notícies del pou

JOVES
I SALUT
MENTAL

Núm.
355
Núm. 341

elpou.cat | 4 € | juliol-agost 2019

REVISTA MANRESANA
D’INFORMACIÓ I OPINIÓ

L’entrevista a
Xarli Diego Ferrús,
comunicador
EL POU · JULIOL-AGOST 2019

1

FUB +GRAN

notícies del pou

Cursos de
formació
universitària
per a majors
de 55 anys
8a edició
Curs 2019-2020
Inscripcions obertes
Preus especials per als
socis de la Coordinadora
de Jubilats i Pensionistes
de Manresa i per als
alumnes d’edicions
anteriors del programa.
Més informació:
infofc@umanresa.cat
T. 93 875 73 48
www.umanresa.cat/fubgran

Centre Internacional
Formació Contínua

2

EL POU · JULIOL-AGOST 2019

editorial

Autoconeixement
i acceptació

L

es campanyes per normalitzar les malalties mentals han proliferat en els últims temps. S’ha estès una sortida de l’armari molt semblant a la necessària
visualització de la lliure tendència sexual. Entre moltes altres coses perquè
les disfuncions de caràcter psiquiàtric o d’altres d’emparentades de caràcter més neurològic o bioquímic es manifesten, en major o menor grau, en
qualsevol persona. L’enculturament, l’entorn i les circumstàncies vitals poden propiciar que es manifestin o romanguin latents. Però el virus resideix
en la ment de tots nosaltres i, en funció del disc dur amb el qual estiguem equipats, pot alterar o no
el nostre dia a dia. Quan això passa, tenim un problema. A banda, també amb més o menys eficàcia,
gairebé totes les malalties mentals poden abordar-se amb una combinació –sempre controvertida–
de teràpia, farmacologia i rehabituació quotidiana i conductual. No obstant això, la bogeria sempre ha
tingut mala premsa i les famílies, les persones properes i, especialment, una societat que prejutja i és
hostil, juguen en contra de l’anhelada normalitat. Afortunadament, però, molts cops els sotracs, si són
exògens, ben delimitats i es tracten amb valentia i decisió, amb ajuda i suport professional, se superen.
Ara bé, això no obsta que el patiment, l’angoixa i, sobretot, la manca d’(auto)acceptació siguin els
handicaps més habituals dels afectats per trastorns mentals, especialment entre els pacients més joves.
El principi de la solució, per tant, comença en el reconeixement del dèficit –com el diabètic, per
exemple, assumeix la dependència de la insulina– i, el que és més important, saber-lo reconèixer
també entre altres persones d’igual condició. No sentir-se estrany i, de retruc, acceptat i comprès
és bàsic. L’ús de fàrmacs, la majoria amb efectes secundaris i amb calibratge complex, també obra
la porta a renúncies i a teràpies alternatives que, a la llarga, no acostumen a ser un bon negoci.
Perquè la mancança principal no és únicament dels usuaris dels serveis de salut mental, sinó dels
recursos que hi ha destinats per atendre totes les derivacions. S’hi barregen casos clínics comuns
amb trastorns propis de la modernitat de caràcter alimentari, dificultats d’aprenentatge o TDAH,
o bé altres de multifactorials que cristal·litzen en addiccions i drogodependències, així com alternacions conductals derivades d’entorns socioeconòmics. Al capdavall, i sense que tot plegat
no pugui veure’s amb claredat sense destriar els condicionants personals, socials i polítics, el que
cal per afrontar la gestió de la salut mental tant individualment com col·lectivament és, com
s’acostuma a dir planerament, no fer-se trampes al solitari. És a dir, maldar per l’autoconeixement
i l’acceptació com a principi d’erradicació dels problemes.
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La història de la prostitució
manresana, al Casino
El dia 5 de juny es va fer una taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del
Casino, sobre L’evolució de la prostitució a Manresa, amb
la presència de Francesc Comas, historiador; Rafel
Pérez, responsable de la unitat de Malalties Infeccioses de
la Fundació Althaia, i Armand Rotllan, especialista en Medicina d’empresa i autor de la comunicació Anàlisi sociosa·
nitari de la prostitució manresana durant el segle XIX. En el
mateix acte es va presentar el número de juny de la revista,
dedicat a repassar la història de la prostitució a la ciutat.

Francesc Fàbregas reelegit per
presidir la nova junta de l’ACPC

El dia 9 de juny, en l’assemblea anual de l’ACPC es va escollir la nova junta directiva de l’associació per als propers
quatre anys. L’actual president Francesc Fàbregas, editor d’El
Vallenc, va revalidar la seva presidència. La resta de la junta
directiva estarà formada per Joaquim Rambla, de L’Ebre; Miquel Macià, de Naciódigital.cat; Òscar Cabana, de La Co·
marca d’Olot; Francesc Florensa, de SomGarrigues; Montse
Dalmau, d'Avenç Palau d’Anglesola; Carme Paltor, de 777 Co·

munica; Joan Carles Codolà de Llumiguia; Anna Albareda
de La Segarra; Núria Piera de La Portada; i Josep Maria Rué
d’El Cérvol.

Jaume
Gubianas
publica àlbum
L’il·lustrador Jaume Gubianas, col·laborador habitual de
la revista, acaba de publicar
l’àlbum il·lustrat Vine a la fes·
ta!, editat per l’Editorial Barcanova. Es tracta d’un llibre
sobre les 30 festes majors més populars de Catalunya, escrit
i dibuixat pel mateix Gubianas amb el mateix estil de línia
clara que fa servir a la revista.

fa 25 anys

Els incendis arrasaven
els boscos del Bages
El reportatge central del mes de setembre de 1994, elaborat
per Ismael López de los Mozos, Joaquim Noguero i Mireia
Vila, es feia ressò dels incendis de primers de juliol, en un
any especialment nefast per als boscos del país. El dia 1 de
juliol un incendi a Calders era el primer d’una cadena de
focs que calcinava en una setmana milers d’hectàrees al Bages. Milers de voluntaris havien lluitat per apagar els fronts
a Sant Mateu de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Navàs, a
més dels que devastaven també el Berguedà. El reportatge
recollia les crítiques a la poca eficàcia de la coordinació, la
manca de recursos i la presumpta responsabilitat de Fecsa
a causa del manteniment deficient de les línies elèctriques.

La redacció del Pou
canviava de local
Després de set anys al carrer de l’Hospital, compartint local amb els Amics de la Unesco, la redacció de la revista es
traslladava al número 26 del carrer de Sobrerroca, just al
costat del pou de la tradició ignasiana. D’altra banda, el dia
7 de juliol s’havia fet públic que l’exalcalde Joan Cornet era
nomenat secretari general del grup socialista al Parlament
Europeu. I el dia 4 d’agost els responsables de CDC feien
pública l’elecció de Pere Oms com a substitut de Juli Sanclimens per encapçalar les properes eleccions municipals,
després d’una disputa interna amb Francesc de Puig.
4
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l'opinió del lector

El ‘Juan de los
pájaros’ i el Judici
del Procés

El Juan González Reina, el Juan de los
pájaros, és un bon amic meu que viu
al Xup des de fa molts anys. Ha estat
sempre rebel i un ferm lluitador per la
justícia social. Aquest mes de juny hem
estat parlant del Judici del Procés que
s’ha desenvolupat al Tribunal Suprem.
Primer, vol deixar clar que creu que
la justícia espanyola, fruit d’una mala
transició, està feta per als interessos dels
acabalats. Ha seguit el judici fil per randa i diu que ha estat un judici per defensar la violència de les forces de seguretat
de l’Estat. Magistrats i fiscals posats pel
PP, residus del franquisme, que mantenen empresonats gent honrada que ha
defensat els drets de TOTS els catalans.
Que van fer un referèndum, que no
està penalitzat des del 2005 quan es va
aprovar una Llei Orgànica que va elimi-

nar els delictes de convocar i participar
en un referèndum no autoritzat o il·legal. La mateixa Constitució, en el seu
article 25, estableix que ningú no pot
ser condemnat o sancionat per un acte
que no sigui delicte en aquell moment.
Se li posa la pell de gallina quan veu
els nostres presos polítics a la sala del
Suprem. Les acusacions parlant de cop
d’estat contra la Constitució, quan mai
l’han defensat en els articles que parlen
d´habitatge i treball dignes. Defensant
la violència de les forces policials, que
cobren un sous descomptats abans als
mateixos obrers. Unes forces policials
que van anar a donar garrotades i a
trinxar col·legis electorals. Una acusació popular d’extrema dreta acusant
de banda criminal els presos polítics al
costat de la fiscalia i de l’advocacia de
l’Estat. ‘Quo vadis’, Regne d’Espanya?
Pere Culell Oliveras
(article publicat a www.elpou.cat)
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Favets...
Josep M. Oliva / Jordi Sardans
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...i tremendos
Oriol Pérez
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Geraldine Cruz. Un viatge amb el
destí de complir el seu somni 10

27 de juny. Roser Alegre, regidora de Fem Manresa @ru_alegre
Repiulant el comte de l’Ajuntament Manresa, @ajmanresa

Mirades joves contra l’estigma12

A part de donar consells per suportar i superar la calor d’aquests dies (imprescindible!) seria convenient adoptar altres mesures com oferir la gratuïtat a les piscines municipals com ha fet l’Ajuntament de Berga. Així sí que
tothom tindria opció de suportar la calor que vivim a Manresa.

Fina Ramos. Des d'Holanda

Fil

Prou plàstics23

I, si us plau, corregiu això, que fa mal d’ulls!
Els responsables municipals deuen tenir por
de patir allaus humanes a la piscina... Val
a dir que el govern de Sant Fruitós tampoc
no va estar gaire al cas. A altres municipis
del Bages com Castellbell i el Vilar, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Súria,
Sant Salvador de Guardiola i el Pont de Vilomara sí que van obrir les piscines.
28 de juny. Marc Aloy Guàrdia, cap de llista d’ERC
i regidor municipal @marc_aloy
Quan perdem el dret a ser diferents perdem el dret a ser lliures. Per una ciutat diversa. Per una ciutat de colors! #loveislove
#lgtbi #28j #pride #Diadelorgull
Manresa, com molts municipis catalans, se suma a les reivindicacions del col·
lectiu LGTBI. Els passos de vianants comencen a ser espais molt preuats com a
punta de llança de la lluita pels drets de les persones.
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El cooperativisme
protagonitza
la Festa del Riu

La consellera Chacón
inaugura la FUB3

1 de juny. La segona edició de la Festa del Riu converteix
l’esplanada del Pont Nou en un gran espai ple de propostes culturals i d’economia transformadora, a tocar del riu
Cardener, amb concerts i tallers. Entre d'altres s'hi va poder escoltar el cantant de Xarango, Alguer Miquel, i Iván
Prado, de Pallasos en rebeldía.

Llach presenta
el Debat Constituent
3 de juny. Amb la sala d’actes de l’edifici dels sindicats plena, Lluís Llach i Ignasi Termes demanen la implicació de
les entitats en el procés de debat sobre les bases d’una futura Constitució de Catalunya.

11 de juny. La consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, acompanyada del rector, el director de la
FUB i l’alcalde, inaugura oficialment la nova FUB3, un
acte ajornat per la convocatòria de les eleccions generals.

Thierno Diallo és
l’esportista de l’any
12 de juny. La 49a Nit de l’Esportista, conduïda per l’actor
Pep Plaza al Kursaal, proclama esportista de l’any el gimnasta Thierno Diallo, de l’equip EGIBA. En el mateix acte la
corredora de muntanya Núria Picas va rebre el Premi Bages.

Els aparelladors
estrenen nova seu

La Fira ViBa aplega
quinze cellers

13 de juny. El Col·legi d’Aparelladors estrena la nova seu,
situada a l’antiga oficina de Caixa Manresa a la Plana de
l’Om, amb 270 metres quadrats útils.

8 de juny. La segona edició de la Fira del Vi del Bages
(ViBa) porta a la plaça de Sant Domènec els quinze cellers
de la DO Pla de Bages, juntament amb propostes culinàries dels Fogons Gastronòmics del Bages.

Junyent manté
l’alcaldia per un any

Manrusionica es renova

8 de juny. El festival de música electrònica de Manresa estrena una nova versió del mapatge sobre la Seu que aplega
centenars d’espectadors. L’experiència sensorial es clou a la
matinada al Palau Firal.
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15 de juny. Amb el saló de sessions ple, Valentí Junyent
rep la vara d’alcalde i aconsegueix una pròrroga d’un
any del seu mandat, d’acord amb el pacte entre Junts per
Manresa i ERC, que va guanyar les eleccions per 10 vots
de diferència. El republicà Marc Aloy assumirà l’alcaldia
per un període posterior de tres anys, a partir del vint de
juny del 2020.
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Mor l’activista
Ramon Payàs
23 de juny. L’activista cultural i del món de l’esport Ramon Payàs mor sobtadament als 70 anys. Membre de
Reagrupament i dels Amics de les Homilies d’Organyà,
i expresident del Club Atlètic Manresa, impulsava també
la Plataforma 379, en suport de les caputxines del carrer
Talamanca.
Foto: Valentí Junyent (ACN)

El nou govern municipal
es fa públic

21 de juny. Valentí Junyent (Junts per Manresa) i Marc
Aloy (ERC) presenten les carteres per als propers quatre
anys, on Junyent serà també regidor d’Hisenda. Aloy serà
primer tinent d’alcalde i regidor de Presidència. El seguiran els tinents d’alcalde Joan Calmet (Seguretat Ciutadana, Turisme i Projecció de Ciutat), Cristina Cruz (Ocupació, Empresa, Feminismes i LGTBI), Antoni Massegú
(Ensenyament, Universitats i Esports), David Aaron (Urbanisme i Mobilitat) i Núria Masgrau (Indústria, Comerç,
Activitats, Barris i Civisme) i nou regidors més de govern,
fins a un total de setze membres.

24 de juny. El Bàsquet Manresa fa públic que Pedro Martínez serà el nou entrenador del BAXI, en substitució de
Joan Peñarroya que accepta l’oferta del Burgos.

Aleix Puig guanya
el MasterChef
26 de juny. El concurs culinari de TVE MasterChef fa públic el resultat de la temporada, que proclama el cuiner
manresà Aleix Puig com a guanyador.

Debat sobre
desobediència civil

23 de juny. L’arribada de la Flama del Canigó a la plaça
Major, on es llegeix el missatge escrit per Carme Forcadell, dona pas a la Revetlla sense petards, organitzada per
Imagina’t. Paral·lelament, el parc de la Seu acull la segona
Revetlla Popular.

29 de juny. Organitzat per Òmnium, l’auditori de la Plana de l’Om acull un debat sobre desobediència civil, amb
pares dels joves d’Altsasu –que projecten un documental
sobre el cas–, l’advocat David Casellas, advocat voluntari
de l’1-O, i el filòsof Xavier Antich, membre de la junta
d’Òmnium.

Tornada dels presos polítics

Centre d’Esports Manresa

En lloc de la llibertat immediata dels presos polítics catalans que exigeixen diversos organismes internacionals com
el grup d’experts de les Nacions Unides i Amnistia Internacional, els alts càrrecs de la justícia espanyola continuen
amb el relat neofeixista a favor de la sagrada unitat d’Espanya i els mantenen a la presó, això sí, amb el trasllat a presons catalanes, on tarden tres dies a arribar per fer 600 quilòmetres. Amb la tornada dels presos polítics als Lledoners
han retornat les mobilitzacions de caire independentista al
voltant del centre penitenciari, malgrat que la forta onada
de calor ha ajornat l’actuació del diumenge 30, de Música
per la Llibertat. Un grup de vàndals, sense educació ni civisme, actuant amb total impunitat, han trencat pals i banderes independentistes, una tarima de fusta, llaços grocs i
cons que regulen el trànsit. Si els Mossos no poden actuar,
potser que la guàrdia urbana de Sant Joan o Manresa defensin el territori davant d’actituds salvatges.

En un moment en què el Bàsquet Manresa il·lusiona, amb
una temporada excepcional a la Divisió d’Honor de la Lliga estatal en què es va classificar en un vuitè lloc que li va
servir per disputar els play-off pel títol, cal destacar de
manera molt especial l’ascens assolit pel primer equip del
club manresà de futbol, que després d’onze anys d’absència, torna a la Tercera Divisió, després d’haver superat el
Girona. Els components de l’equip van ser rebuts per l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i pel regidor d’Esports
en funcions, Jordi Serracanta. Diversos jugadors, membres del cos tècnic i de la directiva del club van participar
en la recepció, poc dies després que l’entitat fos distingida
com a Millor Equip en la 49a Nit de l’Esportista de Manresa, en un any en què diversos equips del seu futbol base,
com ara el Cadet A, l’Infantil A i l’Aleví A van obtenir l’ascens a la Divisió d’Honor. Enhorabona a la recuperació
del futbol local.
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...I una de calenta

Una de freda...

La Flama porta
el missatge de Forcadell

Martínez relleva
Peñarroya al BAXI

favets...

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Obsessions estivals

Salut mental i mitjans

ada estiu penso en el Manel Fontdevila.
Hi penso des que una vegada va fer una
reflexió, no recordo si en una entrevista
o en un acudit, mostrant la seva estupefacció per la quantitat de coses que a l’estiu poden ser refrescants. Cada any, quan arriba la calor,
publicistes i locutors utilitzen a tort i a dret aquest adjectiu aplicant-lo a les coses més inversemblants. Pot ser un
programa de ràdio, una sèrie de televisió, un llibre, una
pel·lícula... Fins i tot he vist anunciades «activitats culturals refrescants» i moltes altres històries, que ara no em
venen al cap, a les quals engalten aquest adjectiu estival
amb una alegria bàrbara. Quan aquests dies llegeixi o senti
parlar d’alguna cosa refrescant –que no sigui una orxata o
un ventilador– sé que tornaré a pensar en el Manel.

ebat interessant al Col·legi de Periodistes, per presentar l’informe 2016-2017
sobre salut mental i mitjans, una anàlisi
comparativa de l’observatori de mitjans
de comunicació i la salut mental entre la
informació local i la internacional, així com una guia amb
recomanacions per informar sobre salut mental. Ariadna
Rogero, coordinadora d’Obertament, experta en campanyes
de comunicació i de lluita contra l’estigmatització, va obrir
foc entre treballadors i afectats de salut mental, entitats com
Ampans i un grupet de periodistes. Les conclusions assenyalen que un 50% del que es publica sobre salut mental està
estigmatitzat. En el 70% de les notícies internacionals es relaciona salut mental amb perillositat; en canvi, en l’àmbit local
baixa al 47,6%, dada alarmantment elevada. Un 43,8% de
notícies locals esmenten casos de recuperació i tractament
dels trastorns mentals per portar una vida normalitzada. A
més de les fonts periodístiques habituals com policia i jutjats
caldria donar veu directament a les persones afectades com
a principal protagonista de la notícia. Per revertir la balança
caldrien històries en primera persona, que han tingut l’experiència, se n’han sortit i continuen fent el seu projecte de
vida, com testimonia l’educadora Montse Manresa Boixet,
que manifesta públicament que conviu amb la síndrome
d’Asperger i valora molt positivament el documental del periodista Marc Serena Peixos d’aigua dolça en aigua salada.

C

Amb la mateixa entrega amb què moltes ments creatives
converteixen en refrescant qualsevol cosa, n’hi ha també
moltes altres que escriuen als diaris i que es dediquen a parafrasejar títols de novel·les i de pel·lícules per fer titulars
pretesament originals. Sense que se’n sàpiga el motiu, molts
dels afectats per aquesta mania han agafat una fixació amb
l’obra de García Márquez i no desaprofiten cap ocasió per
fer titulars a l’estil de Crónica de una dimisión anunciada o
Puigdemont no tiene quién le escriba, canviant segons convingui «dimisión» o «Puigdemont» per la paraula que s’escaigui i encapçalant amb frases calcades articles i articles
fins a l’infinit. Alguns redactors adscrits a aquesta escola devien quedar molt impactats per la pel·lícula del Jaime Chávarri Las bicicletas son para el verano. Des de llavors cada estiu, com si estiguessin tocats per una inspiració compartida,
s’obstinen a descobrir-nos que qualsevol cosa pot ser «per a
l’estiu». Els seus titulars no fallen mai i ja estic esperant els
d’aquest any. Mentrestant podeu buscar a google «són per a
l’estiu» i, quatre o cinc pàgines després de diferents referències al títol de la pel·lícula, veureu una mostra de tot allò que
algú ha cregut que era «para el verano» o «per a l’estiu»: «els
llibres», «les ronyoneres», «les campanyes de màrqueting»,
«las estores», «els altaveus», «les franquícies», «les biblioteques», «els mocadors»... Veient que gairebé tot pot ser per
a l’estiu vaig anar a buscar explícitament la frase «Las pollas
en vinagre son para el verano»... i no va aparèixer! Imagino
que deu ser de les poques coses que són per a l’hivern.
8
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En el debat es van reflectir mancances de la professió periodística i es van veure representats diversos punts de vista,
amb la conclusió que no hi ha «un ells, sinó que som tots
nosaltres». Tema d’una enorme complexitat amb dos mons
que parteixen de realitats diferents amb plantejaments inicials desiguals. La denúncia d’un estigma que és real xoca
sovint amb la manera com s’ha d’explicar qualsevol notícia,
on intervenen molts elements, que fan que el periodista del
dia a dia pugui contrastar plenament la informació, ja que la
notícia és immediata. Per no reproduir estereotips negatius
cal posar el debat sobre la taula i establir ponts de contacte,
però no és una tasca d’avui per demà. Cal depurar el llenguatge per evitar l’efecte mimètic. Com que es tracta d’un
tema social i cultural, educadors i assistents socials també
han de posar-hi de la seva part i facilitar l’accés dels periodistes als afectats, per revertir, entre tots, la situació.

...i tremendos

Oriol Pérez

Les Cosmogonies
d’Eduard Amigó

D'

entre les múltiples conseqüències que a
Manresa li pertoca viure per l’oblit constant d’allò que és la cultura seriosa i profunda, instal·lada del gairebé constant paper de ser només entreteniment i oci, hi ha
l’abusiva proliferació de murals vulgars i lletjos que serveixen
per tapar una dura realitat de comerços i vivendes en desús,
en especial al barri antic. Que una ciutat hagi agafat una sèrie
d’artistes per a la confecció d’uns murals per tapar, així, la veritat social i econòmica d’una situació és indicador de massa
coses, però també del desconeixement profund de la comprensió de l’art com alguna cosa més que fer aquesta funció
de camuflatge i emmascarament. Valgui per endavant el meu
respecte als artistes i les seves propostes que difícilment poden anar gaire més enllà d’un encàrrec que voreja l’insult a
la intel·ligència cap a ells mateixos i dels ciutadans que els
contemplem. Que ningú no es pensi, així, que estem davant
d’un desplegament de programa de mecenatge públic per
part de l’Ajuntament cap als artistes perquè, agradi o no, el
mural no té cap més objectiu que el de tapar unes vergonyes
o situacions que escapen amb escreix l’espai d’aquestes línies.
I, possiblement, també el de la seva impossibilitat de solució.
En ocasions, però, enmig d’aquesta pobresa i tristesa infinita
de la cultura de casa nostra, passen coses que, precisament,
pel desconeixement indicat del que és la cultura de veritat
passen com de puntetes, sense haver tingut en compte la seva
potència real. La darrera setmana de maig i primera de juny
el Casino va acollir l’exposició Cosmogonies, d’Eduard Amigó i Cuscó. La potència real comença, en primer lloc, perquè l’exposició va ser realitzada per una persona que roman
postrada en una cadira de rodes i que, de fa uns mesos, és
pacient del centre de disminuïts físics del Bages. Quan ens
omplim la boca de la inserció d’aquestes persones en el si de la
societat ens referim, precisament, a normalitzar la presència
de mostres com Cosmogonies ja no només per una qüestió
de simple correcció política, sinó perquè ens ho creiem de
veritat. Desconeixia, per complet, la història i trajectòria artístiques d’aquest artista de Sant Cugat Sesgarrigues fins que
la fisioterapeuta Marta Not me’n va parlar i em va dir que
l’havia de conèixer. Ens vam traslladar fins al centre sanitari on, evidentment, no només ens vam trobar l’Eduard sinó

@carles_claret

també una sèrie de residents que, sigui dit de passada, et mostren la profunditat de la dignitat de la condició humana en
voler persistir i viure en aquesta vall de llàgrimes, malgrat la
seva disminució. Però passa a més que l’Eduard no és només
aquest resident. Vaig estar a la seva habitació i vaig quedar
admirat per la profunditat de les seves lectures d’una petita
biblioteca on vaig trobar-hi, entre d’altres, llibres de Martin
Heidegger, poesia oriental, uns estudis sobre William Blake....
No em va quedar cap mena de dubte que una persona amb
un univers ric i fascinant com aquest no podia crear qualsevol
cosa i, en realitat, les Transparències i els Quitrans exhibits a la
mostra eren d’una contundència i força realment importants.
Vaig desplaçar-me a la inauguració de la mostra on es va
poder gaudir també d’una performance de la ballarina Olga
Álvarez i la seva companyia La Taimada. L’acció no va ser
menys impactant i, en realitat, vam ser convidats a comprendre i a integrar la seva malaltia. També va haver-hi temps per
reflexionar sobre el complex tema de la identitat en llençar al
terra el seu DNI i dir-nos que aquell senyor del DNI ja no era
ell. Va tirar d’altres carnets i vam ser submergits en una audició musical inquietant que, certament, va fer que els pocs
assistents –una trentena– sortíssim molt diferents de com
havíem entrat a l’Espai7. S’havia produït la possibilitat real de
transformació psíquica que és qualsevol experiència estètica
i això, més enllà del nombre d’assistents, és més important
perquè s’havia accionat l’alquímia, la transformació que convida tot art majúscul. No em vaig poder estar de demanar
als responsables del centre per què amb uns condicionants
i un marc tan especials com el d’aquesta mostra no hi havia
cap representant de l’Ajuntament. Em van dir que en estar en
campanya electoral, la LEC impedia l’assistència a actes com
aquell. Em va saber greu per a ells perquè realment l’artista
s’ho mereixia, els malalts que van acompanyar-lo també i,
perquè a l’endemà els dos grups de govern del consistori van
saber la importància que poden tenir, en ocasions, assistències reduïdes de, posem per cas, deu vots? En tot cas, al Casino
érem tres vegades més i vam enriquir la nostra consciència.
EL POU · JULIOL-AGOST 2019
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retrats
Marc Prat

Laura Serrat

Geraldine Cruz

Un viatge amb el destí
de complir el seu somni
Tria el gronxador com un bon lloc per fer-se la fotografia. S’empeny amb les cames per
enlairar-se i notar el balanceig del seu cos. Des de petita, percep dins seu una vibració que
la convida a moure’s. Li agrada imaginar-se la vida com una successió d’instants en moviment, on ella evoluciona, canvia de casa, de paisatges i d’amics. Va néixer a Hondures però,
durant la seva infància, els llocs de residència van anar variant fins a instal·lar-se a Manresa.
Ara feia temps que no hi passejava. Fa un any que va començar un viatge per recórrer Àsia.
«És el meu projecte, ho he somiat des de petita». Per complir el somni va deixar la feina, la
família i els amics. Tenia clar quina era la seva direcció. Després d’uns mesos recorrent el
continent, retorna a Manresa per fer una pausa però amb l’objectiu de reprendre el viatge.
Es troba persones estimades cada dues passes. La Geraldine Cruz desprèn energia cada
vegada que somriu. Les dents blanques li ressalten amb la pell fosca i els cabells negres
plens de rínxols. Des de petita, es va acostumar a canviar de ciutat dins d’Hondures i, un
cop va fer els dotze anys, va emigrar a Espanya amb la seva família. «Quan ets petit canviar
d’espai i sortir de la zona de confort és més fàcil que quan arribes a l’edat adulta», assenyala.
Durant els trasllats, ella havia de fer sovint l’exercici de desprendre’s de les persones, els
hàbits i l’entorn que l’havien acompanyat fins aleshores. «Penso que aquest estil de vida em
va despertar les ganes de conèixer el món i de viure sense lligams», apunta.
Explica que, quan va fer divuit anys, va decidir posar-se a treballar per poder estudiar
una carrera. Una experiència laboral en una multinacional va ser un dels detonants que la
van impulsar a agafar la motxilla i voltar pel món. «Les persones que em rodejaven tenien
l’únic objectiu d’aconseguir un càrrec important i guanyar-se bé la vida», recorda. Ella va
començar a sentir-se estancada dins d’aquest ambient i va decidir deixar la companyia.
Ara, amb 41 anys, s’ha llançat a l’aventura de descobrir un continent sencer. «No em va
fer por deixar la feina que tenia a Manresa o les persones estimades perquè vull ser fidel
als somnis d’aquella nena que passejava per Hondures», ressalta. A través dels viatges, ha
après a acceptar els moments de solitud o a suportar la pressió de prendre decisions sola
i lluny de casa.
En poques setmanes tornarà a agafar l’avió per dirigir-se als països asiàtics que li falten per
visitar. No té pressa per enllestir el viatge. Fins ara ha recorregut Nepal, Singapur, Malàisia,
Indonèsia i Tailàndia, entre d’altres. Després d’aquest viatge, encara li queda un repte pendent. Afrontar dues de les seves pors. L’aigua i tornar a Hondures. Vol superar-ho de cop.
Fent esquí aquàtic al seu país d’origen. «Odio la por, per això sempre m’estic empenyent a
mi mateixa a fer nous reptes».
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Mirades joves
contra l’estigma
12

D'esquerra a dreta, el Nacho, la Sílvia, la Isa, l'Aitor i l'Àlex, són els joves del projecte
Mosaic vinculat a la salut mental. (Foto: Francesc Rubí)
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tema del mes

Infants i joves que viuen un problema de salut mental en primera
persona expliquen com s’enfronten a un trastorn mental a
l’escola, a casa i a la societat. La majoria denuncien una sensació
d’incomprensió i soledat. Els especialistes del Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil de Manresa (CSMIJ) exposen el ventall de casos
vinculats a la salut mental que tracten, i apunten que el nombre
d’atencions ha crescut durant els últims anys.

L

es paraules aixopluguen la Isa
durant els dies
més foscos. Ella
escriu poemes.
Explica que la
poesia l’ajuda a
expressar les emocions internes que
experimenta amb el trastorn bipolar. Li
van diagnosticar als setze anys i ara en
té divuit. No tremola a l’hora de posar
sobre el paper les seves debilitats. Deixa fluir les paraules que emergeixen
quan escolta el seu món interior. Un
dels seus poemes parla sobre la bipolaritat i l’última estrofa mostra el contrast
d’emocions que suposa conviure amb
aquest trastorn: «La noche en vela y mil
proyectos en mente/creo en el destino en
que me lleva la corriente/pasan los días,
la semana va a terminar/¡Oh no! Otra
lágrima se acaba de suicidar».
Recita el poema davant d’un grup de
joves d’una edat similar a la seva que
l’escolten. Darrere de cada paraula
s’amaguen onades de dolor i de solitud
que els joves perceben de seguida. Tots
viuen en primera persona un trastorn

Laura Serrat
mental. Ella sent l’escalf de les seves mirades i del somriure que li dedica l’Àlex,
que sempre l’anima a escriure i a publicar un recull de poemes. L’Àlex Vilarasau és l’impulsor d’aquest grup de joves
que es reuneix a les tardes, des de l’octubre passat, amb l’objectiu de crear un
espai per fomentar la participació dels
joves amb activitats lúdiques i debats.
Ell és un dels dinamitzadors de Mosaic,

Aitor: «Des que em
van diagnosticar
esquizofrènia, he hagut de
suportar molta violència»
un projecte manresà vinculat a la salut
mental que compta amb un club social
i un programa laboral dirigit a les persones que presenten algun problema de
salut mental, que l’any passat va aconseguir al voltant de cent seixanta contractes, segons apunta el coordinador del
projecte, Jacint Santaeulàlia. Destaca
que, en molts casos, aquestes persones
són les últimes de la cua a l’hora d’obtenir un contracte laboral.

Mentre surten a l’exterior a fer un cigarret, l’Àlex se’ls mira. Aviat els haurà de
dir una notícia. Una notícia que sap que
els pot entristir. Al llarg d’aquests mesos, els seus ulls s’han convertit en un
far per als joves. Ell coneix els seus somnis, les seves inquietuds i les seves històries sovint molt marcades per la soledat i la incomprensió. «Una psiquiatra
em va recomanar formar part d’aquest
grup a les tardes per estar més a l’aire
lliure i no quedar-me tancada a casa»,
explica la Sílvia, una de les membres
del grup. Un altre integrant, el Nacho,
comenta que amb la resta de companys
fan pinya i «això m’ha permès guanyar
seguretat per entrar al món laboral».
L’Àlex pretén que les reflexions i els
problemes d’aquests joves traspassin les
parets de l’Espai Jove Joan Amades, el
lloc on es reuneixen, perquè té la sensació que sovint el «món gira l’esquena als
joves amb problemes de salut mental».
Els observa mentre riuen i fan bromes.
«Després d’aquesta pausa els comentaré
la notícia», pensa l’Àlex.
Un món invisible
Segons l’antropòleg Àngel Martínez,
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Passadís de la nova unitat d'hospitalització infantojuvenil d'Althaia. (Foto: Francesc Rubí)

els trastorns mentals no només es defineixen en termes biològics o psicològics
sinó també en funció del seu significat
social. L’especialista en antropologia
mèdica de la Universitat Rovira i Virgili sosté que la mirada que la societat
adreça als trastorns mentals condiciona la forma de viure’ls. Considera que
aquesta mirada encara està marcada
pel desconeixement i, encara més, en el
cas de la salut mental dels infants i els
joves. Un dels infermers del CSMIJ de
Manresa, Diego Pérez, apunta que els
recursos sanitaris adreçats als menors
han crescut, «però tot el que es mou
dins del centre on atenem la salut mental dels més joves és com un univers
que passa desapercebut per a la resta de
ciutadans, que sovint desconeixen els
serveis existents». El CSMIJ és un recurs de l’Àrea de Salut Mental d’Althaia
i es troba a l’edifici del CSAM.
Poques vegades se situa el focus d’atenció en la salut mental dels infants i els
joves. Però, si un s’hi fixa, pot observar
un mirall de la societat actual. L’any 2017
es van comptar 66.501 visites ateses als
centres CSMIJ d’arreu de Catalunya.
Una dada que suposa un increment d’un
5% respecte de l’any 2016. En el cas de
casa nostra, el CSMIJ que engloba el Bages, el Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya va atendre uns 3.000 menors, aproximadament, durant l’any 2018. Tot i
que mig centenar d’aquests pacients van
rebre una visita i van retornar a l’atenció
14
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primària, «ja que no tots els casos han se
seguir un tractament al CSMIJ», destaca
la cap de Divisió de Salut Mental de la
Fundació Althaia i alhora responsable
del servei infantojuvenil, Àurea Autet.
Un dels factors que explica la tendència a l’alça del nombre de consultes al
CSMIJ és la crisi de l’any 2008, afirma
la psiquiatra Àurea Autet. Apunta que
la precarietat econòmica va generar
situacions d’estrès que van desencadenar més atencions als CSMIJ d’arreu de
Catalunya. També destaca que, durant
els últims anys, hi ha una tendència a
buscar una solució psiquiàtrica a diverses situacions vitals que temps enrere la persona afrontava sola. Es tracta
d’una sensació que comparteixen una
bona part dels professionals del CSMIJ
de Manresa. «La societat avança cap a
una major intolerància del malestar»,
comenta el psiquiatre Luís Villar, que
forma part del Servei Infantojuvenil de
Salut Mental. Considera que la «cultura
de la immediatesa provoca que l’ésser
humà se senti incapaç d’elaborar estratègies per afrontar el patiment i busqui
solucionar-ho ràpid». En la mateixa
línia, l’antropòleg Àngel Martínez atribueix aquest fenomen a «una concepció del patiment com un estat poc funcional dins d’una societat hedonista».
Durant els últims anys, la tipologia de
trastorns també és un dels factors que
els professionals del CSMIJ de Manresa

han vist evolucionar. Segons l’informe
de l’Observatori del Sistema de Salut de
Catalunya, l’any 2017 el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) va
ser el diagnòstic majoritari entre els nois
i el trastorn d’adaptació entre les noies.
La psiquiatra Àurea Autet remarca que
la diversitat de patologies que tracten
és àmplia. Detalla que, en el cas dels infants, es diagnostiquen molts trastorns
del neurodesenvolupament, com ara el
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) o
el TDAH, i també trastorns adaptatius.
En el cas dels adolescents, «comencem
a veure aflorar trastorns mentals severs,
com ara primers episodis d’un trastorn
psicòtic», afirma. El ventall de casos que
tracten és divers, ja que alguns trastorns
solament apareixen de forma puntual i
d’altres acompanyen la persona al llarg
de la vida, com el cas del TEA, que diversos experts defineixen com «una
condició i no un trastorn».
Fa vint anys que l’Àurea Autet volta pels
passadissos de l’espai de la Fundació Althaia adreçat a la salut mental dels menors. Té la sensació que, durant els seus
inicis, la presència del trastorn mental
sever era rellevant però, avui dia, «estan
augmentant les reaccions desadaptatives
que són complexes d’analitzar». Lamenta que cada vegada observen més comportaments greus com les autolesions.
Considera que la sobreprotecció i la no
tolerància de la frustració que experimenten les noves generacions són algunes de les causes de l’aparició d’aquests
nous tipus de trastorns. Aquesta percepció també la comparteix la Marta
Fernández, psiquiatra a l’hospital de
Dia d’Adolescents. «La televisió oberta, el joc interactiu del mòbil, la mare
cridant-lo perquè es vesteixi per anar
a futbol, un missatge del Whats-App...
amb l’entrada d’internet i el telèfon mòbil els infants viuen amb una gran quantitat d’estímuls», assegura. Apunta que
«aquest ritme de vida pot desencadenar
una dificultat per concentrar-se amb les
petites coses, un estrès a l’hora d’adaptar-se a l’entorn que els invalida».
Mirades contra l’estigma
«Des que em van diagnosticar esquizofrènia he hagut de suportar molta
violència», afirma un dels membres del
grup de joves del Mosaic, l’Aitor. Té la

sensació que la societat encara no està
preparada per entendre els trastorns
mentals. «L’esquizofrènia és com una
màscara, alguns no veuen el que soc
jo més enllà de la malaltia», lamenta.
Acota el cap després de pronunciar
aquestes paraules. L’Àlex li passa la mà
pel clatell. La resta de companys, la Isa,
la Sílvia, la Sara, el Nacho i el Fran l’escolten sense desviar la vista. Estan cansats de les mirades que els ofeguen i els
inciten a viure un trastorn a l’ombra.
«Un dels meus familiars propers s’avergonyeix de mi», assegura la Isa. «No
explica a ningú que tinc símptomes de
bipolaritat i pensa que quan em vaig
tallar els braços ho vaig fer per cridar
l’atenció, però va més enllà d’això», remarca. La Sílvia respon comentant que
la majoria de familiars «se senten impotents i no saben com ajudar-nos». La
Isa explica que el seu entorn proper li
diu que «el trastorn bipolar és un invent
i que canvio d’humor perquè em ve de
gust, però el cert és que em fa por quan
entro en un estat depressiu perquè sembla que el món s’acabi». La Sílvia recolza
la mà sobre la seva cuixa. «Ens en sortirem», li diu. La seva amistat està marcada per un atzar màgic. Es van conèixer
en una unitat psiquiàtrica de Sant Boi
de Llobregat, van retrobar-se a l’hospital de Dia d’Adolescents de Manresa i
ara tornen a coincidir al grup de joves.
Tres trobades per fortuna.
L’amor és capaç de resguardar-los de les
tempestes del seu interior i dels llamps i
els trons de l’estigma de la societat exterior. L’origen del terme estigma presenta
arrels gregues i s’utilitza en un sentit similar a l’original. Segons apunta el sociòleg Erving Goffman al llibre Estigma,
els grecs utilitzaven aquesta paraula per
referir-se als signes corporals amb els
quals s’exhibia quelcom dolent o poc
habitual en la moralitat de l’època. «La
societat actual estableix els mitjans per
categoritzar les persones i els atributs
que es perceben com a corrents i naturals», hi subratlla Goffman.
Els seus plantejaments s’enllacen amb
l’article titulat Representació artística
de la bogeria, d’Olívia Orozco i Hortènsia Mínguez. Defensen que, al llarg de
la història, s’ha considerat la persona

Josep Franch, vocal territorial d'Activament Catalunya Central.

amb un trastorn mental com algú que
s’allunya dels estàndards i les normes
socials establertes. «Se’l dibuixa com la
persona que habita fora dels marges de
la lucidesa i de l’equilibri personal, just
a l’altra banda del mirall», sostenen.
No obstant això, «entre la normalitat
i la anormalitat hi ha una immensa
gamma de matisos on es troba l’oposició entre l’equilibri i el desequilibri, la
dissort i la felicitat», afirmen.
«Les convencions socials són un artifici,
es construeixen a partir de la cultura»,
apunta l’antropòleg Àngel Martínez.
Considera que la persona que experimenta un episodi psicòtic «posa en evidència les pautes per les quals ens regim
i, durant molts anys, la resposta occidental va ser aïllar aquestes persones».
Apunta que ara s’aposta per un model
més comunitari que millora la qualitat
de vida de la persona però «encara queda molt camí per combatre aquest estigma». El director executiu de la Càtedra
de Salut Mental UVIC-UCC i psiquiatre, Pere Bonet, afirma que el trastorn
mental està rodejat de fantasmes. Per
exemple, «es vincula la violència amb la
patologia mental i això és un prejudici».
«Hi ha famílies que prefereixen amagar
el trastorn perquè en el fons tenen por»,
considera la psicòloga Helena González.
Durant els últims anys, s’han incrementat les campanyes de sensibilització
en les empreses i els centres escolars

envers la salut mental. Però el grup de
joves del Mosaic exposen experiències
escolars dures. «Recordo que em deien
que prenia moltes pastilles i que era un
esquizofrènic. Aquestes paraules em feien mal perquè encara no era segur que
tingués aquest trastorn», comenta l’Aitor. El Nacho explica que als tres anys li
van diagnosticar un trastorn de l’espectre autista i recorda la secundària «com
un infern». «El dia més feliç va ser quan
vaig acabar la secundària», lamenta. La
Sara és l’única veu esperançadora. «Els
companys se’n reien de mi, però els professors sempre em van ajudar».
L’escola és l’espai on els infants i els adolescents passen bona part del dia. En
aquest sentit, «sabem que és important
treballar la sensibilització envers la salut
mental a les aules i posar mesures a la
sensació d’aïllament, però no podem
controlar la relació social dels alumnes
fora de l’escola», apunta la psicopedagoga de l’institut Pius Font i Quer, Núria
Martí. Descriu que a l’hora del pati es
forma una cua per rebre la seva atenció
o bé l’atenció de la mestra de pedagogia
terapèutica del centre, Dolors Barnaus.
Les dues professionals afirmen que la
sensibilitat per atendre la diversitat entre els alumnes ha millorat, «però amb
ràtios més baixes a les aules es podrien
atendre millor els estudiants». Expliquen que el ritme del dia a dia a l’aula és
intens i els professors observen com els
perfils de l’alumnat canvien any rere any.
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Professionals de la nova unitat d'hospitalització infantojuvenil d'Althaia. (Foto: Francesc Rubí)

Un dels suports per al professorat
és l’Equip d’Assessorament Pedagògic (EAP) del Bages. La directora
d’aquest servei territorial, Montse
Pladevall, destaca que l’objectiu és
oferir una orientació al professorat,
a les famílies i als alumnes. A banda,
l’EAP és el punt d’unió entre l’escola,
el CSMIJ i diferents serveis socials.
De fet, la psicopedagoga de l’hospital
de Dia d’Adolescents, Gemma Turallas, remarca que la figura de l’EAP és
un pont entre els tutors i els professionals del CSMIJ. Dins de l’hospital
de Dia d’Adolescents, hi ha una taula amb llibres on Turallas imparteix
classe als joves durant la seva estada
allà. «És important que retornin gradualment a l’institut, el seu entorn
natural», assegura. Però lamenta que
«sovint quan l’alumne retorna a l’escola se sent penjat, invisible».
Una ment bella
Desprèn una olor de colònia penetrant,
que recorda les fragàncies de temps enrere. Els seus ulls fan brillar un color
castany. Du unes ulleres quadrades i
els cabells foscos ondulats a les puntes.
Pren un te mentre parla de la seva joventut, quan va viure un dels episodis
més difícils de la vida. Un brot psicòtic i un posterior ingrés en una unitat
psiquiàtrica. Josep Franch té 56 anys i
confessa un secret amb veu baixa: «La
bogeria sovint et fa sentir poderós i
16
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quan s’esvaeix aquesta sensació a causa
de la medicació et sents buit».
Recorda les paraules que un psiquiatre
li va dir al seu pare durant el seu primer ingrés: «El seu fill ha patit un episodi psicòtic, però això no vol dir que
no pugui arribar a ser qui ell es proposi». No ha deixat de lluitar per aconseguir els seus objectius. Vol convertir-se
en un bon comunicador vinculat a la
salut mental. De fet, ja té experiència
perquè és portaveu d’Obertament, que
lluita contra l’estigma, i també és vocal territorial d’Activament Catalunya
Central, una entitat de salut mental en
primera persona. Explica que fa temps
que està estable i recorda la seva joventut com una etapa difícil però que forma part de la seva història.
«L’origen de la meva malaltia no és un
sol desencadenant, van ser un cúmul de
coses que van acabar amb la meva resiliència», assenyala. Recorda una infància
feliç a Manresa jugant a pilota al carrer.
Fins que va arribar la primera sacsejada
emocional «quan un grup d’amics em
van fer el buit i vaig sentir per primera
vegada la soledat». La seva etapa infantil
també va estar marcada pels problemes
amb l’alcohol de la seva mare. Ell es refugiava en dels llibres de Perry Mason i
Agatha Christie. Durant la seva joventut, va viure un altre impacte emocional
quan va afrontar el primer desengany

amorós. «Per fer-me més lleugera l’existència vaig recórrer al haixix i a la marihuana i el que va començar amb rialles
es va transformar en moments foscos»,
relata. El seu món trontollava. «Caminava pel bosc i pensava que les fulles es
mourien i realment jo veia com el vent
les bellugava», explica. Més endavant, va
arribar el seu primer ingrés.
Durant molts anys, els especialistes en
salut mental han debatut sobre les possibles causes de les patologies mentals.
Un dels corrents defensava que darrere
dels trastorns hi havia un factor genètic i
l’altre assenyalava els factors ambientals
com a principals causants. «Cada cop
tenim més clar que no és una dicotomia,
sinó que tant els factors biològics com
els ambientals poden influir a l’hora
d’originar un problema de salut mental», afirma la doctora Àurea Autet. La
psiquiatra Íngrid Ibáñez, que treballa a
la nova Unitat d’Hospitalització Infantojuvenil d’Althaia, remarca que «són
diverses les causes que poden generar
un trastorn mental». Explica que factors
ambientals com l’estrès, un entorn desfavorable, el bulling, el consum de tòxics,
els traumatismes cerebrals o una predisposició genètica poden ocasionar-ho.
«Si una persona té una vulnerabilitat genètica i viu en un entorn de pobresa o de
maltractament familiar, tindrà més probabilitats de desenvolupar un trastorn»,
sosté Autet. Segons l’informe Atenció a
la salut mental infantil i adolescent a Ca·
talunya, publicat per la Federació Salut
Mental Catalunya i la Fundació Pere
Tarrés l’any 2016, «l’empitjorament de
les condicions de l’habitatge o l’exposició a una nutrició desequilibrada i precària s’associa amb pitjors condicions
de vida que poden augmentar el risc de
patiment mental dels adolescents». És
rellevant que un 24% dels infants i adolescents acollits per la Direcció General
d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
(DGAIA) presenten algun problema
vinculat amb la salut mental. «Des del
CSMIJ, s’organitzen sessions psicoeducatives als diferents centres d’acollida i es
mantenen reunions amb els coordinadors del centre», explica la psicòloga del
CSMIJ, Laia Majó. Remarca que a l’hora
de tractar amb menors que han viscut
històries de vida dures «s’ha de priorit-

zar el seu present i treballar perquè les
dificultats intervinguin el mínim possible en el seu futur».
Diversos professionals del CSMIJ destaquen que treballar amb infants i adolescents és un repte perquè és un període
vital en què comencen a aflorar les patologies i es pot observar la complexitat
del comportament humà. «És una població que, en la majoria de casos, pot
presentar més canvis que els adults»,
afirma la psicòloga Sílvia Delgado,
especialitzada en trastorns del neurodesenvolupament. Segons expliquen,
els diagnòstics no són tan definitius
com els dels adults, sobretot en el cas
dels trastorns mentals greus, «perquè
durant la seva etapa de creixement
encara experimenten canvis hormonals
i de personalitat», afirma la psiquiatra
Íngrid Ibáñez. En aquest sentit, la
doctora Autet afirma que cada trastorn
presenta les seves particularitats, «però
en el cas dels trastorns del neurodesenvolupament s’ha observat que una intervenció precoç pot millorar l’evolució
d’un problema de salut mental».
Entendre el trastorn
Els seus ulls de color mel s’entendreixen mentre mira la seva mare. Recorden el seu pas pel CSMIJ com una
etapa aspra i llunyana. «Encara que fos
dolorós recordar aquells mesos no ens
fa mal perquè ens va acabar unint»,
explica la mare. Seuen a la terrassa
del Griffitich de Manresa i s’agafen les
mans. «Superar una anorèxia em va fer
conscient de les meves prioritats: davant de tot hi ha la vida i després tota
la resta», ressalta la filla.
La Marina va patir anorèxia quan només tenia onze anys. L’any 2003 va començar la malaltia i no va rebre l’alta fins
al 2005. La mare, l’Imma, assenyala que
l’etapa més dura es va concentrar durant
el primer mig any «però amb l’atenció
mèdica del CSMIJ es va recuperar».
L’Imma lliga la mirada a la seva filla. Ara
ja té 27 anys i treballa com a professora
de primària. Aquell episodi cada vegada
és més remot «però ens va ensenyar a
tenir un esperit de confiança».
L’Imma riu mentre recorda com era la
Marina abans de la malaltia. «Sempre

Monitors de control del centre. (Foto: Francesc Rubí)

tenia el somriure a punt, era irònica i
sempre ens sorprenia fent imitacions».
Però quan va desaparèixer aquesta alegria la mare es va començar a alarmar.
Durant els primers mesos de l’anorèxia, li van detectar depressió infantil.
L’alegria es va transformar en tristesa
i mal humor. «El meu únic al·licient
era perdre pes», destaca la Marina. Tot
i així, s’adonava que la vida anterior a
l’escola o a l’esbart s’anava estroncant.
Voler tornar-hi va ser el que la va ajudar a recuperar-se. «Sense les coses
positives que tenia abans de la malaltia
no sé on m’hauria agafat», assegura.
Durant els mesos de tractament, es
va poder evitar l’ingrés i la família va
adoptar les pautes marcades pels professionals del CSMIJ. Àurea Autet va
ser qui va dur el seu cas. La Marina
encara reté a la memòria fragments de
conversa amb la doctora. «Em deia que
m’imaginés l’anorèxia com un monstre
que tenia al costat, si em continuava
obsessionant amb el pes, el monstre
s’engrandia i se’m podia acabar menjant», explica la Marina amb un somriure. Ella sentia curiositat per entendre
què li passava al meu cervell i «l’Àurea
em detallava el moviment de les meves
connexions neuronals».
Entendre el comportament del cervell
davant d’un problema de salut mental és
un pas important a l’hora d’afrontar un

diagnòstic. És important que els infants
i els joves també participin en aquest
reconeixement del trastorn. «Es poden
desenvolupar estratègies més enllà del
llenguatge més acadèmic, a través de
jocs o metàfores», ressalta la psicòloga
Anaís Lara, que treballa a l’hospital de
Dia d’Adolescents d’Althaia. El psiquiatre Luís Villar també recalca que la seva
funció és «desemmascarar el trastorn a
la família i aquell qui ho viu en primera persona». En el cas de la psiquiatria
infantil i juvenil, la família juga un paper important en el tractament. De fet,
la salut mental del menor es treballa des
de diversos àmbits. La família, l’escola i
els serveis socials tenen una funció important i es coordinen amb els professionals del CSMIJ. Segons l’infermer Diego
Pérez, la psiquiatria avança cap a una
valoració de la patologia centrada en la
persona i «això implica que els professionals mèdics es coordinin amb el seu
entorn natural perquè la salut mental es
pugui treballar a la comunitat».
Cultura assistencial
«La salut mental no només es cura dins
d’un centre psiquiàtric, hi hauria d’haver
més sensibilització al carrer», defensa la
Isa. Durant les etapes més crues del trastorn ha hagut d’ingressar en una unitat
psiquiàtrica. Destaca que «allà dins es
respira un ambient de negativitat que
se t’enganxa». La seva amiga, la Sílvia,
també ha rebut atenció dins d’una unitat

EL POU · JULIOL-AGOST 2019

17

Un ventall de programes
i associacions
A l’hora d’elaborar aquest reportatge
hem comptat amb la col·laboració
d’una desena de professionals del
CSMIJ de Manresa. La majoria són
responsables d’algun dels programes
que promou el centre. Un dels més
rellevants és el de Salut i Escola, que
coordina la psicòloga Íngrid Delgado, que destaca que l’objectiu és portar la figura d’una infermera als instituts per fer més accessible el servei
sanitari als adolescents. Una altra de
les professionals que ha col·laborat
en aquest reportatge, Núria Fuentes,
s’encarrega de coordinar les activitats
de grup. Al llarg del 2018, s’han fet
diverses sessions grupals, adreçades
als pares i als infants, on es tracten
diferents trastorns mentals de forma específica. La psiquiatra Judit
Fernández també ha participat en
l’elaboració del reportatge i s’encarrega de mantenir un enllaç comunicatiu amb l’escola Jeroni de Moragas, ja
que molts dels nens que visita estan
escolaritzats en aquell centre. Cada
mes es reuneix amb Ampans per
garantir un treball en xarxa. Per últim, la treballadora social del CSMIJ,
Ariadna Muntaner, també ens ha
aportat informació. Hem comptat, a
més, amb la col·laboració de Mireia
Ribas, que està al capdavant de l’Espai Situa’t, de Manresa, vinculat a la
Federació Salut Mental Catalunya.
Es tracta d’un punt d’informació i de
suport per a la salut mental. L’Associació Salut Mental del Bages també
ha estat consultada, de la mà de la
seva presidenta, Juliana Santamaría, i
d’una de les integrants de l’associació,
Aina Puigdellivol.
d’aguts i la descriu com un indret fred.
«Al final te’n canses i et deprimeixes perquè durant moltes hores dones voltes en
un mateix espai», lamenta. Li agradaria
que aquests centres s’assimilessin més a
una casa, «a un espai acollidor».
Un peluix en forma de conillet dona un
to infantil a una de les habitacions de
la nova Unitat d’Hospitalització Infantojuvenil d’Althaia, situada a l’Hospital
18
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Sant Joan de Déu de Manresa. L’espai
es va obrir el desembre de l’any passat i
la decoració va ser una de les qüestions
que es va tenir en compte a l’hora de
dissenyar la planta, segons la psiquiatra
Íngrid Ibáñez. Una sanefa blava ressegueix la paret blanca de l’habitació. La
fusta de la capçalera i el parquet al terra li donen un aire càlid. Però el peluix
és l’únic objecte que indica que allà hi
dorm un infant perquè l’espai està buit
de joguines, retrats, pòsters i tot l’univers d’una habitació infantil. Al llarg del
passadís, s’escampen flors i papallones
de paper enganxades a les parets. Abans
d’arribar a una sala gran que presenta
un gran finestral, hi ha la zona de control des d’on s’observen els moviments
de cadascuna de les habitacions.

del món existeixen altres mirades sobre com tractar la salut mental, que fomenten la participació del pacient i el
seu entorn durant la presa de decisions
sobre el tractament. Unes mirades que
poden inspirar el futur de la psiquiatria
de casa nostra. Explica que a Lapònia
Occidental, una regió del nord de Finlàndia, s’ha creat un model d’intervenció anomenat Diàleg obert. Un dels seus
màxims exponents és Jaakko Seikkula,
professor de psicoteràpia a la Universitat de Jyväskyla i psicòleg amb més de
tres dècades d’experiència. En l’article
titulat Hay que sacar la psiquiatria del
hospital y llevarla a la calle, publicat a El
País, Seikkula va desenvolupar aquesta
teràpia juntament amb altres especialistes a mitjans dels anys noranta.

L’espai es va obrir el desembre de l’any
passat i era l’últim dispositiu que faltava
per completar totes les àrees de servei de
la psiquiatria infantil i juvenil a la zona.
Fins ara els pacients que necessitaven
aquest servei s’havien de derivar d'altres
hospitals més llunyans. La planta disposa
de deu llits i, en aquests moments, hi ha
vuit ingressos. Al llarg del 2017, els hospitals de la xarxa pública de salut mental
que atenen població menor de 18 anys
van fer 1.864 hospitalitzacions d’aguts.
En el cas de les nenes, els diagnòstics
d’hospitalització més freqüents són els
trastorns de la conducta alimentària.
Entre els nens, tenen un pes rellevant els
trastorns de l’espectre autista.

Aquesta teràpia aplicada als pacients
amb psicosis atorga veu i vot sobre el
tractament als afectats i aspira a evitar
la cronicitat dels trastorns. «Quan apareix un brot psicòtic acudim a casa de
l’afectat i els encontres es prolonguen
fins que la situació s’estabilitza», apunta
Seikkula a l’entrevista d’El País. També
destaca que només recepten medicació
si l’ajuda psicosocial i psicoterapèutica
no és suficient per resoldre una crisi.
Segons l’estudi sobre els resultats de cinc
anys d’aplicació d’aquesta teràpia en la
psicosi, publicat pel professor Seikkula,
després de l’aplicació continuada només
es registren dos o tres casos nous d’esquizofrènia cada any a la regió, un 90%
menys que a principis dels anys vuitanta.

«L’ingrés a la planta psiquiàtrica sempre
és l’últim recurs, només es decideix utilitzar aquest servei quan la persona viu
una situació límit», recorda la psicòloga
Gloria de la Rosa, que treballa a la nova
unitat d’aguts. Per evitar que es creï un
efecte bombolla, «s’intenta que el pacient pugui retornar com més aviat millor
al seu entorn natural». Concreta que,
quan els riscos disminueixen, «procurem que de seguida puguin sortir a les
tardes per recuperar de forma progressiva el seu ambient anterior».
L’antropòleg Àngel Martínez apunta
que, amb el pas dels anys, la qualitat
assistencial de la psiquiatria ha evolucionat. No obstant, ressalta que caldria
dedicar més esforços a treballar a la
comunitat. Apunta que en altres punts

Recursos sanitaris
La filla mostra a la mare petits detalls
quotidians que abans passaven desapercebuts. «Ella assenyala un fil de llum
que entra per una escletxa de la finestra
i les dues esclatem de riure perquè veiem com flota la pols dins de la llum».
La Rosa Serrano és la mare de l’Alícia,
que té setze anys. Recorda l’angoixa familiar quan van saber que la seva filla
de dos anys tenia un trastorn de l’espectre autista. «En aquell moment et sents
perduda i vaig buscar el consol d’altres
famílies que vivien la mateixa situació»,
explica Serrano. A partir de llavors, es
va adonar de la importància del suport
a les famílies quan reben el diagnòstic.
Actualment, és presidenta del Centre
de Recursos en Trastorn de l’Espectre

La Rosa Serrano i la seva filla Alícia.

Se n’ha anat de viatge espacial i m’ha
deixat sol aquí», explica en Bleff.
El grup de joves també tenen els ulls
caiguts cap avall i la boca torçada. Després de planejar les activitats que poden
fer durant els mesos d’estiu, l’Àlex els
ha donat la notícia. Se’n va de viatge a
Sud-amèrica sense un bitllet de tornada previst. És un dels seus somnis. Vol
fer-lo realitat abans que el temps corri
massa de pressa. Els joves no s’ho esperaven. L’Àlex ja formava part de les seves
vides, hi compartien les seves angoixes
i les seves il·lusions. Però dissimulen els
signes de tristesa i l’animen a emprendre
aquesta aventura. L’Àlex se’n va amb la
confiança de veure’ls alegres, però amb
la preocupació per la poca implicació
de l’Ajuntament a l’hora d’incentivar
aquest grup de joves. «Aquest espai ha
de continuar perquè ells puguin desenvolupar-se i conèixer-se més», subratlla.

Autista de la Catalunya Central i fins fa
poc també presidia la Federació Catalana d’Autisme.
Al llarg d’aquests anys, ha rebut l’atenció del CSMIJ. Reivindica que només
acudeix a aquest servei de salut mental
una vegada cada vuit mesos. «El centre
compta amb bons professionals però
tinc la sensació que estan força saturats
per l’acumulació de visites», apunta Serrano. Comenta que la majoria de teràpies que fa la seva filla només les troba en
la sanitat privada. «Durant la setmana,
ve una professora d’educació especial a
casa que l’ajuda amb els treballs escolars
i així pot anar més tranquil·la a l’escola»,
comenta. Remarca que «tenir un servei
com el CSMIJ al territori és una sort
però s’hi haurien d’injectar més recursos
per tal que pogués oferir un mapa més
extens de teràpies adreçades als diferents
casos tractats al centre».
Segons apunta la doctora Àurea Autet,
anys enrere, «sí que tenia la sensació
d’una falta de recursos destinats a la salut mental». Però recorda que l’any 2017
el conseller de salut Toni Comín va fer
una gran inversió en el pressupost de sa-

lut mental arreu de Catalunya. Destaca
que aquest major pressupost és el que
va permetre obrir la nova unitat d’aguts
adreçada als menors. «Es tracta de saber optimitzar els recursos i el temps de
què disposem». Sosté que «és habitual la
sensació de tenir poc temps per atendre
els pacients en el món de la psiquiatria
i la psicologia». Considera que aquesta
sensació s’hauria de resoldre amb un
augment de personal, però també es pot
solucionar amb una bona gestió del nostre temps. També ressalta que, respecte a
les llistes d’espera, s’estableix un criteri de
priorització en funció de la gravetat del
cas. «Quan hi ha una emergència els dispositius s’activen de seguida», recorda.
El comiat
«Sense dir ni una paraula, ni tan sols al
professor, va arrossegant la bufanda i
se’n va cap a un racó». Ell és en Bleff i és
el protagonista del conte titulat Tristesa,
de la sèrie de volums Els tentacles d’en
Bleff d’Eva Clemente i Teresa Arias. En
aquest conte, Bleff té els «ulls caiguts cap
avall, la boca torta, els braços penjant i
tots els tentacles se li han tornat blaus».
Què li passa a en Bleff? «La Droy no hi
és, ha marxat, ens vam acomiadar ahir.

Després de formar un mar de llàgrimes,
en Bleff decideix escriure una carta sideral a la Droy i enviar-li per coet postal.
L’endemà, la Droy l’ha respost amb fotos
d’altres planetes. En Bleff es posa a fer
bots i vessa una llagrimeta. Ai, li ha tornat la tristesa? No! Ara plora d’il·lusió!
Els joves també decideixen preparar-li
un cartell per dir-li que el trobaran a
faltar amb les signatures de tots. L’últim
dia abans de marxar, l’Àlex es troba sol
al Mosaic, no veu cap jove. Se’n va a fer
un cafè al bar del Mirador i se’ls troba
tots cridant i rodejats de globus.
Se li dibuixa un somriure al rostre. Els
promet que enviarà fotografies del viatge. També els anuncia que no es podran
fer les activitats previstes durant el mes
de juliol, però que el setembre tindran
una nova persona com a dinamitzadora
del grup. L’Àlex els encoratja a treballar
per fer possibles els seus somnis. La Sílvia somia poder recuperar-se i ser psiquiatra, el Fran desitja que les persones
no el jutgin sense conèixer-lo, l’Aitor vol
convertir-se en un tatuador, a la Sara li
agradaria ser auxiliar d’infermeria, el
Nacho pensa que estaria bé una feina relacionada amb l’administració, la Isa vol
viatjar a Polònia, on té arrels per part de
la seva mare... També vol publicar un llibre de poesies per poder alçar la veu i fer
desaparèixer l’estigma en salut mental.
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d'aquí i d'allà

Fina Ramos

Des d'Holanda

«Quan entres en una botiga no pots demanar mai
les coses directament perquè està molt mal vist»

H

i ha moltes coses que sorprenen,
dels holandesos, però tenen un
punt de semblança amb els catalans, no sabria dir per què, potser
l’aspecte més seriós i formal... Per
a mi són mig catalans. Al començament em va sobtar que, quan et
conviden a una festa d’aniversari d’algú, has de felicitar
tota la família, el pare, els germans... els veïns. On trobo
moltes diferències és en el tema sanitari. Aquí no es va tant
al metge i si hi anessis per una grip gairebé se te’n riurien
i t’enviarien cap a casa. I si vas a urgències és que estàs
realment molt greu. A la feina no et demanen cap document de baixa. El marge de confiança és molt més elevat.
Ah! i em va costar d’acostumar-me a anar a tot arreu amb
bicicleta, a les hores punta... No en sabré mai tant com ells,
no hi pujo tan àgilment, però la faig servir habitualment.
Visc a la ciutat d’Apeldoorn, que té uns 160.000 habitants i
és al centre del país, no gaire lluny d’Alemanya. Prop de casa
meva hi ha la zona de boscos on hi ha Paleis Het Loo, el palau de la Reina. Els caps des setmana m’agrada passejar-hi.
Vaig arribar aquí per amor, l’any 1986. Havia acabat Magisteri, vaig conèixer un noi, ens vam enamorar i vam decidir
viure al seu país. La relació va durar sis anys, però ja m’hi
vaig quedar i més endavant vaig conèixer el que seria el meu
marit, que va morir fa quatre anys. Era pintor professional i
treballava per la casa Talens com a conseller tècnic. Viatjava
per tot el món per explicar els aspectes tècnics de la pintura a artistes, acadèmies de Belles Arts, etc. I també venia
sovint a Catalunya, tant per feina com per veure la família.
Les muntanyes de Montserrat el fascinaven! Els seus quadres es poden veure a la pàgina web www.donnederhand.
com. Quan tingui més temps vull fer-ne una nova pàgina
web on posaré tota la seva obra, una part com a arxiu i una
part per vendre. És que tinc més de 500 quadres!
Quan vaig arribar a Holanda, de seguida vaig mirar
d’aprendre l’holandès. Encara que tothom em deia que era
difícil, jo no l’hi vaig trobar. Un dels trets característics és
que es fan servir moltes formes de cortesia. Quan entres
20
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Fina Ramos amb un quadre del seu marit, Don Nederhand

en una botiga no pots demanar mai les coses directament
(«vull això») perquè està molt mal vist. Has de fer-ho indirectament, mai de manera imperativa. Al cap de mig any
ja m’hi defensava i vaig començar a treballar de secretària.
Després de fer més cursos, vaig treballar quinze anys al
departament de Màrqueting de Talens, on vaig conèixer
el meu marit, però em picava el cuquet de l’ensenyament
i vaig fer primer el Bachellor i després el Màster d’Educació. Ara treballo a l’Escola Superior de Negocis d’Arnhem,
al departament de negocis internacionals, on faig classes
d’espanyol. És un centre amb molts alumnes d’arreu del
món. L’escola és subvencionada i els alumnes poden obtenir un préstec fàcilment i el poden tornar quan puguin,
sense presses. Vaig molt de bòlit, però hi estic bé. Hi treballo quatre dies a la setmana. També soc traductora oficial de l’holandès al castellà i fa quatre anys em vaig fer
instructora de Txikung. Ara, a part de tenir els meus grups
particulars, també en faig classes als professors de l’escola.
M’agrada molt i em dona molta pau. La meva pàgina web
és www.chikungramos.nl, per si us voleu inspirar!
Fina Ramos Palau és professora d’espanyol a l’Escola Superior de Negocis d’Arnhem (Holanda)
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indrets

El pou de glaç de les Feixes de Coaner
Josep M. Mata-Perelló / Josep Girabal Guitart
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

E

s consideren materials geològics tots
els que constitueixen el nostre planeta, entre ells l’aigua, la neu i el glaç, i
la seva explotació es pot considerar
una forma particular de mineria de
la qual ara parlarem. L’aprofitament
històric del gel natural ens ha deixat al Geoparc un ric patrimoni de pous de glaç i un bon
exemple és el de les Feixes de Coaner, remarcable pel bon
estat de conservació, el recull d’objectes relacionats amb la
seva explotació, la documentació escrita que se’n conserva
i el testimoni oral recollit, tot gràcies a l’esforç de la família
propietària. El glaç natural tenia històricament ús medicinal,
però també es feia servir per conservar aliments, refrescar
begudes i fer gelats; la venda estava regulada per les autoritats
i l’arrendatari del servei n’havia de garantir el subministrament tot l’any. Sense possibilitats de fabricar-lo i sense geleres
ni congestes l’única manera de disposar sempre de gel era
conservar el que es podia emmagatzemar a l’hivern als pous
de glaç. La majoria dels de la Catalunya Central es van construir i explotar entre finals del segle XVI i mitjans del XIX.
El pou de les Feixes de Coaner és del 1627, està molt ben
construït, tot ell fet de pedra i com tots en bona part soterrat
per conservar la frescor. Té la forma habitual cilíndric i cobert amb una cúpula semiesfèrica. En canvi l’accés és força
original, s’hi entra còmodament per una porta seguida d’un
llarg passadís; a més té dues obertures petites a la paret lateral
i una altra al cim de la cúpula. El glaç s’obtenia al costat del
22
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pou, en una bassa extensa i poc fonda que s’omplia amb aigua
de la propera riera de Salo. La congelació de l’aigua comença
per la superfície i avança molt lentament cap a l’interior del
líquid, de manera que per obtenir una bon gruix de gel es
cobria cada vespre amb una fina capa d’aigua que es glaçava
la mateixa nit, i es repetia cada dia l’operació fins a assolir una
capa de glaç d’uns 20 cm de gruix. El glaç de la bassa es tallava en blocs que pesaven entre 60 i 100 kg, es duien al cim del
pou i es baixaven a l’interior per l’obertura de la cúpula; a dins
es posaven els blocs en capes separades per palla o boll per
evitar que s’enganxessin. Un cop carregat el pou es tancaven
les obertures amb terra, palla i branques. Com que el pou estava soterrat i aïllat de la calor, el glaç s’hi conservava durant
mesos i se’n fonia molt poc. Els blocs de glaç es treien amb
una corriola i es transportaven a bast, ben protegits, i de nit.
El glaç de les Feixes de Coaner es venia fins i tot a Barcelona.
El viatge acabava als magatzems dels venedors de les ciutats,
que pagaven el glaç pel pes que hi arribava.
Nom del paratge: Les Feixes de Coaner. Cal no confondre-ho amb el
poble, castell i santuari de Coaner, que és en una altra vall i s’hi va per
una ruta diferent. Situació: Al km 4 de la carretera BV-3002, de Valls
de Torroella a Salo. Les visites són a hores convingudes. Procedència
del nom: El 1180 la casa ja s’anomena Feixas, i era també aquest el
cognom dels propietaris. L’afegit de Coaner se suposa que es deu a
la demarcació parroquial. Situació geològica: La zona forma part
de la Depressió Geològica de l’Ebre. Importància geològica: Enlloc
més del Geoparc es pot visitar un pou de glaç tan accessible, ben
conservat i documentat. Materials geològics: Hi predominen les
margues i gresos d’origen continental, dins la Formació Molasses de
Solsona. Edat de la formació: Oligocè. Curiositats: El pou va estar
actiu fins ja entrat el segle XX, com ho demostren els anuncis publicats a la premsa de Manresa l’any 1902.

natura urbana

Prou plàstics
Ignasi Cebrian

D

arrerament es parla molt de plàstic, hi ha molt de plàstic surant per
mars i oceans, autèntiques illes de
plàstic a bell mig de l’oceà, i que
aquest plàstic s’ha repartit, en forma de micropartícules disperses
per tot arreu, fins a arribar a dins
del nostre cos. Sovint es carrega la responsabilitat al ciutadà d’aquest excés de residus i se’l bombardeja amb publicitat enganyosa i amb campanyes nacionals i mundials que
el posen com a principal responsable. No és del tot cert. El
ciutadà només té una part molt petita de responsabilitat.
Els humans, com a consumidors, busquem la comoditat i
l’economia del producte que comprem. Totes dues característiques són, la majoria de vegades, contràries al medi
ambient i explotades pels fabricants per vendre el que sigui sense tenir en compte res més que el seu propi benefici. Sense tenir presents les anomenades externalitats de
la producció industrial. Els impactes sobre el medi ambient no estan comptabilitzats en la factura del consumidor.
Però al final, quan no hi ha una bona gestió dels plàstics
els acabem pagant tots i patint-los en les nostres pròpies
carns i paisatges.

Paisatge que inclou microplàstics invisibles surant per l’aire, al terra i a l’aigua.

Els veritable responsables del desori són els fabricants i una
administració còmplice i poc valenta per permetre-ho. És
barat empaquetar productes i produir residus. Sobretot si
l’industrial se’n renta les mans. Però els plàstics, a més de
ser residus visibles i d’impossible descomposició orgànica
que ens trenquen l’harmonia del paisatge, també els trobem
invisibles en l’aire, les aigües i el sòl, en forma de micropartícules. Són els microplàstics d’origen divers: desgast de pneumàtics, soles de sabates, xarxes de pescar i desgast d’altres
plàstics més grans. Són un problema perquè són ingerits
quan mengem certs organismes, sobretot peix i marisc, els
quals prèviament els havien ingerit: els microplàstics s’acumulen a les xarxes tròfiques. Es desconeixen els efectes que
poden tenir sobre la salut, però podrien afectar el sistema
hormonal. Les mesures per posar-hi ordre són clares: qui
contamina paga. Per tant, impostos sobre els productors
que regalin plàstic amb els seus productes. I pel que fa als
microplàstics, proposar solucions més saludables i menys
contaminats, que segur que ja existeixen, però la mandra de
fer les coses com ja es fan i els interessos econòmics contraris al canvi no deixen aflorar aquests nous invents. Responsables: fabricants i administració, no ho oblidem. Suposo
que els pròxims anuncis aniran enfocats en aquesta direcció.
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notícies del pou

«No era un crític musical,
sinó un animador que
posava la música, per
ajudar els oients a
passar-s’ho bé
amb els discos»
24
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l'entrevista

XARLI
DIEGO
FERRÚS
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Acaba de publicar ‘Gràcies per la música!
Memòries d’un locutor d’èxit’. Comunicador
i periodista es va iniciar a les ràdios d’Olot i
Vic. El 1978 aterra a Ràdio Manresa on fa el
programa ‘Bages Music’ i organitza el Bages
Music Festival, al Congost. A Ràdio Barcelona
presenta ‘Caspe Street’. Treballa amb Rosa M.
Sardà a TVE. I amb Joaquim M. Puyal i Lloll
Bertran a TV3. Col·labora a les revistes El gran
musical i Fans. Dirigeix dues productores
discogràfiques. Va ser assessor de comunicació
de tres conselleries de la Generalitat, és cap de
Premsa del Tricicle i des de fa 25 anys dirigeix
el gabinet Xarli Diego Comunicació SL.

D'

on sorgeix el
sobrenom de
Xarli?
-Quan vaig
arribar a Ràdio Barcelona,
el cap Joan
Castelló Rovira, que era un periodista
il·lustre i el meu mestre radiofònic –el
Puyal a televisió– em va dir que calia
canviar el nom de Carles, perquè la
música era molt d’anglesos, i com que
dominava el màrqueting, em va oferir
la possibilitat de canviar a Xarli. Vaig
estar-hi d’acord.

-Et defineixes més com a comunicador o com a periodista?
-Comunicador és més transversal i
s’utilitzava força a la ràdio, on hi havia
més comunicadors que periodistes, associats a una feina informativa. El comunicador tant parlava de música com
de notícies o érem xòumans. Sempre
m’he considerat més comunicador que
periodista. També n’he fet, a Regió7,
amb entrevistes i columnes d’opinió.
Algú em va definir com a periodista
musical. He estat locutor musical d’èxit
a Ràdio Barcelona, però també vaig fer
de presentador i relacions públiques.
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No he estat mai discjòquei de discoteca.
A l’Atàngia, al Peters o al Menfis presentava i entrevistava per treure un sobresou que les empreses permetien, perquè
els locutors no guanyàvem gaire.
-Vas començar al món de la ràdio a
Olot i Vic?
-Efectivament. Vaig demanar a un
tècnic de Radio Nacional de España,
al passeig de Gràcia de Barcelona,
Manel Sorribes, si m’ajudaria a treure
el nas en alguna emissora. Personatge
clau, em va donar un cable i va aconseguir que em rebés el cap de programes d’Olot, Joan Grau. Vaig començar
a gravar entrevistes d’Ovidi Montllor,
Elisa Serna o Manuel Gerena, cantants
protesta, però també Miguel Gallardo
o Llorenç Santamaria. Les gravava en
una casset i les passaven més tard. Sorribes també va parlar amb el director
de Vic, on vaig tenir programa en castellà, Tu, yo y la radio, de dues hores
i mitja, on presentava la música del
moment. Estava quatre hores per anar
i tornar de Terrassa, però m’ho passava
bé. Era tremendament vocacional.
Manresa i el Bages
-Quina va ser la teva experiència a
Ràdio Manresa?
-Era decidit i amb 20 anys vaig trucar
al cap de programes, Amador Díaz,
que em va dir «Està usted de suerte
porque se acaba de morir una locutora». Em va fer una prova per veure si
la podia substituir. Després em va dir,
«pues no està mal y lo vamos a coger
de plantilla». Vaig coincidir amb Pilar
Goñi, que tenia 16 anys i que ara mana
i és la mà dreta de Ferran Debant, al
grup Taelus–, Antonio Serrano, Rosabel, Josep Pintó, Vicenç Comas..., amb
una noia entranyable que es deia Encarna i que va ser una tieta per a mi,
humanament fantàstica, el senyor Tatjé i d’altres velles glòries de la casa. Vaig
presentar el programa Bages Music, on
vaig fer venir Miguel Bosé –quan Ana
Garcia Obregón era la seva nòvia–,
Paloma San Basilio, Mocedades, Pablo
Abraira, Miguel Gallardo, Paco Pastor,
que era el solista de Fórmula V, Sandro
Jacobe, José Vélez, i el pianista Richard
Clayderman. Passava hores a les companyies de discos per explicar-los que
feia un programa a la ràdio amb milers
d’oients, on volia portar els protago26

EL POU · JULIOL-AGOST 2019

nistes. Tot plegat va desembocar en un
gran festival a Manresa.
-Què va significar l’organització de
Bages Music Festival?
-Un gran èxit. Era el catalitzador d’un
grup de voluntaris manresans que liderava, com Quim Lladó, Josep M. Alegre
o el Xino, que enganxaven cartells, buscaven espònsors, i vam trobar un gran
escenari amb un so impecable, al Congost. Volia agrair als oients que m’havien escoltat i seguit, així que només van
pagar el preu polític de l’entrada: els costos. No hi vam guanyar ni una pesseta.
Estava ple. Penso que hi va haver unes
4.000 persones entusiastes, cosa que a
Manresa no era fàcil de veure. Artistes
internacionals, rockers americans, els
Falcons, els mallorquins de Terciopelo y
Fuego, Miguel Gallardo, Pablo Abraira,
Paloma San Basilio, Angela Carrasco,
Betty Missiego o Gibson Brothers.
-Quin record tens de les festes majors
comarcals?
-Amb el mànager cubà que vivia a Sant
Vicenç de Castellet, Félix Ruizsanchez,
era un luxe presentar festes majors de
Sallent, Navàs, Navarcles o Sant Vicenç
de Castellet, on també havíem fet El
xou de Carlos Diego, els diumenges a la
tarda. Vam començar a la pista Castell,
amb un grup de vuit manresans que,
dins d’una furgoneta, sempre em van
donar suport. Ens unia la passió per la
ràdio i pels joves. A la gent, la música
sempre l’ha atrapat, ara i abans.
-Recordes alguns dels teus treballs a
Regió7?
-Sí, del 1979. Feia entrevistes als artistes que venien a Manresa, com ara
Triana, un grup de rock d’arrel andalús
amb un so molt peculiar, que tenia èxit
amb cançons com En el lago, o Miguel
Bosé que va venir al programa de ràdio. Eren entrevistes que m’ajudaven
a formar-me com a periodista i comunicador. També hi vaig fer articles
costumistes, on parlava del dia a dia
de la gent, en una columna on deia el
que volia, en clau divertida i d’humor.
N’estava orgullós i em feia gràcia. Com
que la ràdio, on estava de plantilla, era
més conservadora que Regió7, el director Josep Mira, em va cridar al despatx
i em va dir que treballant a Ràdio Manresa no podia firmar les columnes: «Li

recomano que posi les inicials». Em va
fer enrabiar molt, però ho vaig acceptar.
A partir d’aquell dia vaig signar amb les
inicials, CD, una vergonya absoluta.
Ràdio Barcelona
-Com van ser els inicis a Ràdio Barcelona?
-Hi vaig anar per un anunci que el que
després va ser el meu cap, Joan Castelló
Rovira, havia col·locat a La Vanguardia,
on convidava els que érem de raça radiofònica a presentar-nos a unes proves,
que sempre he odiat. Estava neguitós,
però les vaig fer. Van decidir que havia
de ser el locutor musical per a la gent
jove. Em van agafar i vaig presentar el
Caspe Street, durant més de cinc anys.
-En què consistia el programa?
-Ràdio Barcelona estava al carrer de
Casp, tocant al carrer Tuset, amb una
modernitat total de disseny, botigues i
despatxos. Era una mostra de glamour
al rovell de l’ou de Barcelona. El programa anava de grans entrevistes a artistes
nacionals i internacionals, com Antonio Flores, Lolita, Rocío Jurado o Rocío Dúrcal, Ana Belén i Victor Manuel,
però també Joan Baptista Humet, Joan
Isaac o Raimon, que no lligava amb la
meva pel·lícula, però el cap m’ho va demanar. Era un programa de referència
on passàvem novetats discogràfiques
d’èxit i entrevistes als protagonistes.
Fèiem concursos i regalàvem premis
com viatges a l’estranger, bicicletes
o col·leccions de discos. No feia
participar gaire els oients per telèfon,
perquè entenia que el programa perdia
ritme. En estudi he tingut patums
internacionals. Des de Roger Hogson
de Supertramp fins a Eddy Grant, o
Bonnie Tyler, a qui considero el Rod
Stewart femení. Els americans Kid
Creole & the Coconuts, el brasiler To-

quinho... I grups com Radio Futura,
Los Secretos o Mecano. Després vaig
ser cap de creativitat publicitària, cap
d’emissions i adjunt a la direcció de
programes. Els grups i solistes anglesos
m’han interessat, en ser un mirall de la
música anglosaxona. Quan la SER ja no
m’entusiasmava, perdent-hi molts calés,
vaig marxar de Ràdio Barcelona.
Televisions
-Com va ser que entressis a TVE?
-Em van venir a buscar a Ràdio Barcelona per col·laborar presentant un
videoclip a la setmana, al programa
Cita amb, que presentava Maria Elias.
Aquí vaig començar com a guionista.
En una segona etapa feia entrevistes

El gran musical?
-Aprofitar les vivències dels artistes que
passaven pel programa per fer una crònica amb notícies. Relacionava l’actualitat de Catalunya amb els artistes que
coneixia. Si anava a veure Tino Casal. a
Jérez de la Frontera, explicava que era un
personatge molt innovador que es feia el
disseny de la seva roba, o rebia a l’estudi
Luis Miguel quan tan sols tenia 12 anys
i ara s’ha convertit en una figura mundial a Sud-Amèrica. Eclèctic de formació,
no soc un crític musical, sinó un animador que posava la música, per ajudar als
oients a passar-s’ho bé amb els discos.
-I a la revista Fans?
-La dirigia Damián Garcia Puig, que

«El director de Ràdio Manresa, Josep Mira,
em va cridar al despatx i em va dir que treballant a la ràdio
no podia firmar les columnes. Em vaig enrabiar molt,
però ho vaig haver d’acceptar»
als personatges que participaven al
programa Ahí te quiero ver, de Rosa
Maria Sardà. Anava a dinar amb grans
patums, des de Camilo José Cela a
Pedro Almodóvar i de passada em
formava. Va ser una gran escola. Al
mateix temps, assessorava La Trinca
a TV3, amb el programa No passa res.
-Quins altres programes hi vas fer, a
TV3?
-Assessorava en música i vaig intervenir en una actuació de l’entrenador del
Barça Terry Venables, que em va fascinar en interpretar una cançó d’orquestra de Frank Sinatra. Idea del futbolista
barcelonista Julio Alberto que va portar Terry a dinar amb la Trinca, i vam
aconseguir que cantés. Vaig estar tres
anys fent la Loto 6/49 en directe, amb
Rosa Badia, sota la direcció del mestre
Joaquim M. Puyal. Vaig substituir l’Antoni Bassas, que va estar malalt durant
quatre programes, en la presentació de
Tres pics i repicó. En un cap de setmana,
Mònica Terribas em va explicar el funcionament del programa. L’any 1992
vaig presentar El joc del segle, amb Lloll
Bertran, que va durar dos anys. De primer vam tenir molt èxit, però quan les
productores van canviar la Lloll, es va
emmerdar la troca.
Revistes
-Quina va ser la teva tasca a la revista

després va dirigir la discoteca Studio 54
de Barcelona, i revistes del grup Zeta,
estava molt vinculat a Ferran Adrià. Espavilat i culte, volia dignificar el gènere de l’entrevista, i em va demanar que
hi entrevistés artistes amb el meu estil.
Vaig entrevistar el cantautor Joan Baptista Humet, una de les persones que
més he apreciat en el món de la música,
a qui he entrevistat a Manresa i Barcelona. Va ser un artista de referència
fins que va morir de càncer. Juan Carlos
Ramos, conegut per Iván, un èxit dels
40 principals. Pecos, o Donna Summer,
sobre qui reflexionava com a artista
d’èxit d’àmbit internacional.
Produccions
-Quin rol has desenvolupat a l’empresa Metropol Records?
-Era una empresa dedicada a la música disco per ballar. En vaig ser director
durant uns mesos. Hi vaig crear un àlbum –69 Mix– que va tenir molt èxit.
Era un diàleg entre els números 6 i 9
(noi i noia), que enllaçaven amb bones
cançons de discoteca. Va funcionar molt
bé, fins i tot com a experiència personal.
-I a Clash Producciones discográficas?
-Era una marca pròpia, amb dues submarques: Calypso i Aljama (de flamenc).
Com a apassionat de la música comercial vaig muntar la companyia amb l’ajuda de Roberto Alcaraz. N’era director i

màxim accionista. Va ser una experiència fantàstica, però realista. Vaig portar
Billy Preston, que havia tocat amb Beatles i Rolling Stones, a la plaça de toros de
Barcelona: el vaig promocionar i vam fer
una tournée per Espanya. Li vaig treure
un LP. També van tenir èxit un LP sobre
The Rubettes, amb la cançó Sugar Baby
Love, o I Pooh, grans estrelles a Itàlia.
Així com la rumba i grups de rock en
català com Blues H. En aquella època, la
transició de l'LP al CD va ser terrible, i
més quan havia de pagar drets d’autor.
-També vas estar a ABC Punto Radio,
al programa L’estand?
-Luis de l’Olmo tenia la cadena Onda
Rambla comprada a ABC Punto Radio, que emetia per tot Catalunya.
Com que porto en l’àmbit comunicatiu
la Federació de Fires de Catalunya, va
ser la meva tornada a la ràdio, on vaig
presentar durant cinc anys un programa de fires el dissabte de les dotze a la
una del migdia, amb entrevistes curtes,
bon humor i un VIP, que sempre crida
l’atenció. La meva filla s’encarregava de
l’explotació comercial.
-Com valores la teva estada a Antena
3 Radio?
-Hi vaig presentar un magazín a les
12 del migdia, “Por mi que no quede”,
on feia entrevistes a polítics, gent de
cinema, populars de televisió, professionals de l’humor, amb notícies,
concursos i una ràdionovel·la sobre el
comissari Morales, que va funcionar
força bé. L’emissora era propietat de la
SER i La Vanguardia, però una ordre
judicial ho va revocar en retornar-la
als anteriors propietaris. I vaig plegar.
Assessor
-Com, quan i per què vas ser assessor
de Tricicle?
-Soc el cap de premsa de Tricicle,
que aquest desembre compliran 40
anys d’actuacions. Estic a totes amb
ells, però no dins dels camerinos. Han
actuat a mig món i estan al final de la
seva carrera.
-Quina va ser la teva experiència com
assessor de comunicació de diverses
conselleries de la Generalitat?
-Vaig estar dos mesos amb la consellera M. Eugènia Cuenca, amb qui vaig
ser el primer director general de Co-
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municació de la Generalitat. A partir
d’aquí, em va fitxar Núria de Gispert,
expresidenta del Parlament, en considerar que havia fet una bona feina amb
poc temps. Vaig dirigir la comunicació
dels departaments de Justícia, Governació i Interior, on prenia totes les decisions estratègiques. També vaig estar
amb el seu conseller substitut Josep
Delfí Guàrdia Canela, de Justícia.
-Quina és la feina de director a Xarli
Diego Comunicació SL?
-La que faig als darrers 25 anys de dedicar-me a portar un gabinet de comunicació, quan no n’hi havia. Ara és el més
normal del món. Com que els mitjans de
comunicació expulsen els periodistes,
aquests fan de comunity manager o treballen com a freelance en comunicació.
El darrer magazine que vaig fer, Por mi
que no quede, d’Antena 3 Radio, –on havia entrevistat Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Duran i Lleida, cantants i la senyora
de la cantonada–, va acabar malament,
quan una sentència judicial va tornar
la ràdio als antics propietaris, i em vaig
quedar sense programa. Aleshores vaig
decidir treballar per mi, amb indepen-

dència i promocionant els mitjans en
una feina diferent a la que havia fet. Em
vaig haver d’adaptar. Però tota l’experiència acumulada em va servir per crear
el gabinet de comunicació en l’àmbit de
les relacions públiques i la publicitat, entenent la comunicació de manera molt
transversal. He actuat amb els mitjans
per promocionar idees, persones i productes, amb una estructura molt petita,
com a pal de paller de la meva empresa,
una societat limitada unipersonal, amb
col·laboradors com la meva filla Judith,
que és periodista i ha treballat molt en
comunicació corporativa, però també és
molt creativa i fa el seu propi camí. He
treballat en àmbits diferents en funció
de qui i per què em contracten. Des de la
moda, dins la Passarel·la Gaudí, que ara
és 080, fins a la política.
-Per què has fet el llibre Gràcies per la
música! Memòries d’un locutor d’èxit?
-L’he escrit perquè me’l devia i per la
gent. Vaig viure una època amb molta
intensitat. A Bages Music, el programa
manresà, posava els discos que volia
i entrevistava els artistes que m’agradaven, exactament igual que vaig fer

a Barcelona o Vic, en un programa de
tarda. Volia explicar una època fantàstica, viscuda amb molta il·lusió, on vaig
aconseguir les coses que desitjava, amb
humilitat, treball, empenta, dedicació,
i respecte per als altres. Soc un professional que no ha trepitjat mai un ull de
poll. En canvi, he vist algun gelós al meu
entorn, però estava preparat per assumir-ho. Quaranta anys després, volia
narrar una part de la meva vida i posar-la en valor, per compartir-la amb la
gent que he conegut. Explicar com era
el món de la música en aquella època,
per què hi havia aquells artistes, la força
de les companyies de discos i el poder
de la ràdio, que era magnífic en aquells
moments, quan la televisió era una i
en blanc i negre. Treballava a la ràdio
número 1, que era Ràdio Barcelona,
envoltat de mestres i figures com Joan
Castelló Rovira, Joaquim M. Puyal, Luis
Arribas Castro, Fermín Bocos, Eduard
Boet i tants d’altres. També he fet el llibre
per als milers de persones que em van
seguir aquí, a Manresa, a la comarca o
arreu, i per a aquells a qui ha pogut agradar alguna cosa del meu estil o del que
he fet. El llibre és per a tots ells.

el perfil

C

arles Diego Ferrús va néixer el 23 de novembre de 1956 a Terrassa. La mare era
originària de Flix i professionalment modista. El pare era de Zamora, però amb
dos anys ja es va establir a Terrassa. Va fer
de manyà de primera. «Recordo que anava tot el dia amb
un peu de rei a la mà». Va estudiar a l’institut Arraona de
la Mancomunitat Sabadell Terrassa, on hi ha actualment la
Comissaria Central dels Mossos d’Esquadra, fins al COU.
Després va passar a la Universitat Autònoma de Barcelona,
on va estudiar fins a segon de Ciències de la Informació, en
què va deixar la carrera per treballar a Ràdio Manresa: «Era
una època convulsa, amb grisos a cavall que es passaven
el dia repartint hòsties», mentre «jo havia de fer un esforç
físic i mental per treballar a la ràdio i poder estudiar per
dotar-me de certs coneixements». A part de les vagues sovintejades a la facultat, «se’n feien de solidaritat, per exemple amb els treballadors de la Seat. Amb dolor, vaig decidir
deixar-ho i dedicar-me plenament a la ràdio».
No ha treballat en cap dels mitjans de comunicació de Terrassa i va començar fent entrevistes a Ràdio Olot, amb només 15
anys, Ràdio Vic, amb el programa de tarda Tú, yo y la radio,
i Ràdio Manresa, on va començar el 1978 la seva vida com a
professional, amb el programa Bages Music. A Manresa va
organitzar el Bages Music Festival i també va col·laborar al
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diari Regió7 fent entrevistes i columnes d’opinió, l’any 1979.
El 1980 entra a Ràdio Barcelona, on durant cinc anys presenta i dirigeix Caspe Street. A l’emissora va acabar sent executiu
com a adjunt a la direcció de programes. Durant cinc anys, a
ABC Punto Radio, va presentar el programa L’estand i el magazine Por mi que no quede, d’Antena 3 Radio. Pel que fa a la
televisió, va ser guionista de TVE i presentador de TV3, a la
loto 6/49 i El joc del segle. Ha col·laborat en les revistes El gran
musical i Fans. Director de Metropol Records, va crear la seva
pròpia companyia discogràfica Clash Producciones discográ·
ficas, amb dos segells: Calypso i Aljama. Va ser assessor de
comunicació de diverses conselleries de la Generalitat. Des
de fa deu anys és el cap de premsa de Tricicle, i en fa 25 que
dirigeix el seu gabinet de comunicació Xarli Diego Comunicació SL. Fa quatre anys que viu a Mataró, on també té el
domicili fiscal de l’empresa, mentre que a Vilassar de Mar hi
queda el domicili social.

CULTURA
espai d'art

Juliol-agost 2019
Maria Antònia Pintó
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fila cultural

La literatura eròtica
es destrempa

Repassem el passat i el present de la literatura eròtica al Bages, a través
dels seus títols, els autors i els editors.
Jordi Estrada

L'

aparició de la novel·la
El castell de Trempafort
l’abril de 1991, publicada per Edicions Parcir
i escrita entre el 1984 i
el 1985 per una jove parella que va signar l’obra amb els pseudònims de Dolça
de Puigcardener i Bernat d’Aleynagaia,
va significar la irrupció de l’erotisme
com a gènere en el panorama literari
bagenc. Al cap dels anys, Antoni Daura,
llibreter i responsable de la publicació –
juntament amb Marià Pardo, fundador
d’Edicions Parcir–, en recorda l’èxit esclatant. Tot i tractar-se d’un text anònim
i, per tant, sense cap participació dels
autors en la promoció comercial, El cas·
tell de Trempafort fou un dels llibres més
venuts a Manresa el dia del llibre d’aquell
any. Segons Daura, en un primer moment van contribuir-hi «l’atracció per la
temàtica eròtica, aleshores en voga, i la
curiositat per l’autoria». Però també, el
boca-orella, ja que «més enllà del component eròtic, la història estava ben escrita, tenia gràcia i humor».
En el conjunt del país, feia una dècada
que la literatura eròtica s’havia fet un
espai en el món editorial. Entre finals
dels anys setanta i al llarg dels vuitanta,
editorials com Tusquets, la Magrana i
Pòrtic institueixen premis i col·leccions de narrativa eròtica. És en el curs
d’aquells anys que surten publicats títols
30
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com Deu poemetes té el pomer (premi
La sonrisa vertical, 1979) del col·lectiu
Ofèlia Dracs; Els quaderns d’en Marc
(1983), l’autor dels quals encara continua sent un enigma, malgrat l’atribució
poc fonamentada a Manuel de Pedrolo;
i Amorrada al piló (1986) de Maria Jaén,
per posar alguns exemples. En aquestes
i altres obres ja s’entreveuen els trets característics d’un determinat erotisme a
la catalana, basat en el caràcter realista
i quotidià de les situacions, el to humorístic i la creació d’un argot eròtic propi.
Un best-seller eròtic manresà
Poc s’imaginaven els autors i l’editor
d’El castell de Trempafort que just després de posar a la venda el llibre amb
un tiratge inicial de mil exemplars, molt
considerable tenint en compte que tota
la distribució es va fer des de la mateixa
llibreria Parcir, va caldre fer-ne una segona edició, actualment exhaurida. Els
autors, que prefereixen mantenir-se en
l’anonimat, expliquen que van optar per
signar amb pseudònims «a causa d’un
cert escrúpol personal». Una vegada
publicat el llibre, consideren que «ens
va semblar divertit continuar mantenint l’anonimat» i afegeixen que «a un
de nosaltres un amic li’n va regalar un
exemplar pel seu aniversari!». Pel que fa
al procés de redacció de la novel·la –un
conjunt de relats interconnectats, amb
múltiples referències als escriptors me-

dievals de la literatura catalana–, els autors expliquen que, una vegada acordada la idea general i l’estructura, «mentre
l’un escrivia l’esborrany de cada capítol,
l’altre els revisava i esmenava, i hi suggeria afegits o canvis». Reconeixen la
influència de les Deu pometes, quant
al plantejament general del llibre, i del
film La Bête de Borowczyk, com a font
d’inspiració d’una escena en concret, i
remarquen que «en el nostre text vam
voler contrastar l’erotisme de les situacions amb la presència de personatges
literaris o referents històrics, alguns
d’explícits i altres de més camuflats».
Quant a l’ús del llenguatge, «de collita
pròpia, però també fixant-nos en referents literaris, cinematogràfics, teatrals i
de carrer», és també de destacar el contrast «entre un llenguatge noucentista,
molt tocat i posat, i un altre de cruament
vulgar, per no dir paròdicament obscè».
L’única reserva a l’hora de publicar
El castell de Trempafort va venir
de l’empresa impressora, la
Impremta de Sant Josep, que va
demanar de constar en els crèdits
com a S.J.

Agustí Franch, l’erotisme escènic
L’escriptor manresà resident a Andorra,
on dirigeix el Club Piolet d’Andorra Televisió des de novembre de 2012, con-

fessa que va començar a fer literatura
eròtica per casualitat: «M’esqueia a l’Autònoma, on estudiava Dret, i van convocar un concurs de narrativa eròtica».
Franch s’hi va presentar, va guanyar i a
partir d’aquell relat va néixer Generaci·
ons, llibre publicat per Abadia el 2004.
El títol fa referència al repàs de la vida
sexual de quatre generacions d’una mateixa família. Arran de la presentació
del llibre (amb escenes de sexe explícit, desinhibit i amb un punt de sado),
Franch entra en contacte amb Conrad
Son, director de cinema porno, el qual
col·labora en la posada en escena de
la comèdia Entre pocs i massa, que va
significar el desembarcament teatral
d’Agustí Franch a Barcelona. L’obra va
estar vuit mesos seguits en cartell al teatre Capitol, on actualment s’està representant la seva darrera comèdia, Coitus.
Sobre Entre pocs i massa, Franch assenyala que «malgrat la presència de nus
a l’escenari i alguna seqüència lèsbica,
ni a Barcelona ni en cap de les ciutats i
els pobles on després es va representar
va produir-se cap escàndol, ja que no hi
havia cap escena gratuïta i hi predominava l’humor, que tot ho relaxa».
En l’hora narrativa i teatral d’Agustí Franch, l’humor constitueix l’altra
cara de l’erotisme. Ho veiem en el relat
guanyador l’any 2012 del concurs de
literatura gastronòmica, convocat per
Diesa restauració, amb la col·laboració
del CNL Montserrat, on relaciona els
plaers de la taula i del llit, i també en
el sainet que l’any 2010 va escriure per
ser representat dins el Festival Tocats
de Lletra 2010, en un muntatge escènic del grup teatral dels Carlins, Polvos
màgics, amb la coparticipació de Joan

Jordi Miralles, Jordi Cussà i Llorenç
Capdevila, entre altres autors.
Per a Agustí Franch, «així com existeix
l’humor català, també existeix un erotisme català, que no és fi ni subtil, sinó gruixut i directe. No hi ha res de més eròtic
que la botifarra i la cigala». En les seves
comèdies, l’erotisme i el sexe serveixen
de pretext per explorar en el fons humit
i hipòfisic de les relacions humanes, sobretot entre homes i dones. I reconeix
que «ara mateix la dificultat no està tant
en el fet d’abordar qüestions sexuals, sinó
en com no caure en expressions o comentaris que puguin resultar sexistes».
Agustí Franch : «Hi ha lectors
que associen erròniament l’autor
amb allò que escrius. Jo no tinc
res a veure amb les dèries i les
obsessions sexuals dels meus
personatges»

Altres erotismes
A banda del relat d’Adam Majó guanyador en el concurs de relats eròtics 2007,
convocat en el marc del Saló del Sexe,
celebrat a Manresa els anys 2006 i 2007,
el sexe i l’erotisme ocupen un paper més
o menys central o tangencial en l’obra
de Joan Jordi Miralles, sobretot en textos com Una dona meravellosa, publicat
per LaBreu el 2014, on la protagonista
es proposa superar una situació de crisi
personal a través del sexe. També l’editorial berguedana l’Albí, actualment
establerta a Manresa, ha publicat títols
d’alt voltatge eròtic com Jocs de llit, de
Llorenç Puig, i El trobador Cuadeferro,
de Jordi Cussà, novel·la inspirada en la
vida, els sinvertesos i les disbauxes eròtiques de Guillem de Berguedà.

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

Il·lustració: Anna Crespo

Recentment, Edicions Parcir ha publicat la primera novel·la del navarclí
Josep Maria Descals, Nahid, inspirada
en la història real d’una noia dedicada
a la prostitució d’alt estànding. Antoni
Daura, l’editor, reconeix que «malgrat
el possible interès morbós del tema, no
s’han aixecat ni de bon tros les expectatives creades amb El castell de Trem·
pafort» i ho atribueix, entre altres factors, al fet que la literatura eròtica «ha
deixat d’interessar». La prova és que
han desaparegut col·leccions i premis
de literatura eròtica. En opinió de Daura, sembla com si «la pornografia de la
imatge hagi acabat desplaçant l’erotisme de la lletra». Amb tot, Franch considera que la literatura eròtica continua
tenint el seu públic, el qual, a parer de
l’escriptor, és sobretot femení. Potser el
que falta són més escriptores que facin
literatura eròtica? Franch considera
que no tindria sentit «l’existència d’una
literatura pornogràfica, perquè el porno s’adreça a qui no llegeix». I conclou:
«El porno és per mirar, no per llegir. És
més: mentre els homes miren porno, les
dones llegeixen literatura eròtica».
Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa
Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com
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propostes

TEATRE. Joan Morros

Microteatre al
Conservatori

Un cop passada la Festa Major, els dies 5, 6 i 7 de
setembre es presentarà a Manresa la tercera edició
de Cop d’ull - Microteatre. En aquesta ocasió es
farà un circuit de quatre muntatges fets expressament per a l’ocasió i d’una durada d’uns 15 minuts
cadascun. Hi participaran una vintena d’actrius,
actors, ballarins, dramaturgs, directores, músics...
professionals del Bages. Les dues primeres edicions del microteatre es van fer al teatre Kursaal;
ara els organitzadors han pensat en les possibilitats del teatre Conservatori. Partint de l’espai que
cada grup ha escollit, els artistes s’han repartit per
crear quatre muntatges ja siguin de text, dansa o
musical. Els espectadors, en grups d’unes quinze
persones, aniran seguint un circuit i fent parada en
cadascun dels espais. En total una durada d’uns 80
minuts. Un bona oportunitat per descobrir espais
no habituals de l’edifici del Conservatori i també
per veure molt de prop les històries que ens expliquen els professionals de les diferents arts escènqiues que sortosament tenim a la nostra comarca.

MÚSICA. Marc Vilanova

A l’estiu
tota cuca viu
Els mesos de juliol i agost queden absolutament monopolitzats per les programacions de Festa Major,
tant de Manresa com de les poblacions veïnes. Els
espais habituals on sentir música passen el testimoni
a les revetlles i concerts a l’aire lliure, on poder gaudir del bon temps, de l’ambient estiuenc i de les ben
merescudes vacances. Tot i així, tenim un parell de
propostes que contribuiran a amenitzar les caloroses nits d’estiu a la Catalunya Central. En primer lloc
cal destacar la visita que els Catarres faran a la sala
Stroika. Els d’Aiguafreda, que van ser un dels plats
forts musicals de la passada Festa Major, tornen a
Manresa per refrescar-nos les cançons del seu últim
treball, Tots els meus principis dintre de cicle Curtcircuit (divendres, 12 de juliol, 22 h). I per altra banda,
no només destacar una vetllada en particular, sinó
tot el cicle de bandes tribut que visitaran el Voilà, versionant grans bandes del rock estatal i internacional
com The Police (per Sinchronicity), Elvis Presley (per
Augie Burr), Joaquín Sabina (per Pacto entre caballe·
ros), El Último de la fila (per Querencia Animal), etc.
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CINEMA. Laura Vidal

Per a l’estiu
L’onada de calor ens deixa un estiu entretingut que amanirem amb
algunes recomanacions. La proposta intimista: Els dies que vin·
dran de Carlos Marquès-Marcet, una pel·lícula emotiva, senzilla i
real en què els fantàstics Maria Rodríguez Soto i David Verdaguer
es despullen sense vergonya per explicar-nos el procés verídic del
seu embaràs, un experiment reeixit que ja va donar fruits en forma de grans crítiques al passat Festival de Màlaga. La proposta
surrealista: Yesterday, de Danny Boyle, on el director de Slumdog
Millionaire fabula sobre com seria el món si The Beatles no haguessin existit i fos un senzill noi l’únic que els recorda; sens dubte
una comèdia original amb banda sonora de traca i mocador. La
proposta nostàlgica: El Rey León, remake del clàssic de Disney
revisitat amb imatge real, ideal per a la canalla però també per
als nostàlgics que tinguin curiositat per saber com es veurien els
entranyables Timón i Pumba a la realitat. I per acabar la proposta
inclassificable perquè pertany a un gènere propi, es tracta d’Érase
una vez en Hollywood, l’última pel·lícula de l’univers Tarantino, en
què a través del personatge de Leonardo DiCaprio i Brad Pitt (només amb això ja n’hi ha prou per anar al cine) Tarantino aprofita i
retrata els blancs i negres de la meca del cinema a finals dels anys
60 amb el seu segell personal i inconfusible.
VINS. Sergi Blanqué,
sommelier de 1834 El Terrer Santpedor

Jaume Grau Negre
Selecció Especial 2015
Varietats: Ull de llebre, Merlot, Cabernet Franc i Sirah. La vinificació es fa amb una maceració pel·licular per
tal que el vi sigui un punt més aromàtic. Posteriorment es fermenta en dipòsits d’acer inoxidable a
una temperatura entre 22 i 24 graus. Seguidament
se li dona un envelliment en barriques de roure de
diferent procedència (francès i americà) durant
uns 4 mesos. Després s’embotella i passa a esperar uns 3 anys aproximadament abans de sortir
al mercat. Color bordeus amb tons de cirera.
Capa mitjana. Un vi fàcil d’entendre, afruitat
amb notes de fruits del bosc, mediterrani, un
punt de fusta que no embafa. Entrada llaminera
i fresca en boca, on tornen a sortir els fruits que
trobàvem en nas, amb tocs balsàmics. És un vi
llarg amb una bona estructura tenint en compte
els 4 mesos de barrica. Els tanins són suaus i rodons. Per poder-ne gaudir millor ens els beuríem a uns 14 graus, un punt de nevera li va molt
bé. El maridaríem amb una carn blanca, amb
embotits, amb formatges curats o amb entrants.
Preu de venda: 7,5 euros

crònica social

Caseta del vigilant
de l’Anselm Cabanes (1974)
J. S.

Foto: Manolo Sánchez (ACB)

L

a caseta del vigilant del col·legi Anselm Cabanes, ja desapareguda, era l’habitatge d’un
guàrdia de Franco a qui li van construir un
hortet al costat. Era un individu alt i prim,
poc sociable, amb un gros anell d’or amb
què picava la canalla que considerava que el molestava. Tot
plegat es va construir amb el nou edifici escolar, que no es veu
a la fotografia. A la caseta, actualment, hi ha la part nova del
nou parvulari. El barri de la Font dels Capellans, cinc octogonals i deu torres, tal i com reflecteix el llibre de Jesús Conte,
publicat per Adigsa el 1995, va ser inaugurat pels aleshores
Prínceps d’Espanya Juan Carlos i Sofia, el 1975. Com recorda
bé un veí de la zona «a mi, me dió las llaves de la vivienda un
franquista», tot i que més tard les van acabar repartint membres del PSUC. Segons el cadastre, els edificis del darrere que
mostra la imatge fotogràfica es van acabar el 1977.
A l’altra banda de la fotografia hi hauria la parròquia de la
Sagrada Família beneïda el 1969 pel bisbe de Vic Ramon
Masnou i administrada per mossèn Feu, obra de l’arquitecte Antoni Miró i construïda pel paleta Sitjes. Tampoc no
es veu l’escola Anselm Cabanes, que va iniciar les classes
el setembre de 1970, amb una sabata i una espardenya, ja
que faltava mobiliari, tal i com em comenta un dels primers

alumnes de l’escola. A la fotografia tan sols podem observar
les pistes de bàsquet amb una cistella al fons, el mur del parvulari inicial, i més a prop la pista de voleibol. A la fotografia
s’observen diversos elements d’obres, com un dipòsit de ciment, les dues grues, un edifici amb façana còncava, on s’està construint la planta baixa, el primer pis, amb una estructura de paret de totxo, sense columnes i finestres alineades.
A l’esquerra, s’observen uns xiprers en la rampa de baixada.
L’entorn de la zona va canviar radicalment amb les noves
edificacions. Només hi havia l’edifici d’habitatges de Lourdes
(1962) davant la Foneria de Maquinària Industrial, amb una
tanca que arribava fins al pont sobre la via dels Ferrocarrils
Catalans, que va deixar de ser una simple passarel·la, quan es
va ampliar el carrer Gaudí, lloc on hi va haver diversos suïcidis
que esperaven l’arribada del tren per llançar-se a la via. Prop
hi havia una fonteta on alguns veïns hi anaven a buscar aigua.
Darrere a l’esquerra, les cases que es veuen són del 1969, 1971 i
1975 (a la fotografia de l’any 1974 es veu que els tancaments de
les finestres no estaven acabats i encara no estava habitada).
Pertanyents al carrer Arquitecte Gaudí, ara aquests edificis no
es veuen perquè estan tapats per construccions posteriors,
per exemple un de la cantonada, encara no existent a la foto,
que és del 1982 i pertany al carrer de Sant Cristòfol.

EL POU · JULIOL-AGOST 2019

33

patrimoni ciutadà

Farinera La Favorita
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

L

es farineres són un model particular de
fàbrica, s’hi treballa amb un tecnologia
de decantació per inèrcia que els obliga
a tenir diversos pisos. A més, en fer un
producte alimentari –la farina– solen
tenir una estètica més neta i, sovint, els
murs exteriors estan pintats de blanc. Aquesta farinera, també anomenada de les Obagues, situada al sud-est de la ciutat,
es va construir el 1861 al marge dret del Cardener per aprofitar l’energia hidràulica i el recentment instal·lat ferrocarril de
Barcelona a Saragossa, l’actual Renfe. L’edifici que conté les
sitges és de 1916 i està dissenyat per l’arquitecte Alexandre
Soler i March. La farinera és un conjunt industrial format per
diverses construccions a banda i banda de l’antiga carretera
d’Esparreguera. L’edifici més destacat és la nau principal, al
costat del riu, de planta baixa i tres pisos, amb uns adossats
més antics al sud que podrien ser restes d’una antiga filatura
de cotó. Aquest cos principal, es va cremar el 1923 i es va refer amb una estructura de ciment armat que l’ha dotat d’una
gran resistència. Els murs exteriors són de paredat que havia
estat arrebossat i pintat de blanc i la coberta és a dues aigües
de teula. El cos més artístic del conjunt és el de les sitges de
cereal, en estil modernista, amb el sòcol de pedra i la resta de
totxo arrebossat i pintat en ocre, amb alguns elements d’obra
vista i ceràmica verda. El més espectacular són els gràns ràfecs de la teulada amb estructura de fusta. Finalment, també
és interessant un cos a l’altre costat de la carretera que estava
34
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PER SABER-NE MÉS:
Joaquim Sarret i Arbós: Història de la Indústria, el Comerç i els Gremis de Manresa, Manresa, 1923.

integrat a la via del tren i feia de moll de càrrega. Els tres cossos estaven units per passarel·les metàl·liques cobertes que
travessaven la carretera en alçada. Al mig es forma un pati
separat de la carretera per una tanca de ferro.
El catàleg de Manresa protegeix el conjunt de manera parcial, la volumetria i la composició de les façanes i les cobertes
dels tres cossos i de la xemeneia, per la importància històrica, artística i per ser un referent de la indústria del Cardener. També es protegeixen els elements interiors que facin
referència al passat industrial del bé. No obstant això, l’estat
d’abandomament dels darrers anys ha fet que el conjunt hagi
estat víctima de vandalisme amb l’objectiu de substreure’n
els elements de ferro, com la barana de l’escala, un volant
d’una instal·lació d’aigua o part de la reixa exterior. L’origen
del conjunt és un antic molí del segle XVI. L’agost de1861 es
va inaugurar, el 1873 es va ampliar i el 1916 es va construir
el cos de sitges. El 1923 es va incendiar i al final de la Guerra
Civil també. Era la farinera més important del ram en el
seu temps i estava explotada per la família Gabriel sota la
raó social Casajuana, Gabriel i Masana. Els dos últims van
deixar la companyia i van aixecar la farinera La Florinda.
Una filla de Gabriel, Pilar, es va casar amb l’advocat Santos
Yellestich i Ferrer que, amb el temps, passà a dirigir el negoci. Durant el franquisme va formar part de la xarxa de silos
del Servicio Nacional del Trigo i als anys setanta tancava
després de més de cent anys.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Mort i contraban

Verins verbals

legir novel·les d’autors que publiquen
una primera història de ficció quan ja
compten amb una trajectòria vital i professional tan extensa com poc o gens
vinculada al món de la literatura és un
exercici interessant i, tot sovint, gratificant. És el cas de
Morir a cavall dels vents, la novel·la de Jordi Corominas i
Llorenç Planes que l’editorial Andorra acaba de publicar
i que va ser presentada a l’Espai Òmnium el passat mes
de juny. Per una banda, s’agraeix l’honestedat amb què
es planteja el projecte: és una història de crims i investigacions, una trama complexa amb mafiosos despietats,
amb la vida i el clima pirinencs com a rerefons, amb pinzellades històriques sobre el
món del contraban i els jueus que fugien del
nazisme, i amb un esforçat treball d’investigació al voltant dels procediments policials.
La novel·la no té, i això és un encert, cap pretensió que vagi gaire més enllà de l’entreteniment intel·lectual de qualitat.

i ha un fet que em resulta sorprenent. I
és quan sento algun tertulià, periodista o
qui sigui amb vocació d’oracle que afirma
l’existència d’un estat d’ànim col·lectiu
emprant aquesta fórmula: «La gent, o el
poble, està així o aixà». La meva perplexitat prové del fet
que jo, que soc gent o poble, constato que no estic pas tal
com diu el mestre tites de torn. Penso que si el tingués davant li diria: «Amb quin dret parles en nom meu?».

L

D’altra banda, la maduresa dels dos autors
aporta un bagatge d’experiència i de lectures
que hi donen valor afegit. Gràcies a això, Mo·
rir a cavall dels vents presenta algunes virtuts
que la fan interessant més enllà del producte d’entreteniment. S’inscriu amb solvència
en la tradició de la narrativa policíaca, amb
referències i picades d’ullet a autors, sobretot europeus, com Andrea Camilleri, Donna
Leon o Henning Mankel. També és molt reeixit el treball lingüístic: els diàlegs mantenen un alt grau
de versemblança gràcies a l’esforç de reproduir un model
d’oralitat adequat a cada personatge. Finalment, cal destacar la figura protagonista, el sergent Grabulosa, un personatge molt ben construït, complex, amb una personalitat
extrema i interessant. Un d’aquells personatges que, si els
autors s’ho proposen, podria tenir continuïtat. Morir a
cavall dels vents és, doncs, una novel·la ben escrita –una
qualitat que, veient amb què ens trobem massa sovint, val
la pena destacar–, que es llegeix d’una tirada i amb molts
ingredients –intriga, personatges ben dibuixats, llengua–
que, més enllà de la trama, la fan interessant i la converteixen en una lectura ben recomanable.

H

A més, quan ho comento amb altres i m’adono que la
generalització no té la unanimitat que la frase dita així
li atorga, considero que es tracta d’una estratègia encaminada sobretot a donar a qui
no té criteri propi una possibilitat d’autoafirmació. El truc és molt senzill; consisteix a
substituir el «jo vull», «jo crec», «jo sospito»,
per una abstracció augmentativa que també
serveix per cobrir les espatlles de qui parla
i vol provocar un estat d’ànim determinat a
benefici de ves a saber quins interessos.
El truc és eficaç. D’aquí la seva pervivència
tot i ser tan vell. Per exemple, a França en
el període postrevolucionari, el grimpaire
Napoleó arribat al cim del poder i l’intrigant i pervers Fouché, eren enemics mortals, però per fer funcionar la maquinària
de l’Estat es necessitaven l’un a l’altre. Sobretot perquè el segon dominava a la perErques Torres
fecció tot el funcionament de la policia fins
al punt de poder disposar de tota la informació que li
convenia respecte a tothom. Però l’emperador, a vegades,
no estava disposat a conèixer certes coses que segons el
ministre havia de saber. Aleshores redactava els informes secrets delicats d’aquesta manera: per comptes d’un
comprometedor i perillosíssim «jo sé que...», utilitzava
fórmules com és ara «corre la brama...», «un enviat ha
dit...», «rumors malignes asseguren que...». És a dir que
Fouché, davant els bons resultats de l’operació, dominava
perfectament l’art de dir-li allò que no volia sentir fentne carregar els neulers a un altre indeterminat però que
en cap cas no es podia dir que fos ell mateix. D’això se’n
diu saber inocular el verí.
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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

Participants del Voluntariat per la llengua
de l’última edició (maig 2019)

Vols formar part d’una parella lingüística?
Apunta’t al Voluntariat per la llengua: és fàcil, divertit i enriquidor!
El Voluntariat per la Llengua s’encarrega de fer parelles, entre una persona
que parla habitualment català i una altra que ja en té coneixements i vol
adquirir fluïdesa.
Un cop formades les parelles, segons les preferències i horaris, la dinàmica
és senzilla i flexible: cada parella decideix l’horari i el lloc de les trobades.
Si ja parles català i tens ganes de fer noves coneixences i ajudar algú a parlar-lo millor, inscriu-t’hi com a voluntari. Si tens ganes de perdre la ver-
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gonya i llançar-te a parlar en català, inscriu-t’hi com a aprenent. És una
experiència molt positiva i enriquidora per a totes dues parts.
Per participar-hi només cal ser major d’edat i disposar d’una hora a la setmana, durant 10 setmanes.
Les inscripcions són obertes tot l’any i es poden fer en línia a través del portal www.vxl.cat, o bé presencialment a la seu del CNL Montserrat (passeig
de Pere III, 68, entresol).

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ

JULIOL-AGOST 2019
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UNA MICA D’ORGANITZACIÓ

Il·lustració: J. Oviedo

L'

empat a vuit regidors entre Esquerra Republicana
i Junts per Manresa en les últimes municipals ha
obert un període de negociacions, càbales, càstings
i subhastes que deuen haver omplert més fulls de
paper i d’Excel que els pactes entre Churchill i Stalin després
de la segona gran guerra. Voler donar algun tipus de responsabilitat dins de la distribució del cartipàs municipal a tots
els electes té complicacions equiparables a fer encaixar un
gran trencaclosques, alhora que també estableix a qui se li
atorguen les dedicacions més exclusives que, ras i curt, estableixen un sou, un aspecte gens menor.

I, és clar, les circumstàncies personals pesen, i molt! No és el
mateix algú que ja tingui una carrera professional al marge
de la política que algú que aspiri a passar els pròxims quatre
anys a la casa gran. Aquesta era la idea de l’alcalde, Valentí
Junyent, que, pactada la fórmula 1+3, ha decidit entomar la
patata calenta que tenia ben apamada Josep M. Sala i controlar la caixa. Amb tantes anades i vingudes i distribucions
de tasques i despatxos, el més llest –per veterania– ha estat
el líder socialista, Felip González, que ha aconseguit ajornar
el ple d’aprovació de repartiment del pastís «fins que s’entenguin». Abans de les vacances tot quedarà dat i beneït.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
ELS SUPERHEROIS MANRESANS

EMISSARI
2022

Tot i ser enmig de la prada
i sentir els mussols cantar
prop del riu, a la vesprada,
quan el dia ja se’n va,
tinc la gaita desinflada,
abandonada al sofà.
Amb aquesta calorada
em costa de treballar,
fer versos d’una tirada
com un dia sense pa
per omplir la raconada
que el Pou em publicarà.

Permeteu-me la llicència,
perquè la cosa s’ho val,
de tenir una deferència
amb un dels amics com cal,
vull dir en Joan Vilamala,
que ha fet uns versos de pes
a un home de pic i pala,
republicà compromès;
és a dir, en Pesarodona,
regidor de Sant Joan,
a més de bona persona,
imputat perquè és un gran
líder d’una causa noble:
la del dret que als catalans
ens pertoca com a poble
per ser tractats com a grans.
«Jordi, quin cas
el teu, ai las!;
com un cabàs!
Tu, un bordegàs
ferm i bonàs,
un escarràs,
un home audaç
i pertinaç,
tendre i loquaç,
que amb força al braç
ens obres pas,
tris-tras, tris-tras,
¿al capatàs
que tens detràs
quin mal li fas?
Te’n sortiràs;
no poden pas
prendre’t el nas,
l’ànim ni el llaç.»
Que passeu bones vacances
sense oblidar els presoners
i les seves esperances.
Ens veurem als Lledoners?
38

EL CUL DEL POU · JULIOL-AGOST 2019

C

om obtenen els superpoders els
superherois? Hi ha de tot, alguns
ja neixen amb aquestes habilitats i d’altres les obtenen de
certs objectes. Però molts dels superherois més coneguts adquireixen els seus
poders després de ser víctimes d’esdeveniments fatídics. Spiderman va ser
mossegat per una aranya radioactiva o
els quatre fantàstics van ser radiats amb
rajos còsmics. Casos que no ens desperten el més mínim interès als habitants
de Manresa, on és la pròpia ciutat la
que atorga superpoders durant l’estiu.
Bé, més concretament, la ciutat és l’esdeveniment calamitós que desperta les
superhabilitats dels manresans, especialment d’aquells que no han trobat un
lloc fresc on fer l’èxode durant els mesos
d’estiu, lluny del nexe entre el nucli del
planeta i la superfície terrestre.
La radiació tèrmica emesa a la capital va ser especialment insuportable
l’any 2022, i això va generar desenes
de superherois en places assolellades i carrers amb poques ombres. El
superpoder d’aquests herois locals era
l’habilitat d’enganxar-se a qualsevol superfície a través de la pell suada. Aquell
estiu era d’allò més comú veure aquests
superherois manresans desplaçant-se
adherits a les parets com si es tractessin
de llaminadures llepades. Aquestes es-

cenes locals es van fer virals i van atreure
mitjans i turistes d’arreu del món. Podríem dir que aquests personatges van
esdevenir tan lamentablement típics
dels carrers manresans com les persones disfressades de Winnie the Pooh o
Mickey Mouse a la plaza del Sol de Madrid. Però, amb la gran afluència de visitants a Manresa, els superherois es van
convertir en un perill públic, ja que els
era difícil no quedar-se enganxats a turistes que reclamaven selfies. I allò anava degenerant per l’efecte bola de neu,
fins que desenes de persones innocents
quedaven conglomerades en una única
i grotesca massa humana que s’ampliava per moments. Els bombers no donaven a l’abast. I tot i que el consistori
primer va promocionar aquest atractiu
turístic, després va haver de fer una forta
campanya de censura a internet per eliminar les imatges d’aquestes perilloses
boles de carn que frenaven els nous visitants. Fins que no va arribar el setembre i els superpoders es van dissipar,
van ser centenars les persones ferides i,
finalment, l’únic gremi que va fer l’agost
amb la ximpleria va ser el dermatològic.
Tot plegat va servir per saber quin és el
motiu pel qual Manresa es buida cada
estiu: per la vergonya que tenim els
manresans i manresanes de ser vistos
ostentant les fastigoses conseqüències
d’aquests superpoders.

VA COM VA
PER PASSAR L’ESTIU

LLUM DEGÀS

C

oses que es poden fer durant
l’estiu, sense sortir de la ciutat i
ben de franc: recórrer els carrers
de la infantesa i aturar-se davant els aparadors, avui probablement
desapareguts, d’antigues confiteries,
perfumeries, barberies... i recordar-ne
els taulells, les cares, les olors, les converses; passar per primera vegada per
carrers desconeguts i intentar trobar
un nom conegut entre les bústies;
collir un capoll de pipiripip i preguntar-se si serà gall, gallina o pollet. Si és
gall, regalar-se un sidral de llimona; si
surt gallina, una barra de regalèssia, i si
és pollet, un polo de gel. Quan siguin
les dotze del migdia, avançar el rellotge dotze hores i fer-se la idea que un
es troba a Noruega, contemplant el sol
de mitjanit; pujar a les golfes, estar-se

dues hores tancat al vell armari i pensar en les nou mil hores de reclusió dels
nostres presos; tornar a veure D’aquí a
l’eternitat i aturar el play quan Deborah Kerr i Burt Lancaster es fan el petó
damunt la sorra; intentar reproduir davant del mirall les ganyotes de les carotes escultòriques de la façana lateral de
la Cova; llegir Els exercicis espirituals
del sant i trobar-hi les set diferències

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

amb el Cul de Pou; buscar, entre els llibres de la biblioteca, aquell que no ha
estat mai agafat en préstec i endur-se’l
a casa uns quants dies; mirar passar la
gent i intentar endevinar si van o venen;
marcar a terra, amb guix, el vol d’una
oreneta i buscar-ne la interpretació en
un manual de grafologia; estirar-se a
l’herba i pensar que un dia serà ella qui
s’estirarà damunt teu.

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
UNA MODEL DE LUXE

L’última setmana de juny es va fer la
080 Barcelona Fashion Week, un esdeveniment de moda on la manresana Miriam Ponsa ha obtingut diversos
reconeixements en edicions anteriors.
Coincidint amb la cita, però, aquest
any la dissenyadora ha presentat una
desfilada que exhibeix una col·lecció que queda fora dels cànons de la
moda, amb 22 models sense límit de
talles i d’edats molt diverses, lluny de
l’estètica clonada de les passarel·les.
Se’n va fer ressò el Telenotícies Vespre
de TV3, amb crònica de Núria Barcardit
des de la ciutat, el dimarts 25 de juny.
Entre les models, convocades per la
xarxa, hi havia la regidora de Cultura i
col·laboradora del Pou, Anna Crespo, la
qual defensava la iniciativa per treure
prejudicis a les generacions futures.

QUINTÍ TORRA CORDONS

posar que amb el vistiplau de l’agent
de la Policia Local. Es veu, però, que
el costum d’aparcar davant de la casa
gran costa de perdre. La fotografia que
m’envia un veí de la zona és del 20 de
juny, cinc dies després de la constitució
del nou consistori. Sala ja era un civil.
Em puc imaginar que té molts traspassos per acabar de liquidar, però, per si
de cas, algú podria recordar-li que la
llei hauria de ser igual per a tothom?

DISBAUXA INCÍVICA
Ja que anem embalats, continuem
fent una mica de denúncia de la disbauxa del centre històric i, sobretot, del
poc civisme dels veïns. La imatge que
ens arriba a la redacció –com moltes
altres– és del carrer de Sant Salvador,
un divendres a la nit: un microones sobre d’un contenidor de brossa orgànica
que, per postres, l’inutilitza. La gent dei-

xa les deixalles on li sembla. I no serà
per les campanyes amb superherois
que promou el Consorci de Residus.

CAIXER DEIXAT
Si a l’incivisme s’hi suma la deixadesa
de comerços i propietaris, ja podem
abaixar la barraca. Una lectora m’informa de l’estat de les oficines que CaixaBank ha anat tancant –sí, aquests
també. A la zona de Santa Clara, els
ha tocat el rebre. De tota manera, com
si fos una empresa que marxa a corre-cuita per por que els creditors els
fotin una cara de mans, han deixat el
caixer perquè els usuaris, com a mínim
puguin continuar operant. Ara, per l’aspecte, sembla que no el netegen gaire
i és desolador. Una més.

VICIS QUE PERDUREN
L’Anna Crespo ja hi té tirada a tot el
que és el disseny i l’art. Com el longeu
regidor Josep Maria Sala –no reelegit
per voluntat pròpia– que em comenten que, des de fa temps, té el costum
d’estacionar a la plaça Major, he de su-

EMBOLIC DE CABLES
Un altre tema que mereix molta atenció i arriba a casos de jutjat de guàrdia
és el de les empreses de serveis. Al continu combat d’empreses d’instal·lació
de fibra òptica i els aixecaments incontrolats de paviments s’hi sumen els
continus nyaps i treballs poc curosos
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que l’Ajuntament no supervisa com
cal. A finals de juny va ser notícia una
finca del xamfrà entre els carrers del
Carme i del Joc de la Pilota on una
constructora es va oblidar de connectar un dels desguassos de l’immoble al
col·lector general. Es va descobrir després d’unes obres en un local. El carrer
va ser reformat no fa més de dos anys.
El xamfrà entre els carrers del Camp
d’Urgell i Magraner és ple de panorames com els que veiem a la fotografia.
Cables penjant que no se sap si estan
o no operatius, mal ancorats a les façanes o, en el pitjor dels casos, traient
guspires quan hi ha tempesta. Campi
qui pugui.

VEGETARIANS,
D’AQUELLA MANERA

Un col·laborador del Pou em fa saber
que, dins del continu traspàs i retraspàs de negocis de restauració, ja fa un
temps que funciona El Nostre Vegetarià, un negoci que han obert els propietaris de La Nostra Pizza al local on estaven ubicats anteriorment al carrer de
Súria, just davant d’on ara hi ha l’establiment. El curiós del cas és que, malgrat
la reorientació de l’oferta, no van treure
els vinils de la pizzeria i l’espai vegetarià ara està embolicat amb clients ben
guapos menjant pizza de pepperoni.

de Regió7 es va apagant una mica més.
El grup de mitjans al qual pertany acaba
de comprar El Periódico i a Castelló ha
fet acomiadaments i tancat edicions. Tot
plegat fa una mica de por.

SALVADOR REDÓ, PREJUBILAT
El qui ha estat durant 40 anys exercint de fotògraf de Regió7, alguns
d’ells com a cap de secció, periodista
i historiador, ha decidit prejubilar-se.
Així podrà conviure millor amb la família i dedicar-se a tasques més personals, com cuidar l’hort de Monistrol
de Montserrat o anar acabant diverses
qüestions històriques que sempre li
han interessat. De la seva experiència
periodística, em quedo amb la reflexió
que va fer en un debat públic sobre el
vessant del fotògraf a l’hora de tractar víctimes i difunts. Va ser arran de
l’atemptat de la Rambla del 17 d’agost
de 2017. «Sobre les imatges de morts
i refugiats del Iemen no sols en fem
informació, sinó publicitat. Com que
són els morts dels altres ho acceptem
la mar de bé». Redó defineix el fotògraf
de manera diàfana. Quan va a la festa major de Callús és la persona més
ben rebuda, perquè fa les fotografies
dels gegants, dels bastoners i del que
calgui. Al cap de quinze dies, el fotògraf ha de tornar al poble perquè hi
ha hagut un triple accident mortal a
l’antiga carretera, el vial principal del
poble. Aquell dia, la mateixa persona
és converteix en un malparit i morbós, per fer exactament la seva feina.
Malauradament, hi ha blancs i negres.
Ens agradi o no, la doble moral social
ho impregna tot. Per cert, amb el Salvador a fora, l’esperit dels primers anys

FUNERAL CENTENARI
De vegades no em puc resistir a recollir
algunes pífies que perpetren els companys d’altres mitjans, tot i ser conscients que nosaltres també en fem. En
aquest cas els toca el rebre als companys
de NacioManresa, que en l’obituari del
30 de juny es feien ressò de la mort de
l’àvia Maria Ubach Massana, de 110 anys.
No cal dir que lamento la seva defunció,
però no em puc estar de remarcar que
segons el digital manresà el funeral es
feia textualment «el dia 1, a les 112 h», una
hora també ben centenària.

Foto Regió7
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QUI NO CONEIX...
ROSA PORQUET,UNA HISTÒRIA DE LLEURE

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

S

i fos el cas que el nom no us digués res, podeu quedar-vos amb el cognom. Porquet. Gent de caràcter,
tots fets i nats a les Escodines, en una escala que
arrenca amb el Pere i passa per l’Anna, la Mireia i la
Rosa. Rosa Porquet i Prat: la del CAE, sí! Més de mitja vida
compromesa amb l’educació no formal. La Rosa, que és de
1972, va estudiar als Infants i després, seguint el periple de
les monges del Sagrat Cor, acabà la primària a la nova escola
de la Parada. I, un cop de roc més ençà, va enllestir BUP i
COU al Pius Font i Quer. Sense ensurts, al cap dels cursos
reglamentaris es llicenciava amb 23 anys en Pedagogia a
l’Autònoma. Fet i fet, una bona noia, transparent i riallera, a
qui molts anys abans l’atzar havia dut de colònies amb l’esplai de Vic-Remei, potser perquè allà el seu cosí hi feia de
monitor. L’experiència va tenir els aires d’un episodi iniciàtic,
a Joanetes: –«Recordo que l’endemà d’haver tornat vaig necessitar telefonar a tots els companys de colònies perquè ja
els trobava a faltar!». La Rosa no se’n sabia avenir, i a partir
d’aleshores seguí entusiasmada un itinerari com a nena, com
a noia i com a monitora també. Fins que va acabar la carrera
i li va sortir la possibilitat de fer cursos al CAE per als futurs
monitors. Cal recordar que ja no se n’ha mogut? D’això ara
en fa 25 anys, i en aquest temps hi ha pogut fer de tot i força
però, molt especialment, dues dècades com a responsable
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de formació. Després també va estudiar Psicopedagogia, es
va casar, se’n va anar a viure a Santpedor i hi va tenir dues
criatures. I entre una cosa i una altra encara avui, com l’endemà de Joanetes, la trobareu convençuda del potencial que
té educar en el lleure, un espai ideal per adquirir les competències bàsiques que ara mateix també el sistema escolar
reclama. Amb l’única pega que, atès que es tracta d’educació no-formal, es fa molt feixuc demostrar amb evidències
tecnicoadministratives els beneficis del mètode davant dels
poders públics. Vehement com és, la Rosa reclama aleshores
a les administracions que hi vagin, «que vinguin a veure com
fem les coses, i s’adonaran que no tot es pot reduir a una
qüestió de terminis o la d’un paper en concret». Després es
torna a enriolar, i diu que potser és massa emocional, i que
sort en té del Nasi Muncunill, que al CAE li fa com de parella,
amb un vessant més cerebral. I una cosa porta l’altra: ara s’interessa per la programació neurolingüística, la grafologia o
el creixement personal. I al costat dels eneagrames o la crisi
dels quaranta-i-tants, us enalteix els dos fills que són l’Oriac i
la Bruna. Això, i la pràctica de l’esport, que és molt més que
una teràpia, corrent dos i tres cops per setmana: la Rosa ve de
fer una altra mitja marató de muntanya i se sent radiant. I se
sap forta i entusiasta talment ho són aquells qui cada dia se
saben triar camí i, si fos a convenir, drecera i tot.

incendis.gencat.cat

No oblidis.
RASQUERA

No oblidis.
Si oblidem la història,
es tornarà a repetir.
Al bosc i en zones
properes, recorda-ho:
no hi llencis burilles
ni deixalles, no hi
encenguis coets,
no hi deixis restes de
treballs forestals i
no hi facis barbacoes.
#ElFocNoSoblida

Contra els
incendis forestals,
cap foguera,
cap cigarreta,
cap descuit.
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