papa o del Mes de Maria. I ho havíem d’il·lustrar amb el jou i les fletxes,
la bandera espanyola, unes flors o el
que fos. Després començava la classe.
De tota manera, els nens érem igualment feliços, jugàvem i fèiem amics.
I, a la nostra manera, apreníem. Els
moments de pànic o d’humiliació entraven en una normalitat que llavors
devia ser l’habitual. Quan retrobo
companys del Pare Algué, veig que tots
han fet la seva vida i, sincerament, parlem de moltes coses més interessants i
ben poc d’aquells anys.

Aula de l'escola Pare Algué, a la Bonavista
i al costat, tuna del mateix centre.

Llar d'infants l'Alba, de Càritas Manresa.
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L'antiga escola La Salle
al carrer dels Esquilets.

d'aquí i d'allà

Carlota Lestón Velo
(Galícia)

Ferran Sardans

«El fet de disposar d’universitat
dona una ambient especial a la ciutat»

E

m dic Carlota Lestón Velo, tinc 27
anys i soc de Santiago de Compostel·la. Quan vaig acabar el batxillerat, als divuit anys, tenia clar que
volia estudiar Infermeria. La meva
primera opció era accedir a la Universitat de Santiago o en una altra
de Galícia, però la nota de tall per entrar era molt alta i
no vaig poder. Aleshores, una amiga meva em va dir que
provés d’entrar en una universitat de Catalunya, perquè
encara estaven obertes les inscripcions. Vaig escollir la
UAB, tot i que jo no sabia que aquesta carrera d’Infermeria de la UAB estava adscrita a la FUB. Per tant, vaig
arribar a Manresa per casualitat, ja que em pensava que la
facultat estava a Barcelona ciutat.
Vaig arribar a Manresa amb aquesta amiga meva que
també és de Galícia i va venir per estudiar Fisioteràpia.
Els primers mesos van ser una mica estranys perquè tot
era molt nou, no coneixia ningú, i va ser la meva primera
experiència fora de casa. De tota manera, al cap de poques setmanes vaig començar a conèixer gent, vaig aprendre a parlar català perquè anava a classes particulars i hi
mostrava interès, i vaig tenir clar que volia acabar la carrera a Manresa.
Em va costar trobar el meu primer pis perquè no coneixia gaire la ciutat. Vaig viure al costat de l’Oms i de Prat
durant el primer any, però em quedava molt lluny de la
FUB i al segon any vaig decidir anar-me’n a un pis al costat
de la plaça de Sant Domènec, just a sobre del restaurant
Maïami. Allà vaig compartir pis amb companys meus de
la facultat i vaig començar a viure la veritable experiència
universitària. Tot i ser de fora, no vaig tenir cap problema
amb relacionar-me amb colles d’amics de Manresa de tota
la vida. També em vaig fer amb molta gent de fora que va
venir a Manresa, igual que jo, per estudiar. El fet de disposar d’universitat dona una ambient especial a la ciutat: van
ser uns anys que vaig gaudir molt.

Carlota Lestón amb la seva parella, el manresà Jaume Noguera

Quan vaig acabar la carrera vaig tornar a Santiago i vaig
estar treballant un temps allà, però em vaig quedar amb
les ganes de tornar a Catalunya per viure a Barcelona.
Vaig aconseguir una feina a l’hospital de la Vall d’Hebron
i ja fa quatre anys que visc i treballo a Barcelona. Encara
mantinc relació amb els meus amics de la Universitat de
Manresa. A més, per aquelles casualitats de la vida, vaig
conèixer la meva parella a Barcelona i resulta que és de
Manresa. Per això, tot i que ara mateix no hi visc, encara
estic molt lligada a la ciutat i hi vaig molt sovint, gairebé
setmanalment.
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indrets

Sant Pere de Graudescales i la Vall d’Ora
Josep M. Mata-Perelló / Josep Girabal Guitart
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

É

s a l’extrem septentrional i alhora
oriental del terme solsonenc de Navès, al costat del riu d’Aigua d’Ora,
que una mica mes amunt es denomina de l’Aigua de Llinars, però
que en entrar al terme de Navès
canvia el nom, que ja no perdrà fins
a l’aiguabarreig amb el Cardener, molt a prop de Cardona
i de Sorba. Es pot dir que Sant Pere de Graudescales es
troba situat al costat del riu pirinenc que travessa part de
tres comarques de la Catalunya Central: Berguedà, Solsonès i Bages. L’indret es situa plenament al terme de Navès,
però es fronterer amb el terme solsonenc de Guixers i amb
el termes berguedans de Capolat i de Montmajor. Així, el
terme de Guixers i Valielles es situen al nord; mentre que
el terme de Capolat és a llevant.
Aquest extraordinari paratge, per on es hi ha les restes de
l’antic monestir, és ubicat al bell mig d’un conjunt de gran
valor paisatgístic i geològic, al peu dels relleus més orientals de Busa, els cims de Valielles (de 1.230 metres, a l’enclavament de Montmajor), que es troba al nord. A ponent
es fan palesos els relleus del turó de l’Escala (1.278 metres)
i de la Guàrdia (1.448 metres); amb dos dels sectors meridionals de Busa. Mentre que al llevant, es fa palès el tossal
de Viliella (1.526 metres, a la serra dels Tossals). I enmig
d’aquests cims, les restes de l’antic monestir es troben a
26
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una alçada de 826 metres, al costat del riu. Aquest indret i
tots els sectors que l’envolten, es troben plenament situats
dintre de la depressió geològica de l’Ebre, tot i que sovint
se’ls situa als Pirineus, Això sí, es troben molt propers al
sistema Pirinenc, molt a prop de la que denominem falla
Sudpirinenca. Hi afloren materials cenozoics originats a
partir de l’erosió dels Pirineus. Aquests materials conglomerats tenen una edat d’uns 45 milions d’anys i corresponen a l’Eocè Superior. Tot i formar-se a partir de l’erosió
dels Pirineus, han estat replegats pels darreres moviments
d’aquesta serralada.
Nom del paratge: Sant Pere de Graudescales o Sant Pere de Grau
d’Escales. Situació: Terme municipal de Navès. Situació geològica: És un indret situat sobre l’extrem septentrional de la depressió
geològica de l’Ebre (o conca geològica de l’Ebre). Tot i que sovint se
la situa dintre del Prepirineu. Importància geològica: Constitueix un
indret molt interessant de la geologia del nostre país. Per una banda
hi ha un aflorament de materials detrítics, constituïts per conglomerats, que han estat travessats per riu de l’Aigua d’Ora. Per d’altra
banda, l’indret es situa al peu de la serra de Busa, al seus sectors meridionals. Materials geològics: Són fonamentalment conglomerats
i es troben amb nivells més fins intercalats amb argiles i gresos; tot
i això predominen els gresos. Edat de formació: Aquests materials
pertanyen a l’Eocè Superior i tenen una antiguitat d’uns 40-45 milions d’anys, aproximadament. Aquesta edat coincideix amb la de
la màxima activitat que va originar el sistema Pirinenc, amb el seu
clímax estructural. Tot i així, el plegament va continuar durant milions d’anys més. Curiositats: Creiem que el nom del paratge fa una
clara referència a la situació geogràfica. L’antic monestir es troba al
fons d’un grau, d’un congost. A més, en aquest cas, la situació dels
conglomerats, inclinats i disposats en franges, han donat lloc a un
conjunt de graons, d’escales.

natura urbana

Relacions
Ignasi Cebrian

C

Relacions causals

al anar alerta a l’hora de fer certes afirmacions, com la que sovint
sentim des d’un vessant new age:
tot està relacionat amb tot. Les interaccions o relacions que poden
haver-hi entre els diferents elements d’un sistema són limitades.
No és cert que tot està relacionat amb tot. Hi ha relacions
que es donen en menor i major grau i altres, per molt que
existeixin els elements que es podrien relacionar, mai no
es relacionen, no coincideixen ni en l’espai ni en el temps.

mer, i T. H. Huxley, amic i conegut de Darwin, després, hi
afegiren salsa a l’exemple, tot fent broma, fins a portar-lo a
l’absurd. Haeckel deia que tenien més vaques al voltant de
les ciutats perquè hi havia més gats que afavorien, a la llarga, el creixement dels trèvols dels quals s’alimentaven les
vaques. Huxley afirmava que les vídues britàniques no es
tornaven a casar, però cuidaven els gats de les ciutats, així
teníem més vaques que contribuïen a la producció de carn
de vedella, la base de l’alimentació dels soldats de l’Imperi
Britànic. Les vídues sorgides de les guerres de l’Imperi acabaven contribuint en la bona alimentació dels soldats.

Charles Darwin, en L’origen de les espècies, ens proposava un clar exemple de relacions. Deia que els ratolins són
perjudicials per als trèvols. Els ratolins de camp destrueixen els nius dels borinots i com que aquests ajuden a la
pol·linització de la planta del trèvol, aleshores, si no n’hi
ha, no hi ha la pol·linització ni tampoc trèvols. Darwin
també comentava que hi havia observacions empíriques
que afirmaven que on hi ha més gats i ha menys ratolins i
més borinots i trèvols, per tant.

Massa rebuscat per ser cert. Aquí no s’han tingut en
compte ni el grau de les relacions ni la freqüència al llarg
del temps. És molt poc probable, per exemple, que un batec d’ales d’una papallona a la xina provoqui un huracà a
l’altre extrem del planeta. Malgrat tot, potser no cal ser
tan categòric i podem dir que tot està relacionat amb tot,
però amb certa mesura. Hi ha elements que de moment
no interaccionen o si ho fan és de manera insignificant.
El nombre de relacions o interaccions possibles sempre
és molt més alt que el nombre d’interaccions o relacions
reals i es fa difícil que tot es relacioni amb tot.

Ernst Haeckel, pare de l’ecologia (ciència ecològica), pri-
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notícies del pou

«Et cauen molts mites,
començant per l’exèrcit de
la República, que va ser un
desastre consentit i volgut»
28
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l'entrevista

SALVADOR
REDÓ
MARTÍ
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Linotipista i caixista a la impremta de
Montserrat de 1972 a 1988. Ha estat redactor
de Regió7 a la Cerdanya, de 1989 a 1993, cap
de Comarques del 1994 al 2018 i cap d’àrea
executiva de Fotografia fins a la jubilació.
Diplomat en Fotografia i des del 2016 graduat
en Humanitats per la UOC, és autor o coautor
d’una trentena de llibres. Com a columnista i
tuitaire, destaca per la ironia, contundència i
vehemència.

Q

uines han estat
les universitats
de la teva vida?
-Estimar
el
país, em ve de
la ceba generacional. Soc fill
de nació oprimida, però hi vaig donar
context i sapiència a base de saber llegir
i escoltar. Un mestre i bon amic és Llorenç Soldevila, un dels fundadors d’Art
Esplai, que culturalment em va acollir.
Anava a casa seva i escoltàvem junts
Raimon. Ell estava acabant la carrera
de Filologia i m’explicava la seva tesi sobre el modernista Jeroni Zanné. Fèiem
sortides i convivències, com una a Sant
Jaume de Frontanyà, on vam debatre
sobre el llibre de Josep Benet Catalunya
sota el règim franquista. Una altra de les

universitats és haver treballat a Montserrat, al costat de monjos molt savis,
en l’ampli sentit de la paraula: intel·lectualment i humanament.
-Com et van influir els monjos de
Montserrat?
-La meva feina dels catorze als vinti-un anys consistia a llegir els textos
d’aquests savis, amb el company Manuel
Carrera Garcia, un altre monistrolenc
trasplantat a Manresa. Tots dos érem
linotipistes que tan aviat llegíem textos
de teologia com cartes del Papa o llibres
d’Hilari Ragué sobre Unió Democràtica
de Catalunya o l’autobiografia de Pere
Tarrés. Tot plegat et feia descobrir uns
mons que l’escola no et donava. Recordo monjos com Romuald Maria Díaz
Carbonell, d’Igualada, Jaume Badia,
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Andreu Marquès, Evangelista Vilanova,
un gran teòleg i director de Qüestions
de vida cristiana; el filòleg i historiador
Josep Massot, director de publicacions
de l’Abadia de Montserrat; Bernabé Dalmau, que dirigia la revista Documents
d’Església; el medievalista Cebrià Baraut,
que em va donar un consell: «Contra
més coses sàpigues fer, menys possibilitats de passar gana tindràs». A la vida he
estat un tastaolletes i m’han pagat per fer
diverses coses, tot i que també he treballat gratis manta vegades.
Regió7
-Com va anar la teva etapa de corresponsal de Monistrol i de Montserrat a
Regió7?
-Estic lligat al diari d’abans que sortís
el primer número, quan ja fèiem reunions de corresponsals, per iniciativa
de Gonçal Mazcuñán, que ha estat una
persona important en la meva vida,
perquè sempre m’ha fet confiança.
La Remei Aranda, companya de Joan
Montraveta, cap dels corresponsals, tenia un despatxet a l’edifici de Valldaura
on hi havia la redacció minúscula del
diari. Al despatx hi havia un pòster de
grans dimensions de la Lliga Comunista Revolucionària, on després hi va
haver el laboratori de fotografia amb
Jordi Pasqual i Joan Esteve Guillaumet.
Regió7 és un diari en català i m’agafava
la feina de corresponsal com el d’una
contribució al servei del país i de fer
conèixer el poble. Es va ajuntar la fam
amb les ganes de menjar. Era un col·laborador molt assidu amb una actitud
molt activa. Passava les cròniques al
Pere Gassó, a partir de les onze, quan
els monjos estaven a conventual, des del
telèfon de la impremta de Montserrat.
El diari m’ensenya a escriure. Tinc ofici
de periodista perquè l’he après.
-D’on sorgeix el teu interès per la fotografia?
-La contraportada d’Interviu anunciava el CEI, després d’haver estudiat fotografia per correspondència amb AGFA.
Vaig començar els estudis a Barcelona i
els vaig acabar a Madrid, on també vaig
aprendre fotografia de galeria o retratista. La primera càmera la vaig anar a buscar de contraband a un bar de Castellfollit de Riubregós i el primer equip el vaig
comprar a Ramon Torrades del carrer
30
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Guimerà. Vaig començar amb l’anuari
Un any de vida monistrolenca, del 1980,
on aportava les fotografies. Col·laborava
a Regió7 amb notícies i les còpies de les
fotos revelades. Al poble, vaig fer casaments i comunions i els carnets d’identitat per les cases, quan venia el grup de
DNI de la policia de Manresa, que van
tenir un èxit espectacular.
-Quan comença la teva etapa a la Cerdanya?
-Coincidint amb l’obertura del túnel
del Cadí el 1986, Regió7 decideix expandir-se cap a la Cerdanya: amplia edicions i necessita més material. El 15 de
novembre de 1989, Mazcuñán em proposa com a delegat del diari al Pirineu,
amb seu a Puigcerdà. Inicialment hi
havia el corresponsal Francesc Monzó,
periodista de Ràdio Pirineus. Vam col·
laborar i vam assolir vendre tres cents
diaris a la Cerdanya. M’instal·lo al carrer Pons i Gasch de Puigcerdà, en un
piset molt petit, una màquina d’escriure
i una estufa que no escalfava. Feia tan
fred que al matí obria el balcó perquè
m’hi entrés el sol. Després em van donar un portàtil amb un mòdem posat i
una connexió telefònica enganxada amb
cinta adhesiva. Òbviament, la tecnologia
del moment no era la d’ara. Havíem de
preveure els temes amb dos o tres dies
d’antelació i en cas d’urgència baixar les
fotos a Manresa. Normalment, fins a les
tres de la tarda, es podien portar els rodets al Supeco de Puigcerdà. El camió de
repartiment les agafava per dipositar-les
al Supeco de Sant Fruitós de Bages, on al
taulell d’entrada de les oficines ens deixava els sobres amb el rodet i el contingut de la fitxa, i algú del departament de
Fotografia les anava a recollir.
-Substitueixes Pere Gassó com a cap
de secció de comarques?
-Sí, vaig passar de redactor a cap de
secció de Comarques, arran de la malaltia del Pere. Amb ell vaig aprendre
molt, ja que era de formació periodística i coneixia la piràmide invertida.
Em va ensenyar a titular, a fer les entradetes, a no repetir el mateix concepte al peu de foto que al titular i subtítol... En fi, vaig aprendre ofici.
-Vas viure el boom de les segones
residències?

-Sí. Debuto a la Cerdanya abans
d’anar-hi, amb un reportatge sobre el
boom urbanístic. Durant una setmana
vaig investigar constructors, afectats,
alcaldes constructors, alcaldes que deien que no feien de promotors, però
que exhibien el seu telèfon particular
amb una gran tanca de deu per cinc
metres a l’entrada de Puigcerdà. L’entranyable Josep Vinyet, director dels
festivals de Llívia, em va posar en situació. El reportatge va causar un cert
rebombori i em va obrir la porta per
anar-hi com a redactor. Amb la malaltia del Pere, vaig tornar com a cap de
Comarques a Manresa. Però, en fallar
la proposta de Puigcerdà, vaig haver-hi
de tornar, com a cap d’àrea del Pirineu,
en l’ampliació cap a l’Alt Urgell, amb un
apartament nou i espai per a redacció.
Era també el començament de la renovació de la cuina cerdana, coincidint
amb les noves segones residències. Hi
vaig estar fins al 1993, en què l’expansió fallida cap a Igualada es va fer en
detriment de l’Alt Urgell, Andorra,
Cerdanya i Catalunya Nord. Sempre
he cregut en els Països Catalans. Quan
començàvem a tenir àncores, que és el
que requereix més temps, i a tenir la
xarxa, van tocar retreta.
Fotografia
-Quan et fas càrrec del departament
de Fotografia?
-El 1994, com a cap d’àrea executiva
de Fotografia fins a la jubilació. Tot i
deixar la informació quotidiana, vaig
continuar fent reportatges, algunes

entrevistes i la columna d’opinió fins
que vaig plegar, l’11 d’octubre de 2018.
Coordinava la fotografia de la casa, fet
que comporta no sortir gaire al carrer.
Amb les noves tecnologies van venir
les retallades: vam quedar només tres
fotògrafs al departament. Vam potenciar l’arxiu fotogràfic, que un cop informatitzat en l’època de Joan Esteve
va ser el meu cavall de batalla perquè
sempre l’he considerat bàsic. Quan
vam poder entrar al sistema les fotografies digitalitzades i les que provenien de les captures digitals se’ns va
facilitar la feina, tot i que sempre cal
posar-hi noms, tema, localitat, data,
nom del fotògraf i observacions. Quan
els redactors es converteixen en generadors d’imatges, es produeixen pro-

i vehement, dues qualitats de les columnes d’opinió que escric des del 1990.
He de dir que no he tingut mai un toc
d’atenció per part de cap de les direccions del diari ni ningú no m’ha dit què
he d’escriure. Seria el primer i l’últim,
sense segones oportunitats. Però no ha
passat i ho agraeixo moltíssim.
-Una altra universitat, la UOC. De
què va la tesina de les vil·les romanes
de l’Espelt i Sant Amanç de Viladés?
-És un treball d’antropologia de Roma
sobre els sentits, centrat en els dos jaciments d’Òdena i Bages. Interpreto la
vida romana a casa nostra a partir dels
resultats de les excavacions. Afecta la
concepció urbanística i arquitectònica
d’aquestes vil·les. Analitza des d’una

«Hem arribat a unes eines de joc que no vull jugar.
Me n’he anat de l’ofici»
blemes de relació perquè a nosaltres
ens correspon l’obligació de fer la feina
ben feta i arxivar-les correctament.
-El fotògraf passa de ser el bo al dolent de la pel·lícula fent la seva feina?
-Si vaig a un poble a retratar un acte
de la festa major soc molt benvingut,
sobretot si fotografio els gegants, però
si he de retratar el ball de l’escuma on
surten nens o nenes amb banyador tens
un problema. No cal dir si vas al Correaigua i les noietes de setze anys van
amb la camisa mullada. Si retrato una
cuina incendiada o un mur caigut, soc
un malparit que busca sang. Ara bé, si
retrato nens sirians o negres que passen
gana o estan ferits pels bombardeigs, ho
puc publicar. La foto de l’Ailan, el nen
mort a una platja de Turquia de bocaterrosa –quan en parlo m’emociono– és
el resum de la barbàrie humana. Per a
la majoria de gent, mentre sigui negra
o xinesa, aquella criatura no importa a
ningú, però el meu no me’l retratis al
parc de la plaça Espanya. Hem arribat a
unes eines de joc que no vull jugar. Me
n’he anat de l’ofici.
-La teva activitat a Twitter és una
continuació de les columnes d’opinió
del diari?
-En certa manera sí. Soc molt actiu a la
xarxa, on cada dia parlo del monotema:
el meu país. Continuo sent contundent

àmfora romana d’oli, un bé preciós,
d’algú amb poder econòmic suficient
per fer-se-la transportar des de la Bètica, a la interpretació dels mosaics per
la seva decoració, làpides i premses
de vi, per arribar a unes conclusions.
Es tracta de dues vil·les molt assentades, amb banys que demostren el seu
gust per la neteja i el gaudi d’aquestes
instal·lacions, amb el paper social que
representa convidar-hi gent. Al femer
de l’Espelt s’han trobat ossos de conill,
gallines, vaques i ovelles que permeten elaborar unes teories sobre el que
menjaven, comparables amb tractats
de cuina i obres teatrals o filosòfiques,
per arribar a un seguit de conclusions.
-Quina és la tradició del ball del Bo-Bo?
-Es balla el 20 de gener i agafa entitat
pròpia dins la festa de Sant Sebastià, ja
que tota ella gira al voltant del ball monistrolenc. Es canten els goigs, es venera
la relíquia, es fa la processó i el ball del
Bo-Bo, amb tres parelles dels socis de
l’entitat, dues de casades i una de soltera. Primer el pagaven els vidus i vídues
que es casaven durant l’any, però a partir
del XIX es crea l’Associació de Sant Sebastià, que té cura de mantenir la festa,
amb els socis. És una festa molt sentida i
participada, que el 1985 va incorporar la
dona a la processó i com a sòcia.
-Em pots dir quatre ratlles sobre el

cuiner manresà Ignasi Domènech?
-Va tenir una infància molt complicada en l’últim terç del segle XIX, en morir-se la mare i al cap de poc una germana. Els padrins eren propietaris de
la fonda del Centre, al carrer del Born.
Es trobava bé a la cuina, però no a
casa amb la madastra. Als deu anys va
a viure a casa dels oncles i als catorze
se’n va a Barcelona, on treballa en tavernes i cuines diverses. Als 17, passa a
la fonda Llobregat, de Monistrol, d’on
va a l’hotel Europa, de Puigcerdà. Després a Madrid i París, on aprèn molt la
cuina francesa. Retorna a Madrid i es
lloga com a cuiner en cases particulars
de l’aristocràcia, fins que quan enviuda
als anys vint decideix tornar a Barcelona. No perd mai el contacte amb el
Bages ni amb la família, sobretot amb
els seus germanastres: Pere Domènec
i Muntaner i la Lluïsa de Castellbell.
Recull i ordena, com un Ferran Adrià
del nostre temps, que a més d’experts
en cuina hi veuen d’altres possibilitats
de negoci: edita la revista El Gorro
Blanco. El lloguen diferents cases de
maquinària per a cuina, fa receptaris...
-Fa vint anys, a la revista Dovella, vas
escriure sobre les mongetes de Castellfollit del Boix. Per què no han estat denominació d’origen?
-Penso que és un paradigma de la
gent del Bages, que tenint un producte
i creient-hi, com que la resta de la societat en passa olímpicament, no ens
en sortim. No han arrelat com a plat
del Bages, tot i que hi ha gent que s’hi
ha gastat cèntims, energies i il·lusions,
com Josep Rius, aleshores alcalde i un
dels productors. Té la particularitat que
només és nana allà, fora s’emparra. Fa
vint anys hauria estat una bona eina
per crear un producte autòcton. Tenint
uns bons elaboradors de gastronomia a
la comarca, professionals i restaurants,
tampoc no hi ha manera que triomfi un
plat com el bacallà a la manresana.
Lleva del biberó
-Quina ha estat la teva feina en l’elaboració de la web Bagencs de la lleva
del biberó?
-Soc un proveïdor de continguts, que
no ha intervingut tècnicament en l’estructura de la pàgina. La part tècnica
ha anat a càrrec de Jordi Griera, que ha
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fet una feina brutal. Com que la web
és oberta, sempre s’hi pot incorporar
nous materials. De moment, he entrevistat deu biberons i disposem de deu
memòries, que poden créixer. Em va
acompanyar el càmera Xavier Gil, que
també ha fet el muntatge dels vídeos.
He ordenat alguns vídeos de Memòria.
cat que ja portaven uns anys de rodatge per incorporar-los a la web, seguint
les concepcions tècniques de Quim
Aloy. Ha estat un treball coral. He fet
resums de les memòries i els abstractes
de les frases més importants i he treballat gratuïtament.
-A quines conclusions has arribat?
-He après molt i m’ha fet canviar la
perspectiva de com va anar tot plegat.

Escoltant els biberons entrevistats, t’enfades bastant. A sang calenta, encara
més. Expliquen el que van viure en
primera persona i et cauen molts mites republicans, començant per l’exèrcit
de la República, que va ser un desastre
consentit i volgut. Els seus responsables
van portar intencionadament trenta mil
vailets a matar. Diria més: com que la
majoria eren catalans, fot-li castanya!
Aquesta derivada d’anticatalanitat també va passar en el bàndol franquista,
en el cas del Terç de Nostra Senyora de
Montserrat i els fets de Vilalba dels Arcs.
Format per catalans, els van posar a primera línia, més sols que la una, i en van
morir més de dos-cents d’una tongada.
-Vas analitzar també la geografia de

la zona?
-Sí. Fa tres mesos vaig estar per la zona
de Tremp –que coneixia de pas quan
anava cap al Pirineu– i em vaig adonar
que, si els franquistes havien ocupat
tots aquells turons, els responsables republicans van ser uns criminals enviant
canalla de disset anys, alguns només
amb unes bombes a la mà, potser per
guanyar temps. La zona de la Terra Alta
la conec perquè els meus avis materns
són d’Horta de Sant Joan i a més tenim
parents per part de la meva dona a Vilalba dels Arcs. La conclusió que en trec
és que es va enviar aquesta canalla a una
mort segura, on només per sort i decisions personals alguns van poder salvar
la vida. La pàgina web arriba descarnadament a aquesta conclusió.

el perfil

S

alvador Redó Martí neix a cal Mònic, de
Monistrol de Montserrat, el 7 de novembre
de 1958. De pares monistrolencs, Agustí,
que va exercir de pintor, decorador i mecànic, i Angelina, que havia treballat al tèxtil i
en una botiga de pintura del poble. Comença els estudis a les
Germanes Dominiques de l’Anunciata i als sis anys passa a
La Salle Monistrol. El 1969 participa a Art i Esplai, on entra
a la coral infantil. Reparteix la revista de l’entitat als socis,
com el tinent de la guàrdia civil i el cap de Falange. Però,
la tanquen el 1971, amb una multa de 50.000 pessetes per
una portada que reivindicava l’escola catalana. «Recordo que
vaig escriure a l’últim número sobre els elefants a Kènia». Els
germans de la Salle van marxar de Monistrol el curs 1970-71
i aleshores va passar a l’Agrupación Escolar Mixta San Pedro,
popularment Els nacionals. De l’1 de desembre de 1972 fins
al 30 de juny de 1988 va treballar a la impremta de Montserrat, depenent de l’empresa Pares Benedictins, on aprèn els
oficis de linotipista i caixista. Estudia a l’Escola Povill d’Olesa
i després es matricula a l’Escola CEI (Centre d’Ensenyança
de la Imatge) i acaba a Madrid quan feia el servei militar al
Ministeri de Defensa, a la caserna general de l’Exèrcit de la
plaça Cibeles. Va treballar com a linotipista al Diario Oficial
del Ejército. Diplomat en Fotografia i des del 2016 graduat
en Humanitats per la UOC, amb premi extraordinari de carrera, amb la tesina: L’Antiga Roma des de l’antropologia dels
sentits: les vil·les romanes de l’Espelt i Sant Amanç de Viladés.
Ha desenvolupat la feina periodística a Regió7 des de la seva
fundació, el 1978, primer com a corresponsal, a proposta de
Gonçal Mazcuñán, i des del 12 de juliol de 1988 en la plantilla, com a redactor en cap i responsable de departament
de Fotografia. Alternava la feina de fotoperiodista amb la de
columnista i l’entrevista de l’edició de diumenge. Corresponsal de SER Manresa, entre 1986 i 1988, per iniciativa d’Ama32
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dor Díaz, de l’Agència EFE
(1986-3 d’abril de 1989) i de
Catalunya Ràdio a la Catalunya Central, els anys 19881989. Casat amb M. Carme
Pallisé, amb qui tenen dos
fills, Eudald i Mònica, viu a
Manresa des del 17 de desembre del 2000.
Les universitats de la seva vida han estat el fundador d’Art i
Esplai, Llorenç Soldevila; el treball a la impremta de Montserrat, en contacte amb monjos molt savis; Regió7, que el va
ensenyar a escriure; la UOC, i la fotografia. Periodista de
carrer, pertany al Col·legi de Periodistes de Catalunya des
del 25 de juliol de 1991. Retratista i columnista des del 1990
el 2018 ocupava la posició 1.226 amb 1.407 seguidors a Twitter, en el rànquing català de periodistes. És autor o coautor
d’una trentena de llibres de geografia, arquitectura, turisme
i recerca històrica: Monistrol de Montserrat. Cent anys d’història gràfica (1882-1996), amb Llorenç Soldevila, el 1986.
Dos anys després, Les Pestes, Sant Sebastià i la tradició del
Bo-Bo. Sobre geografia cal remarcar: El Bages (1994), Montserrat i el seu entorn (1996), Els pirineus (1997) i Montserrat
(1998). Té també dos reculls gràfics amb Jaume Pons, Montserrat. 1890-1930, el 1995, i Montserrat 1858-1958, el 1997.
El 2000 en va fer un d’agricultura amb Isidre Font: El camp
de Catalunya. El 2006, conjuntament amb Francesc Comas,
publiquen Manresa. La ciutat transformada 1, que tindrà
continuïtat amb el número 2 uns anys després. I el 2009, un
dels que més aprecia: La culpa és dels forners. Trenta anys de
periodisme en llibertat: articles i fotografies, 1978-2008 (Ed.
Albí), que reflecteix una part dels articles d’opinió i de reporterisme gràfic.

CULTURA
quadern obert

Gener 2020
Josep Morral
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fila cultural

Innocentada 2020: tot és a
punt per donar la campanada
Per seixanta-tresè any consecutiu, la Innocentada alça el teló amb la Manresa actual com a rerefons.

A

diferència de la Innocentada anterior, ambientada en un cabaret dels anys trenta del
segle passat, A toc de
campana gira a l’entorn d’una suposada
gala de retransmissió de les dotze campanades del Cap d’Any 2020 per TV3.
L’acció, doncs, se situa novament a
Manresa i en temps present. Per a Txell
Vall, actriu integrant de la comissió organitzadora i responsable de l’àrea de
Comunicació, juntament amb Marc Alberti, aquest any recuperen l’esperit de
les innocentades de Soler i Mas, «amb
picades d’ullet a la realitat de la ciutat».
El guió
Malgrat tractar-se de la seva primera
Innocentada, l’actriu, directora i guionista Xènia Sellarés, formada a L’estudi
de Nancy Tuñón-Jordi Oliver i a l’Escola Superior d’Art Dramàtic Eòlia,
disposa d’una llarga trajectòria com a
autora d’obres de microteatre, escrites,
dirigides i interpretades per ella mateixa o bé en col·laboració amb altres actors, sobretot de Navarcles, on viu i ha
desenvolupat la seva carrera teatral en
muntatges com les Febrades –en què el
mateix Soler Mas havia participat activament–, els espectacles de botiguers i
els pastorets APN (Alguna cosa passa a
Navarcles). De fet, A toc de campana ve
a ser una mena d’APN a la manresana,
«amb contingut local i un deix crític i
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Jordi Estrada
reivindicatiu, i amb molt d’humor».
Es tracta d’una obra coral, en què participen una vintena d’actors i actrius, que
donen vida, entre altres personatges, als
periodistes responsables de la transmissió i als presentadors de la gala. En el
rerefons de la trama, en la transmissió
de les campanades, amb unitat d’acció,
espai i temps, hi ha un debat sobre «les
prioritats de l’administració a l’hora de
pressupostar els diners públics». Més
concretament, s’hi planteja un xoc
d’interessos polítics i econòmics. Entre
la promoció de la cultura i la difusió
de la imatge promocional de la ciutat,
a toc de campana el govern municipal
opta per jugar la carta mediàtica, d’aquí
que, com assenyala Vall, «la paròdia esquitxa igual la vida local i els mitjans de
comunicació».
La direcció
Per tercer any consecutiu la direcció
anirà a càrrec de Jordi Gener, que fa
deu anys ja havia participat, com a
actor, en diverses Innocentades, en
l’època que les organitzaven Bodega
Teatre. Actualment Gener treballa al
teatre Kursaal i dirigeix el grup de teatre Nostra Llar, del Poble Nou. Per a
Gener, «la Innocentada és un fenomen
teatral únic, un espectacle on conflueixen diferents disciplines, bàsicament
teatre i dansa, i diverses entitats i col·
lectius».

Aquesta complexitat organitzativa es
tradueix, per al director, en un repte triple, atesa l’envergadura del muntatge, el
volum actoral i la presència de números
coreogràfics; el canvi anual de guió i de
guionista, i el fet de no poder realitzar
els assaigs generals fins a quinze dies
abans de l’estrena de l’espectacle. «Cada
any hem de començar des de zero», remarca Gener, que diu respectar el guió
original al màxim: «Les variacions són
mínimes i sempre per motius escènics».
Gener qualifica l’obra d’aquest any de
«comèdia d’embolics i interessos, amb
personatges divertits, estripats».
Els balls
Amb més o menys presència, els balls
són la raó de ser de les innocentades, des
dels seus orígens, en què la part dramàtica constituïa un fil narratiu que permetia enllaçar els diferents balls, executats
pels ballarins de l’esbart de l’Agrupació
Cultural del Bages, entitat mare d’aquesta tradició teatral. Encara ara, el cos de
ball es nodreix dels ballarins i les ballarines de l’Esbart Manresà, tant del grup
de grans com dels juvenils, amb la intervenció d’algunes exdansaires.
La mateixa directora coreogràfica, Ariadna Guitart, prové de l’Esbart i fa una
dotzena d’anys que col·labora amb la
Innocentada, com a coreògrafa i ballarina. Professora de dansa a l’escola
d’arts escèniques Manresa Teatre Musi-

La comissió anterior va plegar després de presentar, l’any 2017, l’obra
d’Agustí Soler i Mas, Barrok Shop,
sota la direcció de Joan Torrens.
Aquella seixantena edició va representar un punt d’inflexió. Sabia greu
que una tradició de tants anys es
morís. La meva primera innocentada, com a espectador, havia estat
Prohibit ballar. Va ser el 1994, a la
sala Ciutat. En aquell moment, qui
m’havia de dir que un dia jo també
hi actuaria, com a nen, i que, al cap
dels anys, jo mateix n’escriuria una.
Amb la meva germana Ariadna i
Marc Alberti vam decidir entomar
el repte de la continuïtat. I Josep
Maria Grau va fer de pont entre les
dues comissions. Ens vam imposar
reduir la durada, oferir preus populars i integrar plenament els balls en
el guió. Aquell primer any, com que
anàvem curts de temps i no teníem
diners per encarregar cap guió, vaig
escriure l’obra jo mateix. La vam titular Tens un do i tractava sobre els
concursos televisius a la recerca de
talents. L’any passat Sílvia Sanfeliu va
escriure’ns Cabaret 33. Actualment
també formen part de la comissió
organitzadora Dolors Baró, Jordi
Gener, Anna Llobet i Txell Vall.
Adrià Guitart, coordinador
de la comissió de la Innocentada
cal i a Calaf, Guitart és la creadora, juntament amb altres tres ballarines, de les
cinc coreografies que farà un cos de ball
format per una vintena de ballarins:

L'equip de la Innocentada 2020

«Cinc homes per quinze noies, i és que,
a diferència d’altres disciplines, als homes els costa fer el pas, si bé a l’Esbart
sempre hi ha hagut força quòrum masculí». Segons explica Guitart, «algunes
coreografies ja venen determinades pel
guió, mentre que altres s’hi incorporen
després, tenint en compte que els balls
no són un afegitó, sinó que van integrades en la història». Avança que enguany
«tots els balls tindran molt de ritme i els
estils oscil·laran entre la sardanova i el
jazz». També anuncia que «una de les
coreografies comptarà amb una actuació musical en directe».
Vigència
Cada any passen per la Innocentada entre mil cinc-cents i dos mil espectadors,
un públic fidel format, segons Gener,
«pels incondicionals d’aquest tipus d’espectacle i també pels familiars, els amics
i els coneguts dels que hi participen, de
tal manera que el relleu generacional a
l’escenari ha comportat una renovació
també generacional del públic». Amb

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

tot, això no seria suficient si no fos per
l’empenta, el treball i la il·lusió de tot
l’equip, que al llarg de sis sessions, del
17 al 26 de gener, posaran en escena
una obra dinàmica, on contínuament
passen coses, amb ritme, molt d’humor i unes quantes sorpreses molt ben
guardades. I per facilitar l’accés de tots
els públics, s’ha endegat una política de
descomptes per edats i també de reducció del preu de l’entrada per mitjà de
bonificacions que poden recollir-se en
diferents establiments col·laboradors.
Cal destacar i celebrar que, en una
època en què «el ritme de vida no
afavoreix la participació de la gent en
les entitats i les iniciatives culturals»,
segons reconeix Gener, encara quedi
gent que sigui capaç de robar temps al
temps per construir des de zero aquest
divertiment cada any. Un divertiment
que arrenca amb la notícia de la inauguració de la Sagrada Família, una
bona metàfora per parlar d’una ciutat
que continua en construcció.
Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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propostes
TEATRE. Joan Morros

‘Estat decepció’,
teatre de
denúncia

La programació teatral del teatre Conservatori comença el divendres 31 de gener amb
un muntatge de la sala Flyhard contundent
i de plena actualitat. Estat decepció, escrita i
dirigida per Carla Torres, pren com a punt de
partida uns altercats d’uns estudiants enfrontats a la policia. Una comèdia agredolça, que
ens parla de la corrupció tant a nivell policial com jurídic o polític. Un treball amb tres
actors i dues actrius, ple d’enginy a l’hora de
representar la varietat de personatges i transmetre les diferents situacions.

MÚSICA. Marc Vilanova

Inici d’any
carregat
Per a la primera tria musical d’aquest 2020,
anirem al teatre Kursaal amb algunes de les
seves interessants propostes del mes de gener. En primer lloc en visitaran Mishima. La
banda de David Caraben presentarà a Manresa el seu últim treball Ara i aquí, a través del
qual celebren els vint anys de trajectòria de la
formació (divendres, 10 de gener, 21:30 h).
En segon lloc un volem recomanar el concert
de Pegasus. La banda pionera de jazz-fusió
al nostre país vol acomiadar-se del seu fidel
públic amb una gira on volen demostrar que
el seu virtuosisme roman intacte en el temps
(diumenge, 19 de gener, 18 h). Finalment, us
deixem el retorn a casa de Salva Racero, que
ja fora del format musical puja de nou als escenaris per presentar el seu treball en solitari Immortals, acompanyat d’una banda de
músics de luxe (divendres, 24 de gener, 21:30
h). No ens oblidarem de la sala Stroika per
als fans de la disbauxa, la ballaruga i la cançó
combativa, que podran gaudir de nou dels
Pirat’s Sound Sistema, els quals amb més de
quinze anys de recorregut han confeccionat
un repertori farcit d’himnes reggae i dancehall, on no faltarà el seu darrer tema, Octubre
(divendres, 31 de gener, 1:00 h).
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CINEMA. Laura Vidal

‘Star Wars, l’ascens
de Skywalker’

El Nadal és època de nostàlgia, i de fet és una mica la nostàlgia la
que ha portat a molts de nosaltres aquests dies al cinema per veure
l’última, aquest cop sí, o això diuen, de les pel·lícules de La Guerra
de les Galàxies, o el que a tall de màrqueting ara tothom coneix
amb el nom original: el final de la saga Star Wars. S’apaguen els
llums, apareixen les lletres en blau «... en una galàxia molt llunyana...» i de cop la fanfàrria de John Williams que tothom coneix,
només per això ja podríem dir que val la pena viure l’experiència
en pantalla gran. Amb L’ascens d’Skywalker J.J. Abrams ens dona
respostes i ens tanca les històries de Rey, Finn i Poe, els nous protagonistes. Deixa espai també a personatges clàssics com Luke, Leia
i Han Solo, tot amanit amb la meravellosa música de Williams,
que per moments ens retorna a episodis passats. No en desvelarem la trama, però per als nous amants de la saga satisfà el que de
la pel·lícula se n’espera: acció, tensió, batalles i una protagonista
femenina, potent i forta; i per als vells amants ens regala l’aparició
d’alguna vella glòria, l’aroma de clàssic i la llagrimeta de saber que,
segons sembla, ja no n’hi haurà més. Amb aquest Episodi IX acaben quaranta anys d’històries galàctiques que pas a pas han anat
enganxant generació rere generació. May the Force be with you.

VINS. Pilar García, sommelier de Las Vegas

Urpina Dues Mans 2016
La preocupació d’un matrimoni de Sant Salvador de
Guardiola pel futur dels seus fills discapacitats va fer
que acordessin donar la seva finca a Ampans, a canvi
de l’atenció als seus fills quan ells faltessin. Així s’ha recuperat la vinya centenària d’Urpina i se n’ha plantat de
nova. Varietats com Mandó i Sumoll, autòctones, que
ja es conreaven abans de la fil·loxera, tornen a ocupar un lloc entre la nostra identitat vinícola. Varietats forànies, com Cabernet Sauvignon i Merlot,
molt ben integrades al nostre territori, han ajudat
a fer renéixer la comarca. Totes aquestes varietats
s’integren en Dues Mans 2016, majoritàriament la
Mandó. Els vins de la varietat Mandó són amables
en boca, Cabernet Sauvignon i Merlot hi aporten
complexitat i força, i el nervi final el posa la Sumoll
amb la seva acidesa. Aromàticament la Mandó es
manifesta com la flor seca i és més especiada: garrofa, llorer, pebre rosa... Evoca olors de tardor. La
percepció és d’aromes madurs i llaminers i boca
amable. Un vi que expressa el paisatge del Bages.
Preu de venda: 13,50/15 euros

crònica social

Desapareixia cal Santó
i s’imposaven els televisors (1966)
J. S.

E

n el número 146 del Pou, de juliol-agost
del 2000, el nostre col·laborador Ignasi
Torras Garcia comentava una fotografia
molt semblant a la que ara publiquem,
amb una setmana d’antelació, a mitjan
juny de 1966, a punt que l’empresa J. Gamon enderroqués
el tercer pis de cal Santó. L’obsessió de l’alcalde Soldevila
des la seva presa de possessió va ser l’obertura de nous
carrers i l’enderrocament de diversos edificis del Barri
Antic, però el més significatiu va ser el de cal Santó, perquè va permetre l’obertura del nou carrer d’Alfons XII,
des de la Plana de l’Om a la Reforma, que abans no existia.
El nou carrer s’alinea amb l’únic edifici que hi havia aleshores, que era el de la casa Llissach, amb els Mobles Pich a
sota, fins al 2008 (des del 2009, Ateneu Popular la Sèquia).
A la fotografia, podem observar la cafeteria Royal, amb
l’anunci de la cervesa Skol i el vermut Cinzano. Els finestrals del capdavall servien de cartelleres on s’anunciaven
les pel·lícules dels diversos cinemes de la ciutat. Després
de l’obertura del nou carrer, una petita part de l’espai de
la parcel·la va ser ocupat per una formatgeria i després
per la botiga Ell i Ella. Al seu costat, l’edifici històric de ca
l’Oller, antic Soler de la Plana.
En aquesta ocasió volem destacar l’absència de l’Om, la
presència a dalt i al centre de la fotografia del final del rètol de la farmàcia Esteve i, al tercer pis de cal Santó, Ràdio
TV Codina, que tenia la representació de la televisió Marconi, que van mantenir al número 6 del carrer del Born,
on tenien la botiga i feien la reparació de televisors. En
aquella època i posteriorment, l’empresa va ser dirigida
per Manuel Serramalera. En el boom econòmic de mitjans
de 1960 predominaven al centre de Manresa tres cases
comercials especialitzades en electrodomèstics. A més de
Ràdio Codina, hi havia Casals Cardona, que es va situar al
començament de la carretera de Cardona, i Ràdio Castells,

Foto: Antoni Quintana Torres (ACBG)

que va passar de la Muralla de Sant Francesc al número 5
del carrer Guimerà. Un dels tècnics de Casals Cardona,
Josep Codina, expert en rentadores i frigorífics, es va casar
amb Nuri Castells i el comerç del seu pare, especialitzat
en televisors, va passar a més a vendre i reparar tot tipus
d’electrodomèstics a l’esmentat carrer Guimerà.

EL POU · GENER 2020

37

patrimoni ciutadà

Casal Regionalista
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

A

quest bonic edifici modernista dels
primers anys del segle XX és un dels
més representatius de l’ambient burgès del primer tram del Passeig. Tot i
l’aparença, no ha estat mai residencial,
sinó que es va construir com a cinema, projectat per l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa, i va ser
reformat per Alexandre Soler i March el 1918 com a seu
del Casal Regionalista. Així, ens trobem amb un equipament associatiu resolt com si fos un xalet unifamiliar entre
mitgeres. Té planta baixa i dos pisos, el darrer dels quals
situat sota les cobertes. La caixa d’escala es troba a la dreta,
tocant a la mitgera i està coronada amb una torre mirador de planta quadrada. La part posterior de l’edifici, que
corresponia a l’antic cinema i era d’una sola planta il·luminada per una gran claraboia circular, ha estat substituïda
recentment per una nova edificació de sis plantes. En la
façana cal destacar els esgrafiats de les parts altes, amb dibuixos de temàtica catalanista com la figura de sant Jordi,
i els ornaments de pedra a les cantonades. Les cobertes
són de pendents molt pronunciades, de teula àrab, i estan
coronades en els careners per uns bonics elements de forja
a mode de parallamps.
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El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial
per la singularitat arquitectònica i perquè contribueix a preservar el caràcter històric de principi del segle XX d’aquest
tram del Passeig. Exteriorment no es pot modificar el volum edificat ni els elements de la façana com les textures, els
esgrafiats, les obertures o les cobertes, amb els seus materials, ràfecs i elements de forja. L’edifici es construí per allotjar
el cinematògraf Principal i el 1918 fou comprat pel diputat
Regionalista Josep Claret i Asols per convertir-lo en la seu
del Casal Regionalista. Aleshores s’enderrocà la façana i el
cos d’edifici que dona al Passeig, projectats per Ignasi Oms
i Ponsa, i s’hi construí el cos actual dissenyat per Alexandre
Soler i March. A partir de 1922 l’edifici s’ha destinat a usos
bancaris, primer per a la Banca Arnús, amb una adequació
projectada també per Soler i March. El 1952 passà al Banco
Central, que el 1954 el va vendre al Banco Popular Español
i des de fa pocs anys és del banc Santander.
PER SABER-NE MÉS:
- LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consolidació del modernisme terra endins, Delegació del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Manresa i Angle Editorial, Manresa, 2009.
- RUBÍ i CASALS, Maria Gemma, Història gràfica de Manresa. La
Restauració (1875-1931), volum I, el paisatge urbà. Parcir Edicions
Selectes, Manresa, 1996.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Amat-Piniella: finalistes (I)

De poesia

uatre obres opten al vintè Premi Joaquim
Amat-Piniella: Fugir era el més bell que
teníem, de Marta Marín-Dòmine; Sis nits
d’agost, de Jordi Lara; A l’amic escocès, de
Maria Barbal, i Per tenir casa cal guanyar
una guerra, de Joan Margarit. El dia 15 de gener es presentaran al Centre Cultural el Casino, de Manresa, amb la
presència de Lara, Marín-Dòmine i els editors de les altres
dues, que llegiran textos dels absents.

i hagués de remarcar un gran esdeveniment entre els llibres de poesia en català
publicats durant l’any passat, em decidiria a l’acte per Diaris de bord, de Iorgos
Seferis (1900-1971), traduït per Joan
Frederic Calabuig. Tota l’obra poètica del primer Nobel
de la literatura grega (1963) es caracteritza sobretot per
tres coses: una, el sentiment de la tradició hel·lènica
mantenint-la viva i enriquint-la; dues, la incorporació de
l’estètica més innovadora en poesia del seu temps, i tres,
l’arrelament dels seus versos en les tràgiques experiències
que li tocà de viure. Així, en el Diari de bord I, la dictadura militar a Grècia poc abans de la Segona
Guerra Mundial; al Diari de bord II, l’ocupació dels nazis i l’exili del poeta, i al Diari de
bord III, el procés de descolonització de Xipre. En un assaig titulat Art i època, Seferis
va escriure: «El nexe del poeta amb la seva
època és un cordó umbilical. El bon artista
és dels éssers més responsables que neixen
a la terra».

Q

Fugir era el més bell que teníem (Club Editor) i Sis nits d’agost
(1984) són novel·les atípiques. En realitat, la classificació
com a novel·la –si l’entenem com a text narratiu de ficció– pot fins i tot resultar forçada,
en aquests dos casos. Una i altra presenten el
periple dels autors per reconstruir l’experiència
de persones reals –el pare errant, en el cas de
Marín-Dòmine; l’activista i filòsof Lluís Maria
Xirinacs, en el cas de Lara. Són exercicis literaris que combinen la narració literària, la descripció creativa, el diàleg pragmàtic, la citació
de testimonis i la reconstrucció d’episodis reals.
Amb un llenguatge carregat de poesia i una
estructura en forma de mosaic, Marta Marín-Dòmine reflexiona sobre el procés de
recuperació de la memòria, històrica i personal. «He volgut escriure sobre la forma
que han pres els murmuris als racons dolços
o cantelluts dels cossos d’aquells que com jo
han tingut uns pares que van ser nens durant
la guerra», diu l’autora, que construeix un relat sobre personatges desarrelats i tornats a arrelar, com ella mateixa:
errants, exiliats, nòmades... qui sap si fugitius.
Per la seva banda, Lara, fascinat per l’aura de misteri que
envolta la mort de Xirinacs –que va decidir morir d’inanició en plena muntanya, l’any 2007, entre el pla de Pegot i
Vidabona, al Ripollès–, explica com ell mateix es recupera
de ferides internes i externes a través de la recerca i la reconstrucció, novel·lada, de la vida, les idees i els darrers dies
del protagonista, un «pacifista que dispensava la violència
si venia de l’oprimit», un «capellà corcó dels seixanta, agitador desganat dels setanta (···), filòsof rampellut dels darrers
anys», a qui un amic va acompanyar, serenament, a morir.

S

Voldria evocar aquí un moment de la lectura que m’ha impressionat especialment. I
és el fet de retrobar-hi un poema que ja fa
molts anys ens va donar a conèixer Carles
Miralles a la revista Serra d’Or i que, sempre més he tingut molt present. Record I
és un text que parla de mort i resurrecció.
Està treballat basant-se en una cita de
Erques Torres
l’Apocalipsi de sant Joan: «I el mar ja no
existeix» i acaba amb una altra de l’Evangeli del mateix
autor sobre el gra de blat que si cau en terra i mor dona
molt de fruit. Però allò que d’entrada més m’impressionà
és una imatge tan bella com pregona: el poeta medita
sobre tanta desolació com envaeix el món tot joguinejant amb una caramella. Resulta, però, que l’instrument
li va donar un pastor per agrair-li que en trobar-se’l, i
sense conèixer-lo, li va dir senzillament «bona tarda».
Es tracta de la consciència que aquest costum tan mediterrani de saludar tothom quan ets als afores no s’ha
perdut del tot com semblava. I, quan al poeta se li ocorre
«de tocar una tonada», es produeix el canvi: el pas de
l’ombra cap a la llum. Torna a la casa que era buida per
omplir-la de nou.
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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

El Consorci fa 30 anys!

El Consorci per a la Normalització Lingüística ha fet 30 anys. El 1989 es va crear per facilitar a la
població adulta l’accés al coneixement del català i afavorir-ne l’ús. Actualment, està adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, està format per 136 administracions públiques i disposa d’una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística i més de 140 punts de servei.
Els cursos de català del Consorci han adaptat la seva funció estratègica als canvis demogràfics
que ha viscut el país, en evolució constant des dels anys 60.
Des de l’any 2011 a part dels cursos presencials, també s’ofereixen cursos en línia a través de la plataforma Parla.cat i Aula Mestra. La institució té la competència, d’una banda, d’expedir certificats
oficials, que estan homologats per la Generalitat de Catalunya, amb correspondència amb el Marc
europeu comú de referència i, de l’altra, d’acreditar per obtenir el Certificat de Primera Acollida.
Una prioritat del CNL Montserrat és facilitar que el màxim nombre de persones adultes tinguin les eines i els coneixements necessaris per relacionar-se en català, especialment en els
primers intercanvis de comunicació, en qualsevol àmbit social. Es tracta, doncs, de fer valer
la llengua com a eina de cohesió social, de relació i entesa entre persones de procedències i
llengües diferents.
En l’actualitat, el 50% dels alumnes matriculats en el CNL Montserrat –un total de 1.094, durant el darrer trimestre de 2019– han arribat a Catalunya entre el 2018 i el 2019.
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P

rou que costa, a Manresa, de trobar alguna cosa que
enalteixi la reputació de la població entre tanta desgràcia, violència de gènere, comerços que tanquen i
lladregots que ningú no és capaç d’enxampar. Ni que
sigui de tant en tant, és bo enorgullir-se d’alguna iniciativa
ciutadana que normalitza, fa més feliç el dia a dia i, el que
és més important, fa evolucionar la ciutat cap al segle XXI
que, encara que sovint no ho sembli, és on ens trobem. La
decisió dels Armats de Manresa d’admetre dones entre els
seus maniples és un encert. Una iniciativa ja estesa a tabalers, geganters, castellers i altres entitats de cultura popular

que, de fet, no hauria pas de ser noticiable.
Des d’aquí, el que potser sí que replantejaríem seria la recuperació –que, fa uns anys, Manresa havia ben enterrat conjuntament amb la Processó– de la dèria de vestir-se de guerrer de
l’imperi romà i aguantar estoicament les inclemències meteorològiques amb canelleres de llautó i sandàlies. És clar que hi
ha gent per a tot. En qualsevol cas, si el col·lectiu es nodreix de
centuriones tan decidides com les que encapçalen el moviment feminista a la ciutat, ben armades amb bons arguments
i reivindicant els seus drets, llarga vida a la centúria femenina.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
LES 12 DEMOLICIONS
DE LA NIT DE CAP D’ANY

EMISSARI
2022

El temps passa, corre, vola.
Queda enrere l’any dinou.
Governi en Pau o bé en Pere
continuarà el gran xou
de l’Espanya «una i grande»
ara amb Vox fent enrenou
que se’ns vol menjar amb patates
i és que no en tenen mai prou.

Mentrestant els de la toga,
que fan els seus marrameus,
ens mantenen en Junqueras
estacat de mans i peus
per vergonya dels demòcrates
i els països europeus
que de tantes malifetes
i injustícia se’n fan creus.
I un anys més, tal com Déu mana,
així que arriba Nadal
en Vilamala em demana
que us feliciti com cal.
Fes que sigui Nadal
Han vist una posada i avancen pas a pas;
prou truquen a la porta. Ningú no els fa cap cas.
Hauran de dormir al ras.

Imatge editada amb el mateix filtre d’envelliment
que s’ha utilitzat en totes les fotografies del reportatge d’aquest mes

Josep forastereja. «Nissaga de David?,
si no tenen un xavo!» Per a ells, en plena nit,
no hi ha ni hostal ni llit.
I aquella nit perdura el segle vint-i-u
en la gent que ens envolta, que són com jo i com tu,
i que prou pena du
quan truquen a la porta del meu, del teu hostal.
Acull, amb la mà estesa, cor batent i el cap alt.
Fes que sigui Nadal.

Nadal 2019
Un any més per Nadal no compartireu sostre
amb la vostra família cantant el Santa Nit.
L’orgull i la venjança, que amaguen el seu rostre
amb togues i mentides, us ho han prohibit,
Amics, no oblidarem que no som tots a casa;
que alguns sou a l’exili i altres a la presó
perquè amb seny i coratge, sense punyal ni espasa,
heu defensat la pàtria i la seva raó.

É

ssers ennuegant-se amb raïm,
alguns dels quals finalment
sobreviuen gràcies a la cintura
d’algun assistent sense formació
que els aplica una mena de maniobra
de Heimlich, la qual s’assembla més a
la que fa un gos quan estima un fèmur
humà. Quan l’asfixiat escup l’esferificació de raïm mesclada amb altres
aliments del sopar, és el moment on
han d’intervenir els observadors i aturar
el gos que continua sacsejant la pelvis. I després arriba l’hora del cotilló, la
gatzara general amb espanta-sogres i
tot ple de serpentines, on gent adulta
amb antifaç i barrets de con de cartolina ballen sense ritme i molls de cava,
mentre uns nens desconcertats s’ho
miren reservant-se la dignitat per al dia
que els toqui a ells fer el ridícul...

I quan alcem la copa, en el llevant de taula,
per dir-nos bones festes, amb el cor abrandat,
cridarem tots i amb força la més bella paraula
que anhelem amb vosaltres: llibertat, LLIBERTAT!
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Tots estem acostumats a viure escenes
decadents durant la nit de Cap d’Any.
Potser per aquest motiu la nit de Cap
d’Any que va introduir el 2022 va ser
utilitzada per fer una petita purga de
la decadència de la ciutat. En aquell

moment era ben evident que un dels
principals motius de la degradació de
Manresa eren els pisos buits. Milers
i milers repartits per tot el municipi,
sense ús i ocupant metres quadrats
que podrien ser aprofitats per fer parcs
o carrers més amples. Així, el consistori va decidir donar el tret de sortida a
l’esperat 2022 amb unes campanades
que en realitat van ser dotze demolicions d’edificis buits. Les construccions van ser escollides en un sorteig i
es va mantenir en secret per generar
més atenció mediàtica. Per desgràcia, aquest secretisme va comportar
que els tècnics municipals s’oblidessin
d’avisar els ocupes que vivien a l’interior dels edificis. Però això no va tenir
gaire ressò si ho comparem amb les
meravelloses imatges aèries que es
van projectar en directe a la plaça Major i per Youtube. Malauradament farien falta molts caps d’any per reduir al
mínim el nombre de pisos buits, però,
de totes maneres, els edificis esfondrats van acabar convertint-se en descampats plens de sense sostre.

VA COM VA
ANY NOU, BARRI VELL

LLUM DEGÀS

A

quest gener seran força els
establiments comercials que
abaixaran definitivament les
persianes. Potser algun d’ells
tornarà a obrir, reconvertit en algun
altre negoci, però malauradament
sense gaires perspectives de futur. Ja
ha passat el temps en què la demanda de locals superava l’oferta. Ara n’hi
ha, sobretot al Barri Antic, per llogar i
per vendre. I no es lloguen ni es venen,
malgrat els esforços municipals per intermediar entre propietaris i possibles
nous comerciants. Qui pot estar interessat a obrir un negoci en una de les
zones més despoblades, més envellides i més empobrides de la geografia
catalana? I a uns preus de lloguer gens
irrisoris. Potser el futur d’aquests locals passi, tenint en compte la mitjana

d’edat dels supervivents, per la instal·
lació d’estatges residencials i d’esplai,
que permetrien un accés fàcil i directe
al carrer, i poder restar al mateix barri

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

on molts d’ells han nascut i viscut tota
la vida, però ara sense l’inconvenient de
la falta d’ascensors, falta de companyia
i excés de poca vida.

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
NADALA MANRESANA

Començo el repàs mensual amb la
portada del llibre que cada any edita
la Fundació Carulla. L’edició d’aquest
any de la Nadala, que és com s’anomena aquesta publicació, es titula La cultura transforma el carrer i la portada
és il·lustrada amb una imatge del mur
plàstic creat per l’artista contemporani
de Cardedeu Octavi Serra Arrizabalaga,
conegut amb el nom artístic d’Aryz, al
xamfrà entre la Muralla i el Passeig. El
llibre inclou també un parell de postals
del mural. Ben mirat, doncs, l’esfondrament de l’edifici al centre de la ciutat ha
esdevingut una calamitat que afavoreix
l’atractiu de la ciutat com a referent de
l’art urbà, mirem-ho pel cantó positiu.

QUINTÍ TORRA CORDONS

a escena. En un moment del muntatge, el Comediant, l’actor Marcel Tomàs,
va baixar a la platea del Conservatori
a la recerca d’una espectadora. L’atzar
va fer que l’escollida fos Anna Crespo,
regidora de Cultura de l’Ajuntament. El
mestre de cerimònies devia veure ulls
d’il·lusió nadalenca en l’escollida que,
segons em diuen els que hi van assistir, va estar a l'alçada i va deixar el pavelló de la ciutat ben alt.

MERCADONA OBLIDA
EL ‘SEU’ CARRER
No exempt de polèmica per les protestes veïnals, el nou Mercadona de
la zona de la Sagrada Família, que ha
substituït l’ubicat al carrer de l’Arquitecte Gaudí, s’ha estrenat amb faltes
d’ortografia. Anunciaven el trasllat parlant d’un carrer Sant Cristòfol mal escrit i en el plànol de la nova ubicació de
l’establiment, la firma d’origen castellonenc es va oblidar de posar-hi, justament, el nou carrer Pilar Bertran Vallès,
el vial del costat del nou centre comercial, que s’ha obert i ha pagat el mateix
Mercadona com a contrapartida per a
instal·lar-se en el nou emplaçament.

COMUNICACIÓ SAPASTRE
Els meus informadors em fan arribar
mostres del mal ús del català en un
parell de punts de la ciutat que han
immortalitzat en dues fotografies. Algú
que vol compartir despaix, no domina
pas gaire l’ortografia, segons es des-

COMEDIANTS D’ALÇADA
Un art al qual ha donat molt suport la
protagonista del següent comentari. I
és que, a la Festa dels 24 anys del Galliner, que es va fer el 21 de desembre, hi
va haver una col·laboració inesperada
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natius. En la recta final del dia, un dels
qui va parlar en directe amb Masferrer
va resultar ser el manresà Lluís de las
Heras, professor de música de l’institut
Pius Font i Quer, que va mantenir un
llarg diàleg amb l’actor de Sant Feliu
de Buixalleu.

ELS CALENDARIS
DELS SEGON
dores. Al carrer de Francesc Juanola, a
la cantonada amb el carrer d’Oms i de
Prat, es va poder veure durant uns dies
aquest sofà estratègicament col·locat
per algun simpàtic ciutadà que, francament, no devia saber què fer-ne.

LLUÍS DE LAS HERAS
A LA MARATÓ
La Marató de TV3, que aquest any es
dedicava a les malalties minoritàries,

Des de fa anys, i per la seva singularitat,
em faig ressò del calendari que edita l’amic Ignasi Segon. Es caracteritza,
sempre, per estar il·lustrat amb magnífiques fotografies seves. Aquest any
2020 que encetem la temàtica escollida és la de voltar món i descobrir cultures, fruit dels viatges de l’Ignasi arreu
del planeta. Casualitats de la vida, mentre el pare cada any confecciona el seu
propi calendari, el seu fill Oriol és l’autor
de les fotografies del calendari editat
per l’Ajuntament aquest any, amb precioses i curioses imatges de la Seu. Una
connexió artística ben remarcable.

prèn del rètol que un lector va veure
penjat al carrer del Cos. L’oficina en
qüestió està vent situada, o sigui, que
hi deu córrer l’aire. I, al Casino, com em
va saber una subscriptora, hi van penjar
una pancarta que parlava d’un «cistema» que «ens assassina i invisibilitza».
O l’error és greu o, francament, no acabo d’entendre el joc de paraules.

SOFÀ AL CARRER
Als carrers de Manresa, darrerament,
s’hi troba de tot. Fins i tot coses que no
hi haurien pas de ser. L’incivisme i els
problemes de convivència en algunes
zones provoquen el malestar dels veïns
i algunes imatges no gaire encoratja-

va recórrer gairebé 600 quilòmetres
damunt d’un bus comandat per Quim
Masferrer. Després de passar per Olot,
Tàrrega i Reus, el foraster va arribar al
Casino de l’Aliança del Poble Nou de
Barcelona. Una de les novetats del programa d’aquest any va ser la derivació a
l’antena d’algunes trucades per fer do-
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QUI NO CONEIX...
GRISELDA SIRVENT, UNA DONA A LA BANQUETA

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

G

riselda Sirvent Batalla, segur que us sona —i si us sona
molt potser ja sabreu que, de fet, no és manresana,
o que ho és per adopció, que ella va néixer el 1982
a l’ombra de l’Arc de Triomf, al cor de Barcelona.
La Griselda creix en un entorn d’esport, teatre i sardanes. I
fins enllestir el batxillerat, estudiarà sempre aplicadament
als jesuïtes de Casp. I és que ella tenia una vocació des de
menuda: volia ser metgessa. I en va ser, i tant! Fins i tot va
renunciar a la natació, que fins a l’adolescència li va ser una
altra gran passió. I bo, després va passar per la Universitat
de Barcelona i va fer el campus a l’Hospital Clínic, i en acabat optà per l’especialitat de Medicina física i Rehabilitació.
Llicenciada en plena crisi, el 2011 es capbussava al món laboral amb només tres opcions per a la seva especialitat: Andorra, Mallorca... o Manresa. D’això ja fa vuit anys, abans no
n’hagués complert trenta. I podem dir que, per sort, va triar
Manresa. Des d’Althaia la destinen a la clínica de Sant Josep,
on s’integra al CIMETIR (Centre Integral de Medicina de l’Esport, Trauma i Rehabilitació) i al Centre de Disminuïts Físics
del Bages. I tot i que al principi ho combina amb guàrdies
generalistes, la seva especialitat s›aferma també al Centre
Hospitalari, amb avis que li fan aprendre els topònims locals. Aleshores, l’any 2014 el doctor Albert Estiarte li proposa
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acompanyar la selecció espanyola de waterpolo, júniors femenins, als campionats d’Europa. Després vindran els juvenils i finalment els absoluts, masculins i femenins. No va ser
pas flor d’estiu: la Griselda ha estat en campionats d’Europa
i del món, de Budapest a Corea, dins l’alta competició, i ara
ja sempre acompanya l’equip estatal. Però al costat d’aquesta internacionalització cosmopolita, el seu pas per Manresa
arrela mitjançant Xàldiga, on comença a fer colla. I la provisionalitat s’esvaeix completament quan troba parella amb
qui decideixen compartir vida i pis a la ciutat i... l’afició al
bàsquet, al Nou Congost. El que vindrà ens recorda aquella
tornada salsera de Pedro Navaja: si vas néixer per martell, del
cel te’n cauran els claus! De manera que aquest darrer any
la Griselda també s’ha incorporat a l’equip del Manresa Baxi
com a metgessa. La recordeu a la banqueta? Acostuma a ser
la primera dona en un món tradicionalment d’homes. I, per
ser francs, aquesta temporada li està resultant entretinguda.
Però quan recorda la gent amb qui es fa i treballa, defensa
que l’esport té a Manresa un equip mèdic de primera divisió. De tots ells aprèn, perquè de tothom rep suport. I és així
que el seu entusiasme es multiplica i, si fos a fer, per ella no
quedaria: tria Manresa i el Baxi, tria el Resa per tants anys
com li vulguin tenir!

EL PAPER,
ELS DIARIS
I LES CAPSES
DE CARTRÓ
QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.
→ VAN AL BLAU
Papers

Diaris i revistes

×

→

Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé.

Capses de cartró
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A l’hivern,
consumeix
productes locals
Troba productes de temporada
als mercats agraris i als comerços adherits

COLIFLOR

CARBASSA

BRÒQUIL

BLEDES

ESCAROLA

ENCIAM

PASTANAGA

BRÒCOLI

ESPINACS

API

COL VERDA MANRESANA

PORRO

Mercats agraris a Manresa:
PLAÇA DE LES OQUES > Cada dimecres al matí
PLAÇA MAJOR > Cada dissabte al matí
PLAÇA DE PUIGMERCADAL > Tots els matins de dilluns a dissabte
manresa.cat/producteslocals
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