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AVUI, COM AL
SEGLE XIV,
L’ACTITUD MARCA
LA DIFERÈNCIA
El PREMI SÈQUIA als hereus de l’esperit
dels manresans del segle XIV vol
reconèixer persones i institucions
vinculades a la Ciutat que destaquin
per la seva actitud compromesa amb
el benestar col·lectiu i per la seva
capacitat per sobreposar-se davant
de l’adversitat. En definitiva, que
visquin i hagin fet propi l’esperit que va
permetre la construcció de la Sèquia.
Sense ser un requisit indispensable

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

es valoraran de manera especial les
candidatures que contribueixin a
posar de relleu el treball i les actituds
de persones o institucions que
actuen des de l’anonimat i/o són poc
conegudes.
El premi té dues categories:
• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions,
col·lectius, empreses o grups
Les associacions, institucions

i empreses manresanes poden
presentar candidatures al premi,
tant en la modalitat individual com
col·lectiva, abans del 31 de desembre
de 2017.

editorial

La màcula irreversible

M

algrat les diferents mesures empreses des de col·lectius i tots els
graus de l’administració, la violència de gènere no remet i continua
ben viva. I, malauradament, tot i
el que puguem pensar, no entén
de classes socials, de capacitats
intel·lectuals, de formació acadèmica ni de models educatius. Perquè el perfil del maltractador s’escapa d’alguns
patrons familiars en què el rol d’homes i dones, a simple
vista, és equilibrat. Existeix un pòsit al fons de la tassa on
es fonamenta la nostra estructura social que reprodueix,
cíclicament, personalitats dominants obstinades malaltissament i irracionalment a voler dominar i tenir el control
absolut de la vida d’algú altre. I fer-ho fins al punt de convertir-ho en l’únic objectiu del seu dia a dia. Tot i algunes
excepcions, els protagonistes d’aquests perfils són homes,
alguns capaços de castigar les víctimes fins a matar-les.
Dur, cruent, injust, però real. Entre les teories més esteses, no cal dir-ho, hi ha el de la prevalença de l’heteropatriarcat, un concepte dins el qual hi encaixen, com anell
al dit, els rols de gènere i els patrons del model familiar

associat a la tradició religiosa i cultural que predomina en
la societat occidental.
A les primeres ratlles del reportatge central d’aquest mes
revelem com el masclisme més instintiu i –lamentablement encara massa sovint– impune continua ben viu a les
aules dels centres educatius. A Manresa mateix. Les noies
que pateixen abusos o maltractaments tenen por. Prefereixen no parlar-ne i fer com si res fins que una porta salvadora els porta a confessar-ho o, el que és pitjor, els efectes
de la violència, física o psicològica, ja no poden amagar-se
més. Aquest és el prisma de les víctimes, però què hem de
fer per extirpar l’anticòs de la violència de gènere de l’ADN
de les generacions futures? Probablement la solució no és
química, és de reproducció conductual mimètica que es
processa en el si familiar i queda latent fins que esclata en
parella o agredint la mateixa família perquè s’ha interioritzat la dominació sobre el sexe dèbil. Hi ha molta feina a
fer. Fins i tot qüestionar-se que, quan s’actua preventivament a l’adolescència, potser ja és massa tard. I, sobretot,
donar suport i confiança de soca-rel per fer front a aquesta
màcula, per ara, irreversible.
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Taula rodona sobre
‘Viure de l’art’, al Casino

El dia 4 d’octubre, es va fer una taula rodona, dins del cicle
Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino, sobre el tema: Viure de l’art, amb la presència de Joaquim Falcó, pintor; Joan Morros, dinamitzador cultural
i membre del Galliner, i Anna Roca, copropietària de la
llibreria Papasseit. En el mateix acte es va presentar el número d’octubre de la revista, que conversava amb persones
que han dedicat la vida a la creació artística.

Editorial conjunt
dels mitjans
Els mitjans catalans han publicat un editorial conjunt, que
trobareu reproduït a la pàgina contigua, al qual s’adhereix
la nostra publicació. L’editorial (Amb el Govern legítim de
Catalunya) s’ha publicat després que mig Govern de Catalunya hagi ingressat a la presó en compliment d’un procés
judicial en què se l’acusa de rebel·lió arran de la proclamació
de la República. Els mitjans considerem que «aquest és un
fet demolidor que ens remet a d’altres moments dramàtics
de la nostra història» i afirmem que «pel bé de la democrà-

cia i de la pau, cal que els membres del Govern legítim de
Catalunya siguin alliberats i que, juntament amb els exiliats,
puguin reprendre les seves funcions». El manifest conclou
que «la nació catalana no serà silenciada amb mesures repressives» i que «cal que els drets democràtics i nacionals
siguin respectats en un context de civisme i tolerància».

Més auques del Gaiter

L’amic Joan Vilamala, que ja sabeu que no para, ha publicat un parell d’auques més sobre temes d’actualitat, amb el
seu alter ego de Lo Gaiter del Calders. Una de les auques,
dedicada al Piuet, la va publicar pocs dies abans del Referèndum. La segona ret homenatge al lingüista Albert Jané,
que acaba de fer 87 anys. Com sempre les trobareu a la
Paret de les Auques (www.auques.cat).

fa 25 anys

Ràdio Manresa entrava en crisi

El tema central de la revista de desembre, elaborat per Josep Tomàs, analitzava la gestió irregular del fins llavors director-gerent de Ràdio Manresa, Amador Díaz, que hauria
causat uns 88 milions de pessetes de pèrdues. Diaz havia
passat els darrers mesos a ocupar el càrrec de cap d’Emissions i el nou Consell d’Administració de Ràdio Manresa
SA, creat el juny d’aquell mateix any en substitució de la
junta de l’antic Ràdio Club Manresa, estudiava desvincular-lo de l’emissora, llavors situada a la Plana de l’Om, alhora que acomiadava deu empleats. Alguns treballadors
acusaven l’exdirector de gestionar una empresa de publicitat paral·lela, amb finalitat de lucre personal.

La Generalitat comprava
mig Palau Firal

El dia 2 de novembre l’alcalde Sanclimens anunciava que la
Generalitat comprava el 50 per cent del Palau Firal per 100
milions de pessetes. L’endemà, nou empleats de diferents
entitats bancàries de la ciutat eren detinguts per presumpta
vinculació amb operacions irregulars de l’empresari Jaume
Francitorra per defraudar impostos. El dia 16 Manresa i
Sant Fruitós signaven un compromís d’entesa sobre els límits dels dos municipis, amb la intermediació del president
del Consell Comarcal, Francesc Iglesias. El dia 23 l’entitat
Bloc rebia el Premi Nacional de Música al Palau de la Generalitat i el dia 27, el bisbe Casaldàliga era guardonat amb el
premi Bages de Cultura i el recollia el seu germà.
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editorial conjunt

Amb el Govern
legítim
de Catalunya
El Govern de Catalunya ha ingressat
a la presó en compliment d’un procés
judicial en què se l’acusa de rebel·lió
arran de la proclamació de la República. Aquest és un fet demolidor que
ens remet a d’altres moments dramàtics de la nostra història. A més
d’aquest empresonament preventiu
del vicepresident, set consellers i un
exconseller, la resta del Govern i el
president Carles Puigdemont són a
Bèlgica, pendents d’una ordre de detenció internacional. Per completar
aquest escenari, la setmana que ve
hauran de prestar declaració la presidenta del Parlament i cinc membres
de la mesa, afectats també per les mateixes acusacions. Les principals autoritats del país i els dirigents de dues
grans organitzacions civils han estat
objecte d’unes mesures repressives
que obren un fosc panorama.

Pel bé de la democràcia i de la pau, cal
que els membres del Govern legítim
de Catalunya siguin alliberats i que,
juntament amb els exiliats, puguin
reprendre les seves funcions. Cal que
es normalitzi el funcionament sobirà
del Parlament de Catalunya. Cal que
es tanquin els sumaris oberts contra
centenars d’alcaldes, càrrecs públics i
d’altres ciutadans. I que no es repeteixin episodis de violència contra la població civil com els del dia 1 d’octubre
durant la celebració del referèndum.
Cal que les institucions internacionals
es facin càrrec que Catalunya és una
nació, que no és un invent i que les seves legítimes peticions de democràcia
per resoldre el conflicte amb l’estat espanyol han de ser ateses. La nació catalana no serà silenciada amb mesures
repressives. Cal que els drets democràtics i nacionals siguin respectats en un
context de civisme i tolerància.
Associació Cultural El Pou de la gallina
(editorial conjunta dels mitjans catalans)

caçats a la xarxa
21 d'octubre. Xavier Vera Gonzalez @xaviervera1983
Després de molt meditar, avui he decidit deixar de ser Secretari Organització PSC de Manresa. No estic d’acord amb l’article 155.
El Xavier és mestre i sap que és més fàcil explicar les coses o utilitzar la pedagogia
per fomentar els criteris propi de les persones. No pas a cops de porra.
23 d'octubre. ISKRA.cat @iscraTIC (Empresa noves tecnologies)
No, no i no, desmentim totalment els rumors que apunten que marxem
a Madrid. Nosaltres som i serem de Manresa. :)
Agafar-se amb bon humor la lletania de la fuga d’empreses de Catalunya provocat
pel moment polític sembla el més recomanable. Per cert, per aquells que treballen
per a un mercat globalitzat, la seu de l’empresa no deu ser pas gaire important.
25 d'octubre. Ajuntament de Manresa @ajmanresa
L’Ajuntament farà control fitosanitari per combatre la processionària de
pins i cedres i l’assecada d xiprers Manresa
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de mes a mes

Manresa recull 25.424 vots
en el Referèndum

1 d’octubre. Després que centenars de ciutadans custodiessin els col·legis electorals durant dues nits, un total de
25.424 persones participen en el Referèndum d’Autodeterminació a Manresa. Alguns centres tanquen abans per
l’amenaça d’intervenció de la Guàrdia Civil, que no entra
a la ciutat però sí als pobles del voltant. Els vots afirmatius arriben a 23.864 i s’emeten 1.069 vots negatius, 378 en
blanc i 113 nuls.

S’estrenen les noves places
de zona blava
2 d’octubre. Amb un període provisional d’adaptació i
informació de dues setmanes, entren en servei les 515
noves places de zona blava, que registren un nivell molt
baix d’ocupació.

La protesta contra
la repressió omple
els carrers com mai

2 d’octubre. Una aturada als centres de treball i a la plaça
Major en protesta per la repressió policial és el preludi de
l’aturada general de país del dia 3, en què prop de 30.000
persones omplen la carretera de Cardona fins a la caserna
de la Guàrdia Civil. Al vespre, unes 15.000 persones s’apleguen a la plaça Major i voltants, mentre es retira la bandera espanyola de l’ajuntament. El dia 17 la plaça Major es
torna a omplir a vessar en protesta per la detenció de Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.
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La Mediterrània
arriba als vint anys

8 d’octubre. La vintena edició de la fira Mediterrània
tanca amb l’espectacle Mar de Foc a la plaça Major, 1.121
professionals acreditats, 9.264 entrades venudes i una
ocupació del 72% (un 12% menys que l’any anterior, a causa
del moment polític). La fira s’havia obert amb l’espectacle
Saba!, un concert de folk jove, i amb espectacles destacats
de carrer, com l’equilibrisme de la companyia Rouages.

Carles Cases i Santi Arisa
actuen al Kursaal
12 d’octubre. Carles Cases presenta al Kursaal L’esperit
d’Obama, un espectacle creat a partir d’espirituals negres,
amb l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48. El dia 22, Santi
Arisa celebra els 70 anys a la mateixa sala amb 1r Testament vital, acompanyat del seu fill Dan i l’Original Jazz
Orquestra del Taller de Músics.
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Clavells per a Companys

El ple rebutja el 155

La poesia de Palau i Fabre
inaugura el Tocats de Lletra

La Bonavista
estrena rotonda

19 d’octubre. L’onzena edició del festival literari Tocats de
Lletra, obre a la sala Petita del Kursaal amb Jo em donaria
a qui em volgués, amb músiques de Llibert Fortuny i Manel Camp, sobre un recull de poemes de l’escriptor Josep
Palau i Fabre recitat per Joan Crosas com a tribut al centenari del naixement del poeta.

23 d’octubre. Després de quatre mesos d’obres i un ajornament d’una setmana per les pluges, entra en servei parcialment la nova rotonda de la Bonavista, que permet moviments nous com ara anar directament del Passeig a la
carretera del Pont de Vilomara.

15 d’octubre. La tradicional ofrena al president Lluís
Companys aplega al migdia de diumenge unes 200 persones, en l’acte organitzat per la Fundació Independència
i Progrés, amb la intervenció de l’advocat Lluís Matamala i
l’històric dirigent de la Unió de Pagesos, Pep Riera.

La ciutat acull el Congrés
de Metges i Biòlegs
20 d’octubre. El conseller Antoni Comín inaugura el Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana, que aplega
400 professionals al teatre Kursaal, per debatre sobre l’ús
del català en el món sanitari.

Ecoviure mostra
productes sostenibles
29 d’octubre. La fira Ecoviure torna a aplegar al Palau Firal
les darreres tendències en sostenibilitat amb presentacions
i tallers, un centenar d’expositors i un espai específic per a
set marques que mostren un total de vint vehicles elèctrics.

‘Priscilla’ aplega més de
3.500 espectadors

24 d’octubre. Amb el teatre Conservatori ple a vessar, la diputada Adriana Delgado explica com afronta el Parlament
una setmana decisiva, què significa l’aplicació de l’article 155
i com es planteja la proclamació de la República Catalana.

29 d’octubre. El musical Priscilla, dirigit per Manu Guix,
amb un desplegament espectacular, 23 canvis d’escenografia, 200 perruques i barrets, 500 vestits i 40 artistes en escena, atrau un total de 3.519 espectadors al teatre Kursaal,
en set sessions, al llarg de quatre dies.

Penyes esportives

Propaganda pel Fet!

Equips de futbol base que havien representat diverses penyes esportives de la ciutat, com la històrica Penya Blaugrana des del 1957, han hagut de plegar per una llei estatal
que obliga a tenir una determinada comptabilitat i monitors
assegurats. Mentre les penyes han quedat desprotegides, els
equips professionals, Gimnàstic de Manresa i Centre d’Esports Manresa, monopolitzen l’esport de base. Lamentablement, la Generalitat no es va saber avançar amb una llei del
voluntariat. Des que va morir Nicolau Casaus, el Barça no
ha cuidat les penyes, sinó que ha afavorit la creació d’una
Confederació Mundial, independent del club, fins al punt
que treballadors professionals no han tingut més remei que
passar-se a la Confederació, amb contractes nous i pitjors.
S’ha fet un conveni, que dona peixet a les penyes, però econòmicament no les compensa. Per exemple, les entrades de
les finals depenen ara d’una nova reglamentació, que fa que
en rebin poques, ni tampoc ajuden els viatges organitzats
directament pel Barça. El carnet de penyista, amb activitats
solidàries, no soluciona el problema. Moltes penyes amb
l’encariment dels lloguers i l’augment de despeses retornen
als bars i són pessimistes respecte del futur.

Projecte discogràfic canalitzat a Barcelona com a cooperativa musical de transformació social, però que des de fa
quinze anys es va establir a Manresa, de la mà del santvicentí Joan Carles Tenesa (Litus) i es van instal·lar en el
local de l’Associació Cultural Batzac, a la plaça de Gispert.
Amb una filosofia clara: potenciar els grups musicals alternatius i reivindicatius enfront de les grans discogràfiques
que els ignoraven sistemàticament. Fer de mànagers autogestionaris per facilitar el contacte amb el públic, els mitjans de comunicació i accedir als concerts han estat els seus
objectius fonamentals. Els valencians Obrint Pas o Feliu
Ventura en van ser els grans beneficiats i ara també ho són
d’altres grups com Zoo o Kop. En total han editat una mica
més de 120 discos dins d’aquesta filosofia de transformació. Els seus components principals són socis cooperativistes i provenen de Ripollet: Dani Castellano, Xavier Angulo
i Marc Padró, que actualment resideixen a Manresa. Amb
les noves plataformes digitals de consum musical s’han
deixat enrere tots els formats clàssics i ells han apostat decididament pel model 360 graus, que gestiona conjuntament
gires, concerts, drets i promoció dels artistes.
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...I una de calenta

Una de freda...

Junts pel Sí omple el
Conservatori

25 d’octubre. El Ple Municipal extraordinari de l’Ajuntament de Manresa aprova, amb l’oposició de Ciutadans i
l’abstenció del PSC, la moció que presenten els grups de
CDC, ERC, CUP, DM i el regidor Miquel Davins per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya.

vides separades

Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Va faltar la frase

90 anys del Peguera

esprés d’haver complert condemna per
proclamar la República Catalana, el
president Lluís Companys va sortir al
balcó de la plaça Sant Jaume i va pronunciar unes paraules que acabarien
fent història. Va dir «Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar,
tornarem a guanyar», però la frase que tots tenim al cap
és lleugerament diferent: «Tornarem a lluitar, tornarem
a sofrir, tornarem a vèncer». Va ser l’historiador i polític
Josep Benet qui la va retocar perquè tingués més força,
i va quedar fixada com si fossin les paraules literals que
Companys havia pronunciat. Ho vaig llegir en un article de
Màrius Serra a La Vanguardia. «Vèncer» sonava més ampul·lós que «guanyar» i al cap i la fi seguia dient el mateix,
però agafava un aire més èpic, que és del que es tractava.
Talment com quan un fotògraf retrata algú baixet i ho fa en
contrapicat per transmetre la sensació d’una alçada que no
té. Els mites, de vegades, depenen d’aquests petits detalls.

l passat 8 d’octubre van tenir lloc a l’institut Lluís de Peguera de Manresa els actes
centrals d’una curiosa celebració dels 90
anys, ja que alguns professors neguitosos
es van voler avançar a la gran festa del
centenari. Va ser el primer institut, i amb la recent arribada de l’institut del Xup, la ciutat ja en té sis. Projectat per
l’arquitecte modernista Alexandre Soler i March, l’edifici
és d’estil eclèctic, ja que té elements del modernisme i
del noucentisme. En una jornada de portes obertes, es va
presentar la publicació Pinzellades d’història, del professor del centre, Pere Gasol, que complementa el principal
llibre que s’ha escrit fins ara L’Institut Lluís de Peguera
de Manresa. 75 anys d’activitat docent (1927-2002), del
catedràtic jubilat Ignasi Bajona Oliveras.

D

Molts cops la història necessita algunes frases altisonants
per acabar-nos de convèncer de la importància dels fets. I en
aquests dies confusos en què és tan poc clar si seguim formant part d’Espanya o ja vivim a la República de Catalunya,
hem trobat a faltar una declaració pomposa i inequívoca que
ens tragués de dubtes. Per haver quedat absolutament clar,
algú hauria d’haver pronunciat aquelles paraules solemnes
que passen dels discursos als llibres escolars, però ningú ho
va fer. Se suposa que li hagués correspost al President –que
mentre preparava les «estructures d’estat» tenia temps de
sobres per rumiar-les–, però al final no les va pronunciar
i és com si totes les votacions i totes les lleis no tinguessin
la força suficient com per fer-nos creure que això és un nou
estat. En els últims quaranta anys, després que Tarradellas
digués allò de «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí», possiblement l’única frase lapidària i popular la va pronunciar el
Joaquim Maria Puyal quan va cridar «Urruti t’estimo!» retransmetent un partit... que molts no recordem. Un trist balanç, certament. En uns moments tan intensos i veient com
alguns s’han agafat a l’exclamació del major Trapero («Bueno, pues molt bé, pues adiós») com si fos una sentència en
llatí, és quan ens adonem del nostre dèficit de grans paraules. Definitivament, i parafrasejant el manifest fundacional
de la Nova Cançó, «ens calen frases d’ara». Amb urgència.
8
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En la presentació d’aquest llibre, Carme-Laura Gil, aleshores consellera d’Ensenyament de la Generalitat, recordava
que el grup escolar va néixer durant la dictadura de Primo
de Rivera. És a dir, en un nou capítol de repressió del catalanisme i de supressió de l’escola pública catalana, que el nou
dictador Francisco Franco rellançaria entusiasmat durant 40
anys més. Tot i així és innegable que el Peguera va ser el
referent educatiu de la ciutat per molts de nosaltres, malgrat
les limitacions que l’ensenyament secundari d’aquells moments plantejava. Bajona explica prou bé que en honor de
les batalles del Bruc s’havia decidit la construcció d’una piràmide commemorativa, però els anys van anar passant i el
grup escolar que s’havia anat construint fins abandonar-lo,
es va poder convertir en institut a petició de l’alcalde Josep
Rosal, arran de la visita del rei Alfons XIII a Manresa, el 19
d’octubre de 1926. Aquell 8 d’octubre de 1927, les autoritats dictatorials, amb el bisbe Perelló i el general Despujol,
governador militar, hi van voler ser presents. Al cap de 90
anys, afortunadament, han estat els físics manresans Xavier
Obradors i Ignasi Ribas qui el passat dia 26 van dialogar
sobre la nanociència a l’espai, a la renovada sala d’actes de
l’institut. Les activitats es clouran el maig del 2018 al teatre
Kursaal. El Peguera s’ha hagut d’adaptar de grat o per força
a les diverses circumstàncies sociopolítiques de la ciutat,
però no hi ha dubte que han estat diverses les generacions
que s’hi han format i esperem que molts de nosaltres arribem a poder celebrar-hi el centenari.

ciència de pot

És mòmia!
Marta Grifell i Blanca Vallès

Novembre, quina por! Tot Sants, Castanyada, Halloween,
Día de los Muertos, article 155, presoners polítics... Estic
aterrat! Diuen les males llengües que tot va començar
quan es va desenterrar Salvador Dalí. «És mòmia», va dir
l’embalsamador Narcís Badalet. Perquè… vosaltres hi creieu
en les malediccions?

La momificació era una tècnica de
l’Antic Egipte. L’objectiu era conservar els cossos intactes
per a la vida immortal en què creien. La momificació volia
impedir la putrefacció dels cossos. Els egipcis, que eren bons
observadors, sabien que la sal i la sorra del desert evitaven la
descomposició. Així doncs, com es creava una mòmia? Primer desinfectaven el cos amb vi de palma i extreien els òrgans
que tenien més aigua. El cervell, molt poc important per a ells,
l’extreien a través del nas amb uns ganxos i el llençaven. Però
òrgans com intestins, fetge, estómac i pulmons els momificaven a part i el guardaven en vasos canopis. El cor, sí que el
deixaven dins el cos, creien que era el centre dels pensaments i les emocions. El cos era cobert per dins i per fora
amb natró, una sal natural molt abundant a l’antic Egipte. Les sals, que es canviaven periòdicament, atraparien tota l’aigua del cos durant 40 dies. Finalment es
tornava a desinfectar amb vi i, per donar elasticitat
a un cos molt deshidratat i fràgil, es banyava amb
resines vegetals. També s’impregnaven amb resina les benes de teixit que embolicarien el cadàver per fer les mòmies que tots tenim a la ment.
Dalí, si tot aquest terror és cosa teva, fes-nos
un senyal. No ho sé… Que li surti un bigoti
dalinià a la Soraya, per exemple.
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instant

instantànies
Laura Serrat

Francesc González
tupaker

I tu, ja mires les flors?
I tu, ja mires les flors? No solament aquelles que presenten les tiges fermes i els pètals
de seda que cobreixen els camps sinó també les que viuen als balcons o a les rotondes
de les ciutats, les que donen color a l’asfalt gris. Als carrers, les places o els espais verds
de Manresa els manca la vida de les flors, segons alguns jardiners i floristes. Des de
l’Ajuntament però, s’afirma que hi ha la voluntat de promoure i mantenir els espais per
a la flor i, a més, el passat setembre la ciutat va obtenir tres Flors d’Honor al certamen
Viles Florides, que pretén incentivar la presència de les flors als municipis.
«Ni els estranys corrents de l’amor, ni l’aigua en el punt de la set; és a dir, res d’aquest
món no es pot comparar al plaer que regala mirar la flor», expressa l’escriptora Mercè
Rodoreda, en el conte titulat: Flor Felicitat. La tendresa que les flors despertaven en l’escriptora, que va impregnar la seva obra, també la duen a dins alguns manresans que tenen cura de les flors. «Quan tenia divuit anys vaig viatjar a Holanda i allà em vaig enamorar de les flors i les plantes, fins aleshores no les coneixia prou bé», explica Àngels
Guerrero, propietària de la floristeria Brunea Flors. Sosté que la nostra cultura no té
present que les flors són part de la vida. Mercè Ribas, florista de la Magnòlia, comenta
que va créixer envoltada de l’olor de roses i clavells. «A l’hora de preparar un ram s’ha
de tenir una formació, però també ens deixem guiar pel cor», sosté Ribas. El seu pare,
Màrius Ribas, propietari i jardiner de la Magnòlia, remarca que un bon jardiner s’ha
d’estimar les plantes, «i això es demostra cuidant-les i coneixent a cada flor».
Veure créixer la flor que tu mateix has plantat pot ser gratificant, però no tothom disposa del temps necessari per cuidar les plantes. «Quan passejo em fixo en els terrats
de la ciutat i hi ha força gent que deixa morir les flors», sosté Màrius Ribas. La majoria
de jardiners afirmen que hi ha una major presència de gent gran disposada a fer-se
càrrec de les flors. «Sobretot venen dones grans que estan soles», explica la florista
Àngels Guerrero, que assenyala que la majoria dels clients van a la floristeria només els
dies especials, com per la Diada de Sant Jordi, Nadal o les festes d’aniversari. Carme
Rodríguez, florista de la jardineria i floristeria Món Verd, assegura que en països com
França, Alemanya o Holanda compren poms de flors com aquí comprem el pa.
L’impressionista Claude Monet va declarar que devia a les flors el fet d’haver-se convertit en pintor. Els colors dels pètals poden ser una font de vida i d’inspiració. Per
aquest motiu, jardiners i floristes reivindiquen que hi hauria d’haver més presència de
flors a la ciutat. Màrius Ribas considera que les entrades de Manresa haurien d’estar
més cuidades, «ja que és la primera imatge que un s’endú de la ciutat». Jordi Lladó,
copropietari de la jardineria Uniplant, està desencantat amb els nostres jardins públics i remarca que si el passeig del Riu es millorés podria esdevenir una autèntica
meravella. Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l’Ajuntament, explica que dos dels propòsits que estudien són promoure l’ornamentació floral
al Barri Antic i donar continuïtat a la zona fluvial de Manresa. Pep Torné, tècnic de
jardineria de l’Ajuntament, assegura que s’ha fet una aposta clara per recuperar espais
per a la flor, «però hi ha zones on s’han respectat més que d’altres». Torné explica que a
l’hora de plantar flors han d’estudiar bé el lloc, «ja que sovint ens hem trobat que la gent
les trepitja o les arrenca». Considera que aconseguir una ciutat florida és feina de tots.

10
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tema del mes

El masclisme i les seves
violències persisteixen
entre la gent jove
Professionals de l’educació, psicologia i altres agents implicats en l’eliminació de la
violència contra les dones veuen amb preocupació que un gruix considerable de
la població jove tolera o minimitza agressions i comentaris ofensius al sexe femení,
o que a l’aula cada curs es detecta algun cas de violència masclista en parella. Són
conductes que es basen en creences sexistes sobre els rols d’home i dona, i
arrenquen del que es veu a casa, al cinema o a la publicitat, on les dones encara
surten com un objecte a posseir. Per això reivindiquen la llibertat de les noies, unes
campanyes que responsabilitzin més l’agressor i una implicació de tothom en el
camí cap a la igualtat.

X

avier Valls, professor de filosofia a l’INS Pius
Font i Quer,
assegura que
«cada any, i això
augmenta, surt
plorant de classe alguna noia que no
aguanta la projecció sencera del documental Lliures, on apareixen víctimes
de violència masclista, perquè també
ho ha viscut». I és que, segons dades
del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) de l’Ajuntament, un 17%
de les estudiants de 4t d’ESO i Cicles
Formatius de Grau Mitjà, enquestades
el curs 2016-17,va afirmar haver patit
situacions d’abús en la parella. Les xifres
estatals, en concret la Macroenquesta
de Violència contra la Dona del 2015,
diuen que un 38% de les joves de 16 a 24
anys han patit maltractament psicolò12
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Sílvia Berengueras
Marc Prat
gic de control en les relacions afectives.
Però, a banda de la violència masclista
en la parella, n’hi ha d’altres en la mateixa línia que afecten la població jove,
com també l’adulta: la violència familiar o les agressions sexuals per part de
familiars; l’estructural, que comprèn
entre altres l’explotació laboral de les

Observatori Noctámbul@s:
«Totes i tots som
responsables de
rebutjar i condemnar
aquestes violències.»
dones, la violència sexual o l’assetjament al carrer; la institucional i la
comunitària, com el tràfic de dones o
l’ablació sexual femenina, o la violència
contra el col·lectiu LGTBI, que també

s’exerceix per motius de gènere. Sense
desmerèixer la gravetat de totes elles,
ens hem centrat en analitzar la violència masclista en parelles joves heterosexuals i en els espais d’oci. La resta pot
ser objecte d’altres reportatges.
Control 2.0
Molts joves rebutgen la violència en
parelles adultes, però alhora «accepten o troben inevitable seguir de prop
l’horari de la pròpia parella, saber amb
qui es relaciona als estudis o a la feina», explica Carla Rigol, de l’Associació Helia, que treballa l’atenció, prevenció i recuperació en l’àmbit de la
violència masclista. Per la seva banda,
la presidenta de l’Associació Lilium de
víctimes de violència masclista, Conxita Almarcha, que fa xerrades de sensibilització a l’alumnat de secundària
de Manresa, constata que «ara les no-

(Foto: Francesc Rubí)

ies tenen més informació i molta més
llibertat que abans, però crec que no
la saben fer servir. El maltractament
continua igual. Davant el control, les
preguntes o les pressions, la majoria
queden acovardides. No saben ser fredes, es preocupen, tenen por i això és
el principi». Per això en les xerrades
Almarcha insisteix a «traslladar a les
noies quins són els signes de control i
d’abús, com que et digui com t’has de
vestir i que deixis les amigues».

El control pot convertir-se en un assetjament que troba en els mòbils «un
contínuum», sosté Carla Rigol. A l’institut, Xavier Valls observa com «el domini a través del mòbil, una forma de
bullying en la relació de parella, s’ha incrementat. Com que els dispositius no
es tanquen acabes havent de gestionar
problemes que continuen o passen fora
del centre». Joves i noves tecnologies és
un binomi inseparable: «si els treus el
mòbil, se senten aïllats, desconnectats»,

indica Xavier Valls. Però el problema
no és amb les tecnologies, sinó amb l’ús
que se’n fa. Tal com explica Ester Jodar,
advocada del SIAD: «La missatgeria
instantània, i al capdavant, l’app WhatsApp, s’han convertit també en font
de violència masclista. Podem rebre
missatges de tota mena amb contingut
humiliant, amenaces de mort, insults».
Per tant, en el cas dels joves, sobretot
dels menors, de seguida s’apel·la a la
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necessitat que hi hagi «el monitoratge dels pares i mares», diu Carla Rigol. «Si sumem a la cultura de les TIC
altres factors, com el mite de l’amor
romàntic, que s’estan iniciant en relacions sexoafectives, els rols i estereotips de gènere difosos per exemple
a través dels anuncis publicitaris, de
les cançons i de les pel·lícules, poden
entrar en conductes discriminatòries,
relacions d’abús i violència, també a les
xarxes, i hi ha molts adolescents que hi
tenen comptes abans de l’edat legal».
A les xarxes socials es donen diferents
tipus d’assetjament psicològic i sexual:
el phishing o suplantació de la identitat; el sexpreading, amb què es difonen
imatges íntimes sense consentiment, o
la pornovenjança, penjar fotografies i
contacte de la persona afectada a pàgines de porno violent. Carla Rigol explica en clau masclista el perquè de la
venjança a les xarxes: «Si la noia trenca
amb una relació desigual de poder per
reprendre el control de la pròpia vida,
la figura agressora no ho tolera i l’ha
d’humiliar amb totes les eines que tingui a l’abast per recuperar poder i la
desigualtat sobre la dona».
Rigol també indica que tot aquest ciberassetjament «té unes conseqüències psicosocials en la víctima molt més
greus pel ressò il·limitat, la permanència d’informació al ciberespai i les dificultats de controlar-la i d’eliminar-la».
Amb tot, és ben denunciable, tal com
detalla l’advocada Ester Jodar: «Des
de la reforma del Codi Penal del 2015,
es castiga que la persona que té o rep
fotos íntimes d’una altra les difongui
després contra la voluntat de la víctima, i no importa que aquesta inicialment hagi consentit a la gravació». Per
això Violeta Moreno, d’Helia, insisteix
que la dona ha de ser lliure, «el problema no és què fa amb la seva sexualitat,
sinó evitar que hi hagi difusió denigrant d’una intimitat».
Denunciar
Rebre un allau de missatges també es pot
denunciar. Es coneix com a stalking, un
delicte que també preveu el Codi Penal
des del 2015 i que «castiga els subjectes
que molesten les víctimes enviant-los
molts missatges o trucades, sense con14
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tingut aparentment amenaçador, però
amb un nombre diari que altera la
vida quotidiana de la víctima», detalla
Ester Jodar. D’altra banda, l’advocada
avisa també de la validesa relativa dels
missatges com a prova davant del jutjat «perquè en el cas de WhatsApp, els
missatges i arxius es poden manipular
fàcilment. A més, l’altra part les pot no
reconèixer.» Tot i això, Jodar reconeix
que cada cop és més habitual «que els
lletrats, un cop aportat en paper el contingut de la conversa al procés, en facin
la transcripció literal des del terminal
de la víctima. Per tant, el que es pot fer
i cal fer és denunciar i guardar el registre de trucades o sms per aportar-los al
procés penal», conclou.
Però el procés penal en cas de menors
també presenta una certa falta de garanties pel que fa a violència masclista.
Segons Ester Jodar, «no té perspectiva
de gènere i de protecció a la menor
víctima de violència masclista, sinó
que sobretot pretén socialitzar al menor infractor reinserint-lo». Això implica que, si la víctima denuncia, no
se li adjudica un advocat o advocada
especialitzats del torn de violència
masclista que proporciona el col·legi
de l’advocacia, com tenen les majors
d’edat, sinó que l’han de demanar els
seus representants legals al jutjat de
menors. Tampoc no té accés al contingut de l’expedient que hi ha al jutjat.
Per a Jodar, això fa que «la víctima es
pugui sentir desprotegida i poc informada, i que quedi pràcticament al
marge de les decisions de procés penal.
A més, algunes mesures sancionadores
poden ser contradictòries en el context
de la violència masclista, com la mediació penal, entrar en el perdó...».
Primeres relacions
Violeta Moreno, d’Helia, explica que
molts joves, en aparellar-se, donen
contrasenyes o tanquen comptes individuals i els fan comuns amb la parella,
cosa de la qual després es penedeixen
si les coses val maldades. Moreno ho
associa al mite de l’amor romàntic: «És
creure en l’amor fusionat i que ho pot
tot: comprèn l’entrega absoluta, la gelosia, la feminitat tradicional de comprendre, justificar i minimitzar situacions abusives, amb l’argument que es

Acte de rebuig a la violència masclista
el 25 de novembre (Foto: Xavier Valls)

preocupa per mi, si és gelós m’estima».
Conxita Almarcha detecta una feblesa
en algunes noies que podria remetre a
aquesta creença: «Es creuen paraules
afalagadores, no valoren, es deixen seduir. Totes en un moment donat de la
vida hem pensat que era veritat».
Sobre la controvertida gelosia, Irian
Alvaro, psicòloga del SIAD, aclareix
que «és un sentiment legítim com
qualsevol altre, però hi ha un malentès quan es vincula al grau d’estimació
i es concep la relació com a possessió.
Que siguis gelós o gelosa no vol dir que
estimis molt l’altra persona, sinó que
tens inseguretats personals que calmes
a través d’ella». També matisa que es
tracta de primeres relacions. La psicòloga associa aquest moment a «un punt
de vulnerabilitat, perquè la personalitat
s’està formant i la pròpia vàlua pot estar
menys consolidada. Els nois i les noies
estan en un moment d’exploració i la
fase d’enamorament és molt important.
En les primeres relacions alguns joves
viuen la immersió en el món adult com
a cosa bona i per això se centren en la
parella, però pot ser un risc quedar-se
sols i aïllar-se». De tota manera, la psicòloga creu en els recursos personals de
les noies per sortir d’una relació tòxica:
«L’autoestima n’és un, i l’altre és la xarxa
d’iguals: amistats, companys de classe
o d’activitats, etc.». Per això els recomana que protegeixin els espais propis
i d’amistat, estudis, primeres feines:
«Està bé tenir relacions, però preservar
aquests espais dona més pausa i més
estímuls». Per la seva banda, Conxita
Almarcha aconsella a les menors «que
no tinguin pressa a tenir parella. I que

siguin selectives amb el company que
vulguin tenir».
Detecció
En la violència masclista en parella
sempre es dona una escalada que comença de manera subtil, del control a
la violència psicològica i física, en un
cicle que mina els recursos personals
de la víctima. Rigol afirma que quan
surt la violència més explicita és més
fàcil detectar l’abús, però «ja hi ha un
aïllament molt gran. Llavors les famílies i els tallers de prevenció han
d’actuar per capacitar-los i donar-los
eines». La psicòloga Eva Roig condueix des de fa uns deu anys els tallers de
prevenció de relacions abusives per a
l’alumnat de secundària, per encàrrec
del SIAD. En dues hores hi expliquen
què és violència masclista, el context
històric del patriarcat «i representem
un roleplaying amb exemples quotidians que generalment els impacten:
«Els demanem quins indicadors de
violència masclista hi observen i repetim l’escena alliberant-la de toxicitat».
Roig comenta que el curs passat «alguna noia a l’hora de l’escena va marxar
de classe per l’ansietat que li provocava. El professor va sortir a fora amb
ella i després del taller en vam parlar.
Una part del professorat ja coneixia
el cas». En els tallers de prevenció als
instituts se segueix un protocol d’actuació si es detecta algun cas a l’aula: «El
monitoratge ho trasllada al professorat
i aquest a l’educador social del centre», explica Carme Batista, tècnica del
SIAD que coordina dels tallers.
Alguns tallers del curs passat es van fer
perquè el professorat havia detectat casos al centre i també comentaris sexistes, però Eva Roig remarca que «després del taller poca cosa més podem
fer. Donem cinc minuts per a consultes, també els diem que no estan sols i
que hi ha uns serveis professionals que
els atendran incondicionalment, però
la noia que s’hi troba ha de fer el pas.
Amb les poques que hem pogut parlar, en parlen sobretot amb amistats.
A la família, poca referència». Conxita Almarcha constata un recel de les
adolescents a parlar-ne a casa, «per
por que les renyin», diu. Per això Irian
Alvaro recomana als pares afectats que

Respostes alumnat 4t ESO i CFGM dels
centres de Manresa al qüestionari del Taller de
Prevenció de Relacions Abusives. Curs 2016-17
He viscut algun abús en parella

M'he sentit controlat/ada per la parella

La gelosia és una forma d'amor

Font: SIAD Montserrat Roig

recorrin a professionals i que tractin
«sobretot de demanar-li com se sent.
Així serà més fàcil que demani ajuda i
buscar recursos. Mai utilitzar mesures
restrictives o càstigs, perquè això va
en detriment del vincle de confiança i
provoca l’efecte contrari en la recuperació. «A l’institut, Xavier Valls també
s’ha trobat amb el silenci de la família i
afegeix que «la diversitat cultural de les

famílies encara ho dificulta més».
Però el pitjor és quan la noia que pateix maltractament no ho vol explicar
a ningú. Irian Alvaro ho basa en la por
que paralitza i també «en funció del
grau de maltractament que esta patint,
però la tensió permanent i la llei del silenci fan que el cos acabi parlant: mal
de panxa, de cap, cansament, més cap-
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Un moment del roleplaying del taller de prevenció de relacions abusives. (Foto: Alavedra)

ficada, de la tristesa a la ràbia, i un cert
hermetisme». Són senyals que poden
avisar la família, com també que deixin
costums que abans tenien: «descuidar
el maquillatge o la roba, no sortir amb
les amigues, un canvi brusc de vida,
però que cal veure-ho en conjunt, per
no confondre amb canvis propis de
l’adolescència», indica Violeta Moreno.
Per la seva banda, Xavier Valls explica
què fan a l’institut si detecten un cas
violència masclista: «Si ella no s’obre
a explicar-ho, li proposem els serveis
de psicopedagogia i sanitari del centre.
I si s’obre et sol demanar confidencialitat fins i tot respecte als pares, però
nosaltres l’hem de mantenir sense saltar-nos la llei, perquè en el moment
que el cas deriva cap a personal especialitzat o sanitari s’ha de seguir un protocol». Pel que fa a la xarxa assistencial, Cristina Cruz, regidora de Dona,
Igualtat, Ocupació i Emprenedoria,
posa l’accent a millorar l’atenció a la
gent jove afectada, «perquè no veuen
16
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al seu abast els llocs on poden anar a
demanar ajuda. Com a Ajuntament
hem d’aconseguir posar-nos a la seva
alçada perquè vegin més propers els
serveis que oferim».
Estereotips
En els tallers de prevenció la psicòloga
Eva Roig també veu noies que ni s’adonen que estan en una relació d’abús.
Per a Roig, «en el fons es tracta d’una
complicitat mútua. Tant a l’un com a
l’altra els manquen recursos a l’hora de
relacionar-se i recorren a comportaments estereotipats». També observen
nois que reaccionen amb estereotips
masclistes «molt marcats. Recordo
per exemple que un noi va dir: ‘si la
meva nòvia se’n va amb el seu ex a fer
un cafè li trenco la cara’. No saps fins a
quin punt això és real, però el comentari ja està fet». Xavier Valls veu entre
el seu alumnat uns gustos a l’hora de
triar parella que creu que beuen de la
publicitat, la música o el cinema: «En
l’exercici de dir quin trets demanaries a

la persona per compartir la vida posen
elements superficials, propis de pel·lícules com Cinco metros sobre el cielo:
força bruta en el noi, noia submisa, físic imponent, i no hi ha res que canviï
tant com el físic amb el temps. Però
també et trobes adolescents molt madurs». En aquest sentit, la regidora de
la Dona, Cristina Cruz creu que amb
aquests estereotips, «la violència masclista està legitimada en la societat».
Per superar tot aquest sexisme que és
la base per a la violència o la discriminació, Carla Rigol assenyala la importància de la prevenció des d’abans
de l’adolescència, »ja que aquí arribem
tard. Per tant, és aconsellable des de la
infantesa, amb la coeducació». Per a
l’educació en la igualtat és fonamental
«la implicació i el treball de fons de les
escoles», diu Eva Roig, «les creences
igualitàries és treballen de petits perquè són més plàstics i tota bona llavor
hi fructifica». Per ajudar les escoles
de primària en aquesta tasca «i també

Carla Rigol hi afegeix que és molt
important que els pares i les mares
«facin una revisió personal per desconstruir la cultura patriarcal en què
estem tots i totes. Una educació en
valors com la igualtat, la solidaritat i
col·laboració, ha d’acompanyar-se de
fets i comportaments a casa». En el
trencament d’estereotips, les psicòlogues d’Helia també assenyalen que cal
oferir als joves «nous models de masculinitat amb valors d’igualtat i de
respecte que els atreguin i que siguin
aliats del feminisme. És una lluita que
no podem fer soles».

vista de la víctima. Per tant, ara hi ha
una equivalència entre ambdós perfils que des de la CUP creiem que en
cap cas hi ha de ser». Amb tot, reconeix que també està bé «si el pres explica els símptomes que el va portar a
agredir». A més, Tomàs objecta que el
projecte crea un vincle d’empatia entre interns i l’alumnat: «Hi ha hagut
noies que han abraçat el pres penedit
que ha anat a parlar a l’institut. Això
vol dir que el cas no s’ha explicat correctament». De tota manera matisa
que «aquest curs assistirem al taller
per poder-lo valorar de primera mà».
En canvi, el professor Xavier Valls, que
ha assistit al taller en dues edicions, valora molt positivament la incorporació
del testimoni de les víctimes «que ha
donat un gir complet al projecte». Sobre l’empatia amb els agressors interns,
creu que no es dona. «Una altra cosa
és l’empatia amb la persona, perquè no
deixen de ser-ho i és interessant que
reflexionin sobre per què estan tancats». Valls remarca que en la xerrada
dels presos a classe «surten tots bastant tocats, agressors i nanos. Sovint
els cusen a preguntes i els posen entre
l’espasa i paret, també a les víctimes».

per conscienciar els mestres de la seva
importància», diu Carme Batista, el
SIAD els ofereix tallers de coeducació,
on es treballen els rols d’home i dona
a partir del món dels contes, que tenen «un potencial educatiu molt fort,
tant per repetir estereotips no igualitaris com de canviar-los, i que cada
criatura decideixi el que li agradi»,
comenta Batista. També hi treballen
com «repartir les tasques a casa i sovint surt que el papa està estirat al sofà
i la mama fa tota la feina, però també
veiem repartiment de tasques entre
tots», explica Eva Roig.

Testimoniatge
Una altra manera de sensibilitzar el
jovent sobre la violència de gènere és
acostant-li el testimoni de víctimes i
agressors. Al Bages això és possible
amb un projecte que reuneix el CP
Lledoners, centres de secundària i
els SIAD local i comarcal. L’alumnat
de batxillerat hi té l’oportunitat de
visitar el centre penitenciari, escoltar interns reclosos per haver comès
aquests delictes i després, el contrapunt de les víctimes. Carme Batista
del SIAD de Manresa comenta que
el projecte té «una molt bona rebuda.
Els instituts el tenen molt incorporat
a la programació, pràcticament es
ven sol i s’esperen el temps que calgui
per entrar-hi, considerant que l’accés
a Lledoners es restringeix a dos centres de Manresa i dos del Bages per
curs». Xavier Valls corrobora la bona
valoració que en fa el centre, perquè
«el que expliques a classe acaba tenint
rostre. Sense desmerèixer la tasca dels
tallers de prevenció, és molt més efectiu aquest projecte». Carme Batista
hi està d’acord i afegeix que conèixer víctimes i agressors és molt més
impactant per a l’alumnat, «que està
cansat de vídeos i imatges».

En els tallers de coeducació s’observa
que els nens i les nenes des dels 3-4
anys tenen conductes diferenciades.
Per això, Violeta Moreno insta que
la coeducació «es faci des de les llars
d’infants i fins i tot abans que neixi
la criatura, perquè «des que és a la
panxa ja es fa un tractament desigual.
Sé que costa de vincular-ho amb violència, però és un continu». Per això

Però algun grup de l'oposició municipal té una mirada crítica del projecte.
Gemma Tomàs, de la CUP, recorda
que «els primers anys aquest taller
era totalment contrari a la prevenció
de la violència masclista, perquè els
presos –agressors sexistes, probablement assassins– simplement anaven
als instituts a parlar del seu cas. Més
endavant es va incorporar el punt de

Alumnat de 4t d'ESO responent al qüestionari
sobre relacions abusives. (Foto: Alavedra)

Una altra crítica de la CUP Manresa al
taller amb agressors i víctimes és que
s’enfoca molt en la violència masclista
en la parella «però no tracta la violència masclista en totes les seves magnituds». Per la seva banda, la regidora de
Dona i Igualtat destaca que hi ha consens a valorar bé el projecte, «tant per
la coordinadora del Programa d’Igualtat com pel SIAD i el Consell Municipal de la Dona», afirma Cruz.
D’altra banda, és cert que en l’àmbit
educatiu falten recursos per prevenir
les violències masclistes. Ho assenyala
Gemma Tomàs: «S’hi han d’indicar les
violències del patriarcat. Almenys tot
el professorat, des de la infància fins a
la secundària, hauria de fer una formació de gènere per educar correctament
i no mostrar patrons del patriarcat.
També s’hauria d’impartir alguna assignatura obligatòria d’ètica que treballés el coneixement emocional i la violència masclista estructural». Respecte
del primer punt, Xavier Valls confirma
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que no es produeix i pel que fa al segon, diu que «hi ha espai per tractar
aquests temes al currículum de cultura
i valors, però només amb una hora lectiva a la setmana». Valls explica també
per què no es donen en la resta d’assignatures: «En relació als objectius de
competitivitat la igualtat es relega. Els
programes són molt tancats, amplis i
densos, no parlen de violència ni d’altres aspectes de la vida quotidiana, i
hi ha matèries en què no cal comprometre’s personalment. De fet, educar
en valors és el més difícil de fer, algun
company de l’àmbit de ciències em comenta que no sabria pas com començar. Aquí caldria preparació».

Violeta Moreno concreta que també
està molt normalitzada «la violència
contra dones joves. Hi ha cançons que
normalitzen aquests atacs com a formes d’amor, per no parlar de la cosificació de la dona, atacant la seva sexualitat, la seva imatge».

Violència i oci
Un factor que destaca com a influent
en la violència masclista en els joves és
la normalització de la violència. Xavier
Valls comenta al respecte que a les xarxes «s’insulten i escriuen coses que a la
cara no es dirien. La resolució de conflictes a través de la violència continua
sent present, sobretot en edats més joves. Veuen normal cridar, parlar malament, agredir. Fins i tot a molts els
agrada veure vídeos violents a la xarxa
difosos com a vídeos d’humor, sense
reflexionar-hi». Sobre les agressions,

Malauradament, la violència masclista és present en tots els contextos
de la societat. Tal i com aclareixen
membres de l’Observatori Noctámbul@s– un projecte de la Fundació
Salut i Comunitat que aprofundeix
sobre la relació entre el consum de
drogues, l’assetjament i els abusos sexuals en contextos d’oci nocturn–, en
el món de la nit no es produeixen més
agressions masclistes que en altres
entorns, però sí que «la violència en
espais d’oci nocturn es desenvolupa
en un clima d’especial normalització,
tolerància i impunitat». Segons l’Observatori, hi ha diferents mites que envolten la nit i la festa que afavoreixen
la seva permissivitat. Un dels mites
és que el consum d’alcohol és la causa que es produeixin les agressions,
«amb una lectura desigual que fa que
es consideri un atenuant per a l’agressor i un agreujant per a l’agredida».
Les agressions en l’oci nocturn poden

Conxita Almarcha:
«Ara les noies tenen
més informació i
més llibertat, però
el maltractament
continua igual.»

Xavier Valls: «Hem
avançat en igualtat
a nivell teòric,
però no prou a la
pràctica. Molts nanos
pensen que no hi ha
discriminació laboral.»
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ser explícites «o donar-se de manera
encoberta i invisibilitzada a través de
pràctiques sexuals no consentides en
el marc d’una relació sexual voluntària, acorralaments, convidar a copes
esperant devolució de caire sexual,
insistències davant negatives contínues, cosificació de les dones, publicitat
sexista, comentaris sexuals incòmodes i invasius, insults o tocaments no
consentits». Destaquen també que en
un 85% de les ocasions, els agressors
formen part de l’entorn de la víctima.
La darrera edició de la Festa Major de
Manresa va promoure la campanya
No és no, de sensibilització i actuació
contra les agressions sexistes amb la
implicació de les regidories de Festes,
Joventut i Dona. Cristina Cruz explica com va néixer aquesta campanya:
«Dintre del Pla d’Igualtat vam demanar un recurs a la Diputació per fer
un protocol d’agressions sexistes en
l’oci, especialment el nocturn. Com
que no va arribar abans de la Festa
Major, vam fer la campanya de sensibilització nosaltres. El 2018 ja tindrem el protocol».
La campanya va consistir, entre altres
coses, a penjar set pancartes de sensi-

Eva Roig: «En els
tallers de prevenció
observem nois que
reaccionen amb
estereotips masclistes
molt marcats.»

bilització en les principals places on es
duien a terme actes de la Festa Major;
distribuir 200 cartells informatius i
preventius; retransmetre falques d’àudio entre actes i concerts; formar els
Àngels de Nit –voluntaris que informen sobre alcohol, drogues i sexualitat
en la mateixa Festa Major– i personal
de les barres per detectar i actuar en la
prevenció de la violència masclista. En
la carpa Som Nit es va donar informació, recursos i suport sobre aquestes
violències. Gemma Tomàs, regidora
de la CUP, hi critica «el fet que aquest
punt d’informació estigués en el mateix lloc on es podia bufar per saber si
podies agafar el cotxe, etc. Això excloïa
la possibilitat que dones anessin a informar-se sobre agressions». I afegeix
que més enllà de les pancartes «hi havia poca visibilitat. El punt d’informació estava darrere l’escenari de la Plana
de l’Om i molta gent ni tan sols s’hi va
fixar, tot i passar per la plaça». Cristina Cruz detalla que «el dia 29 d’agost,
després de Festa Major, el SIAD i l’ASSIR es reservaren unes hores per atendre dones sense cita prèvia, fos per
haver patit alguna agressió durant la
festa o per fer alguna consulta en haver conegut els recursos. Però no n’hi
va assistir cap».

D’altra banda, la passada edició de la
Festa Major Alternativa –festa abanderada de la lluita de gènere– va ser
el segon any en què es va posar en
pràctica un protocol contra les agressions sexistes en l’oci nocturn. El va
redactar una assemblea no mixta (dones, lesbianes i trans). Segons Gemma
Boix, militant de la CUP i membre de
l’assemblea transfeminista, l’objectiu
d’aquest protocol era assegurar un
espai lliure d’agressions, així com fer
una funció pedagògica i de conscienciació. El protocol consistia en cartells, pancartes, falques entre actuacions, un punt de gestió d’agressions i
la zona no mixta. Segons explica Lila
Corominas, membre d’Acció Lila i de
l’assemblea del protocol, «cada dia es
feia una reunió amb el personal de seguretat perquè sabessin que si passava
una agressió a la plaça s’havia d’acudir al punt de gestió d’agressions.
Vam gestionar bastants casos, fins i
tot de gent que no era a l’Alternativa
i va venir al nostre punt de gestió, pel
fet que la gent té la FMA com a referència de festa de contingut feminista». Per això Gemma Boix considera
que «el nostre treball a l’hora de fer
difusió sobre el protocol arriba a més
gent que la Festa Major oficial”.

La zona no mixta del concert de la
cantant de hip-hop feminista, Sara
Hebe, va generar certa controvèrsia. Les primeres files del concert es
van separar de la resta col·locant una
pancarta al terra, on només hi podien accedir dones, lesbianes i trans.
Lila Corominas en fa una valoració
«molt positiva, tot i les crítiques que
va generar. L’objectiu era reivindicar
un espai de seguretat perquè les festes
no són segures per a totes nosaltres».
Gemma Boix fa la següent reflexió:
«En el fons, qualsevol acte feminista
vol aconseguir fer trontollar els privilegis. Que algú es pugui qüestionar
que amb el seu comportament pot fer
sentir malament una altra persona,
espanta, i per això hi va haver cert
rebuig a aquest espai». D’altra banda, la regidora Cristina Cruz descarta
dur a terme una aposta com la zona
no mixta a la Festa Major, ja que «no
creiem que hi hagi d’haver una part
de la festa limitada a un col·lectiu,
sigui quin sigui. Creiem que és discriminatori. S’ha de reconèixer que el
protocol de la zona no mixta va donar
molta visibilitat a la problemàtica de
la violència masclista en espais d’oci
nocturn i va generar molt ressò i debat social”.

Cristina Cruz: «Com
a Ajuntament hem
d'aconseguir posarnos a l'alçada dels
joves perquè vegin
més propers els
serveis que tenim.»

Gemma Boix i Lila
Corominas: «Qualsevol
acte feminista vol fer
trontollar els privilegis.
Per això hi va haver
cert rebuig a la zona
no mixta de la FMA.»

Violeta Moreno i
Carla Rigol: «En les
campanyes cal posar
més el focus en la
responsabilitat de
l'agressor i no en la
víctima.»
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Campanyes
Periòdicament les administracions
engeguen campanyes de sensibilització per eliminar la violència masclista,
sobre les quals des d’Helia opinen que
cal «posar més el focus de la responsabilitat en l’agressor i no en la víctima».
Des de Noctámbul@s es coincideix en
aquest punt i afegeixen que cal apel·lar
«a la responsabilitat que tenim totes i
tots de rebutjar i condemnar aquestes
violències». Pel que fa a la violència
masclista en l’àmbit d’oci nocturn, creuen que cal «construir el desig més enllà del simple consentiment. Hem de
transmetre que, fins i tot, un sí forçat
o condicionat és un no».
Cartell de la campanya No és no de l'Ajuntament durant la passada Festa Major.

Punt d'informació Som nit a la Festa Major.

Desigualtats de sou. Foto de l'alumnat de l'IES Pius Font i Quer guanyadora del
concurs La igualtat cosa de tots i totes l'últim 8 de març.
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Ambdues entitats són també partidàries de campanyes que impliquin
la ciutadania «més en positiu», on
fomentar les noves masculinitats, la
llibertat de les dones i el seu empoderament i així «trencar el mite que les
noies no se’n poden sortir. Segons la
Macroenquesta sobre violència del
2015, un 77% de les noies entre 18 i 24
anys posen fi a relacions abusives i de
violència, i això s’ha de difondre», sosté Carla Rigol.
Així mateix, comenten que en els joves
és idoni utilitzar els mitjans que fan
servir per informar-se, com internet,
i posen per exemple la web app tabú.
cat, de l’Associació Candela i l’Institut
Català de les Dones, «que els posa en
situacions virtuals de violència perquè
hi trobin vies de solució». També creuen que s’hi hauria de parlar més de la
discriminació laboral i de salaris entre
homes i dones. Gemma Tomàs de CUP
Manresa planteja per què: «els feminicidis són la punta de l’iceberg de tot un
sistema patriarcal que es permet, i per
trencar-ne la punta se n’ha de tractar la
base: que les dones cobrin menys per
fer la mateixa feina que el seu company,
els sostres de vidre que impedeixen
a les dones pujar laboralment, l’amor
romàntic, la violència institucional...».
En aquest sentit, Xavier Valls dona a
entendre que no s’ha fet prou feina: «al
llarg dels anys hem avançat en igualtat
a nivell teòric de programes públics,
però no prou a la pràctica. Per exemple,
molts nanos pensen que no hi ha discriminació en el treball».

indrets

Sant Salvador de les Espases
Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

I

ndret prou conegut dels excursionistes que han voltat pels termes
d’Olesa de Montserrat i d’Esparreguera, a l’extrem més nord oriental
del terme d’Esparreguera, dintre
del Baix Llobregat, molt proper als
termes de Monistrol i de Vacarisses,
del Bages i del Vallès Occidental, respectivament. Es localitza dintre de la zona de contacte de la Depressió Geològica de l’Ebre i de la Serralada Prelitoral Catalana. Es troba
plenament dintre de la primera, però a tocar de la segona,
que l’encavalca a uns 100 metres cap al SE, per l’indret del
Pla del Fideuer. En aquest darrer lloc, els materials triàsics
de la Serralada es situen per sobre dels terrenys eocènics
de Sant Salvador. Aquí afloren uns terrenys de l’Eocè, que
es troben força afectats per l’encavalcament que hem esmentat. Això fa que no es trobin en posició horitzontal
sinó en posició vertical. Els que es troben directament sota
de l’encavalcament es troben inclinats cap al SE, amb un
gradient d’uns 75–80; mentre que a sota de Sant Salvador
són verticals, alhora que una mica més amunt, cap al NW
es troben inclinats cap a aquesta direcció uns 75–80 graus.
I més lluny, cap al Pla de les Bruixes, ja sols tenen una inclinació d’uns 20–30 graus. És a dir: en conjunt, constitueixen un ventall, que anomenem discordança progressiva.
Aquest fenomen és conseqüència de l’encavalcament i es
pot utilitzar per datar-lo.

L’indret és força espectacular, en trobar-se situat l’ermitori
sobre uns estrats verticals, constituïts per una alternança de
roques dures (pinyolenc) i unes roques més toves (nivells
argilosos i de gresos). En erosionar-se, han quedat notablement destacats els primers. Això dona al paratge una imatge
d’indret gairebé inaccessible, amb unes roques verticals que
formen uns espadats. Aquest indret és molt proper al terme
de Monistrol, conseqüentment al Geoparc de la Catalunya
Central. Possiblement, si s’escau, en futures ampliacions,
aquests indrets del terme d’Esparreguera puguin arribar a
formar part del Geoparc, en tractar-se d’un mar interior.
Aquí hi hauria un dels límits meridionals d’aquest mar.
Nom del paratge: Sant Salvador de les Espases. Situació: Terme
d’Esparreguera, a l’extrem NE del municipi. Sols s’hi pot accedir a
peu des de la Puda o des del Pla del Fideuer. També des del Cairat,
passant per Can Tobella. Situació geològica: Situat sobre l’extrem
meridional de la Depressió Geològica de l’Ebre. En contacte amb
la Serralada Prelitoral Catalana, que l’encavalca pel SE. Importància geològica: Constitueix un ventall geològic, amb materials que
passen de tenir una inclinació molt forta cap al NE a uns altres
que són verticals, a uns altres molt inclinats cap el NW i a un altres
amb molta menys inclinació. Materials geològics: Els materials
que es troben sota de l’ermitori són de l’Eocè Inferior i constituïts
per nivells de conglomerats alternant amb argiles i gresos. Edat
de formació: Aquest encavalcament i la discordança progressiva
es van produir durant el Plegament alpí. Concretament durant la
sedimentació dels materials que hi ha sota de l’ermitori, aproximadament durant l’Eocè Inferior, cap a uns 50–60 milions d’anys.
Curiositats: El nom probablement procedeix dels espadats que
forment els nivells de pinyolenc verticals que hi ha sota de l’ermitori. També podria procedir d’uns nivells de conglomerats verticals
del Triàsic Inferior que es troben venint des de la Puda.
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natura urbana

Canvis
Ignasi Cebrian

E

ls ecosistemes urbans, com tots els
ecosistemes, poden estar sotmesos
a canvis interns i canvis externs.
Els primers són canvis controlats
des de dintre, lents i predictibles.
Els segons són canvis ràpids, impredictibles i catastròfics. A les ciutats, els canvis són produïts principalment pels humans,
tant si venen de dins com si venen de fora. Aquests canvis
depenen de la gestió ambiental que es faci de les activitats
dins dels ecosistemes.
Els canvis interns i sostinguts es deuen a una gestió ambiental realitzada des de la ciutat o el barri, que serveix
per regular de manera lenta i controlada els canvis. És una
forma de fer política de proximitat, el que es gestiona és
immediat i conegut pel gestor o el polític. És quan no hi
ha imposicions externes que pretenguin transformar la realitat a partir de percepcions allunyades en l’espai i en el
temps. Si som capaços de gestionar-nos ambientalment,
els canvis sobtats només podran venir des de fora.
Un exemple de gestió ambiental de proximitat ha estat la
22
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Vegetació de ribera del tram de la riera de Rajadell per sota del Suanya.

conservació del tram baix de la riera de Rajadell, entre el
barri del Xup i la seva confluència cap al Cardener. Espai,
juntament amb la part alta, molt emblemàtic i ben conservat de l’Anella Verda. És gràcies a la pressió ciutadana i
a la gestió municipal que s’ha preservat. Els canvis de millora han estat controlats, predictibles i enfocats cap a uns
valors i objectius volguts per la ciutadania. Sense aquesta
vetlla i amb una gestió externa –o no gestió–, ara en lloc
de la riera tindríem de tot menys un curs d’aigua.
Quan la gestió ambiental bé imposada des de lluny, des de
fora –o no es fa gestió– es perd el control de l’ecosistema,
de la realitat que és vol gestionar. I no podrem fer prediccions i els canvis esdevindran catastròfics. Un exemple de
gestió ambiental externa és la construcció del viaducte de
l’eix Diagonal que passa per sobre de la riera de Rajadell a
l’altura dels plans de Maria. No va haver-hi una previsió
de conservació i vetlla d’aquests espais i el resultat, després
de batalles ecologistes de darrera hora, va ser un canvi catastròfic per l’entorn, malgrat que podia haver estat pitjor.
La conclusió, parafrasejant Joan Fuster, és que la gestió
ambiental o te la fas o te la fan. I si te la fan les conseqüències poden ser terribles i, de vegades, irreversibles.

d'aquí i d'allà

Cristhian Yungán Cruz.
Equador
«Manresa em va embruixar
i no crec que mai sigui capaç d’abandonar-la»

S

óc Cristhian Yungán Cruz i em
declaro amant de l’Equador. A
part de tenir el meu cor dividit pel
meu país natal i el meu país de residència, un trosset d’aquest està
dedicat al meu somni, el comerç.
Per aquest motiu, com a jove de 19
anys, estudio un Grau Superior de Comerç i Màrqueting
mentre treballo al supermercat Bon Preu durant les nits.
El meu país natal, Equador, sempre ha estat present en la
meva vida tot i que el vaig abandonar de ben petit. És cert
que no conservo gaires records de la meva vida allà, però
els viatges realitzats de visita i el patrimoni que la meva
família ha portat a Manresa han fet que sempre tingui
Equador present. La meva història d’arribada no és gaire
sorprenent, és la que moltes persones en la meva situació
han viscut. El meu pare va venir primer a visitar Manresa, tres mesos després ho va fer la meva mare i quan van
aconseguir certa estabilitat, tant els meus germans com jo
ens hi vam afegir.
L’arribada va ser xocant, era un país nou i jo estava acostumat al meu barri i els meus amics d’allà. Però l’acollida
va ser boníssima. Vaig quedar parat, això sí, per la timidesa i la fredor de moltes persones aquí un cop tractes
d’establir relació amb ells. A l’Equador la gent es mostra càlida des d’un principi. És cert, però, que aquí, un
cop converses per primer cop amb una persona, aquesta
sensació desapareix. La gent és sincera, amable i no et
neguen mai un somriure.
Desgraciadament, hi ha un aspecte que mai no he pogut
compensar, les festes. Aquí el concepte de festa es basa a
sortir amb els amics a les discoteques, i tot i que ho gaudeixo, trobo a faltar el component familiar de les festes
equatorianes. La meva família es reuneix tot sovint, qualsevol cosa és una excusa per fer una barbacoa i cantar fins
a la matinada. Aquí, en canvi, la família normalment es
reuneix en festes puntuals com aniversaris o Nadal.
Manresa em va robar el cor des del primer moment, sobretot el meu barri, la Font. Vaig poder substituir el buit
que em va quedar en marxar d’Equador gràcies a l’amabilitat que es respira en aquest lloc. Aquí tothom s’ajuda i
és admirable com les festes del barri de l’estiu uneixen als

«Aquesta ciutat em va robar el cor
des del primer moment,
sobretot el meu barri, la Font.»
veïns. Col·laboració i goig s’ajunten i creen unes festes irrepetibles, cada any és únic. Aquest encisador ambient va
ser la clau del meu enamorament. Aquí passo dies amb els
amics, faig esport i passejo diàriament amb el meu gos. No
em vull descuidar, però, la preciositat del centre històric i
comercial de la ciutat, dos llocs on també m’agrada passar
temps. Manresa em va embruixar i no crec que mai sigui
capaç d’abandonar-la.
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l'entrevista

Josep
Olivet
Torras
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Director general i fundador d’Altecom i
Fibracat, encapçala un projecte de projecció
nacional. De molt jove s’interessa pels
servidors BBS. Dels allotjaments i la creació
de pàgines web han passat a ser el primer
operador complet de Catalunya. Després de
tres anys de gran expansió, han apostat per
incorporar la fibra òptica arreu de Catalunya
i han col·laborat amb entitats cíviques com
la Plataforma del Banc dels Aliments. Com
que la innovació passa per la telefonia mòbil,
el seu gran repte és treballar en el projecte
Fibracat 2020.

P

odries fer un
breu repàs de
la història d’Altecom?
-Comença
el 1999. Un
any després, el
2000, es crea la Comissió del Mercat de
les Comunicacions i ens concedeixen
la llicència d’operador en ser considerats com a històrics. El 2001 es munta
la infraestructura d’estacions base pròpies del servei de connexió a internet
per radioenllaç. El 2002, Europa ens
concedeix el nostre propi número de

sistema autònom d’internet. El 2003,
entrem a formar part del CATNIX, el
punt neutre d’internet de Catalunya.
El 2005, es crea el servei de Telefonia
IP i assolim només en el primer any
clients a més de 80 països. El 2010, La
CNMC canvia la regulació i obliga l’exmonopoli a facilitar l’accés a l’obra civil
per al desplegament de xarxes de nova
generació. El 2011, Altecom firma un
acord amb Telefónica per a l’ús de
l’obra civil a tot l’estat i poder estendre
fàcilment els nostres propis cablejats.
-En canvi, Fibracat, és més recent , oi?
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-Comença a gestar-se el 2012 i neix el
2013. Apostem i invertim en la creació
de la marca Fibracat i incorporem les
novetats empresarials fitxant Meritxell
Bautista i posant-la al capdavant de la
marca. El setembre del 2013 som el primer operador a Europa d’oferir 1.000
Mbps a particulars. El 2014, Fibracat
surt al mercat amb força, tant per a
particulars com per a empreses. També
aquest any, iniciem el procés de canvi
d’operador d’internet local a operador
global o oferim serveis de telefonia mòbil i TV online, amb els paquets convergents. El 2015, l’empresa situa Manresa
entre les ciutats més ràpides d’internet.
El 2016 es situa com empresa líder en
connexions al Bages per davant de
grans operadors estatals i firma l’acord
del futbol per a Lliga i Champions amb
la cadena Mediapro, amb l’exclusivitat
com a operador nacional. També al
2016 neix la nova plataforma Fibracat
TV amb continguts Premium online
per a clients. El 2017, quan Altecom fa
18 anys i inicia el salt a operador nacional, Fibracat esdevé OMV full i és el
primer operador d’assolir-ho a Catalunya. Fibracat crea la seva pròpia xarxa
mòbil 4G i aconsegueix la cessió de l’espectre de 2,6 GHz. a tot Catalunya. La
previsió per al 2018 és estendre’ns per
noves comarques, amb la fita posada
en l’Horitzó 2020, amb el sorgiment del
Canal Zero de Fibracat.
Altecom
-Vas ser un dels pioners d’internet a
Manresa. Quina situació hi havia quan
vas començar?
-Ens vam dedicar a donar serveis a les
empreses i altres operadors més petits
de diverses poblacions de Catalunya.
Actuem com a majorista i els donem la
connexió potent a internet, trucades i
tot el servei de telefonia. Per exemple,
els operadors que volen vendre ADSL
i el que sigui passen per nosaltres. Des
del país que sigui els proveïm: les trucades ens les envien via internet i nosaltres les convertim en una línia de
telèfon normal. Així, aquestes companyies s’estalvien les trucades internacionals i es facturen com a nacionals.
Entre la nostra clientela d’empreses
mitjanes i grans també hi ha bancs i
agents de borsa. Amb aquest sistema
de telefonia obtenen entre un 80 i un
90% d’estalvi. Quan vam començar
26
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érem quatre. Hi havia Minorisa –que
han passat de ser competidors a clients
nostres, pels serveis majoristes– Bages
Web, Wages de Sant Fruitós...
-Quin va ser el teu primer servidor?
Com t’ho vas fer?
-Abans d’internet ja havia entrat a les
BBS, que vaig conèixer a través de les revistes d’informàtica. Sortia un llistat de
números de telèfon, on hi havia uns servidors anomenats BBS. Es tractava d’un
ordinador amb mòdem que et posava
en contacte amb un número de telèfon.
S’hi trucava i a través d’un directori tenies accés als programes. Em descarregava la informació o carregava coses.
Ho feien servir els americans, per a qui
les trucades metropolitanes eren gratuïtes, i alguns europeus, però que havien
de pagar. A Espanya existia la xarxa
Ibertex, de Telefónica, més moderna,
amb connexió a un número de telèfon i
uns directoris. Amb tretze anys vaig començar a connectar-me a internet fent
trucades provincials des de Manresa a
Barcelona. Per telèfon em connectava al
mòdem de l’empresa Servicom, proveïdor d’internet, resident a Barcelona.
-Com has aconseguit una xarxa tan
potent?
-Altecom com a majorista dona servei a Fibracat, SP Wifi, i a múltiples
operadors. Per tenir la millor connexió a internet, estem connectats a les
sis xarxes més potents al món: Level3,
NTT, Telia, Cogent, Tata i GTT. Els tenim contractats i hi hem invertit molts
calés perquè volem ser independents.
Són de nivell 1. Nosaltres som de nivell

2, que és el que ens interessa.
-També teníeu allotjaments de webs,
oi?
-No en venem, però en continuem tenint, encara que són molt residuals. Es
tracta de mantenir els clients que tenim
des de fa molts anys per continuar-los
donant el servei. Ara hi ha moltes empreses que s’hi dediquen i són més competitives en aquest camp que nosaltres.
-Sempre has disposat de capital propi
o bé has tingut col·laboradors?
-Hem actuat des del capital propi i tot
el que hem guanyat ho hem reinvertit. Inicialment, només vaig demanar
125.000 pessetes al meu pare per muntar els primers servidors. No podem
parar i ens hem d’estar reinventant
constantment.
-Explica’ns l’evolució d’Altecom en el
projecte 2020?
-S’ha agafat una marca i l’hem fet
créixer en l’àmbit empresarial com a
Fibracat. Dins del projecte, la importància d’Altecom és saber que n’ha estat
la mare de tot plegat. Perquè sorgís la
nova marca calia que Altecom estigués
al darrere. Es nodreix de la seva xarxa.
Ara es requereix una gran inversió de
diners, però ja tenim l’estructura espectacular d’abans. Passar cables pel carrer
ho pot fer tothom, però el problema és
que l’empresa funcioni. Altecom és el
motor principal de suport de Fibracat
a nivell tècnic del projecte 2020. I també per a altres operadors que vulguin
plantejar projectes connectats amb
nosaltres que poden aprofitar la nostra

potent xarxa. Som el primer operador
complet de Catalunya, que ens permet
tenir cobertura pròpia de Fibracat.
Fibracat
-Per què s’ha avançat tant en la implantació de la fibra?
-La Unió Europea va obligar als antics
monopolis perquè deslliuressin l’obra
civil que s’havia fet durant la Dictadura franquista. Com que ja teníem
l’estructura d’operador vam firmar el
contracte imposat per la UE per poder fer ús d’aquesta obra civil i poder
passar els cables de forma ràpida. Era

obra civil. A Manresa donem més cobertura que qualsevol altre operador.
-Per què una part del Passeig té wifi
gratuït?
-Ho vam iniciar des de la plaça de
Crist Rei fins a la plaça Sant Domènec.
Després cap a la Plana de l’Om i plaça
de Gispert i també cap al sector de les
Bases. Però la nostra voluntat, després
d’arribar a un acord amb l’Ajuntament
perquè ens deixi petits espais per posar
les antenes del wifi, és arribar a totes
les places, terrasses i zones comercials
més importants de les poblacions on

«Competim amb els tres grans operadors
estatals. Els hem fulminat al Bages i volem
fer-ho a la resta de comarques catalanes»
una infraestructura que ja estava feta
i penetrava dins dels edificis. Per això
som ràpids.
-A més, us ho heu trobat en un moment de gran creixement?
-Efectivament. Amb tres anys hem
passat dels 4 treballadors d’Altecom
als 42 que tenim ara. És un salt que
hem de saber gestionar: calia professionalitzar l’empresa. Els inicis van anar
molt bé, amb una família cohesionada
que va saber fer el seu camí treballant
molt. No sortia els caps de setmana.
Ara hem fet canvis i estem en creixement. Aquest any facturarem prop de
cinc milions d’euros i de cara al 2020
seran molts més. Continuem treballant amb el nucli familiar. La responsabilitat tècnica la gestiono directament, l’estructura ha crescut molt amb
uns recursos humans cada dia més valorats pels clients, alhora que evitem la
contractació a tercers.
-Com es reparteix el pastís del cablejat a Manresa?
-Tots els operadors poden invertir on
vulguin. Està prohibit posar-se d’acord.
Ens interessa arribar al màxim de llocs
possibles. Actualment estem a tot el Bages. En el cas de fibra òptica som líders
absoluts. En alguns nuclis rurals com
Mura o Talamanca no hi ha cap infraestructura per poder-hi arribar, però ja
cobrim el 90% del territori. També ens
falta Pineda de Bages o les Brucardes.
Fins i tot, Viladordis. Actuem on hi ha

estem cablejant. Per exemple Manresa,
Callús, Sant Salvador de Guardiola, en
els llocs més concorreguts, i pròximament a Vic on volem donar cobertura
wifi gratuït a la plaça de l’Ajuntament.
-En què consisteix el projecte Smart
City a Manresa?
-Depèn de l’Ajuntament, no de nosaltres. Ens fan servir de consultors i els
vam explicar com ens agradaria que
fos. Parlen amb molta gent, però nosaltres no hi tenim res a veure. Des del
nostre coneixement tecnològic oferim
ajut i col·laboració en el que sigui necessari. Ens hem ofert en la ruta ignasiana i el Camí sempre i quan hi hagi
connexió wifi. També entenem que les
ciutats no només han d’estar connectades al món, sinó que Manresa hauria de ser una ciutat per viure-hi, però
el Barri Antic continua essent penós,
senzillament perquè ningú se’n cuida.
Per exemple, caldria accedir a les informacions de l’Ajuntament de forma
fàcil i accessible.
Campanyes eficients
-Fibracat ha fet campanyes eficients
perquè la gent es canviï de companyia?
-Algunes amb molt d’èxit. Fins i tot,
a nivell polític tenim les nostres opcions personals, però com a empresa
en les darreres campanyes hem tingut
en compte les circumstàncies del nostre país, perquè som operador de país.
Hem fet campanyes com la de: «Canvia d’operador: Bueno, pues molt bé,

pues adiós». Va funcionar molt bé publicitàriament. Ara, ens hem fet veure
arreu de Catalunya.
-Quina ha estat la vostra col·laboració amb la Plataforma del Banc dels
Aliments?
-Vam contactar amb Lucía Caram
per col·laborar en el vídeo del 18è
aniversari, perquè entre d’altres coses
és una gran comercial. Volia que poséssim fibra al convent de Santa Clara i ara
són clients que paguen la seva quota.
Més tard ens va trucar perquè necessitava ajuda per al Banc dels Aliments,
ja que necessitaven una connexió més
potent de fibra òptica, per poder donar
servei a 150 persones més. Ho vam fer.
Ella dona valor a la gent que l’ajuda i
fa servir la seva capacitat d’arribar als
mitjans de comunicació.
Innovació i creixement
-Què és el 5G?
-El primer mòbil va ser Moviline, que
és la primera generació; Airtel i Movistar eren segona generació; Amena,
tercera; Esfera, de Yoigo, la quarta.
Ara esperem la cinquena, semblant a
la fibra òptica, amb mòbils més ràpids.
Hi estem treballant, ja que suposa tenir moltes més antenes adaptades a
fibra òptica.
-Podeu finançar un creixement tan
exponencial com el que espereu?
-Si. En divuit anys hem demostrat
que som un client potencial molt bo
per a la banca, ja que no tenim deutes i
saben que no corren cap risc. Fins ara
no hem necessitat cap finançament.
Si ara continuem creixent tan espectacularment i volem tirar endavant
una gran expansió, segurament que sí.
Però, com dic, se’ns ofereixen. Ara bé,
el control de l’empresa continuarà sent
familiar perquè sempre hem estat independents. Per tant, no hi ha lloc per
a nous inversors.
-Us han intentar comprar?
-Hem tingut alguna proposta deshonesta, però no hem deixat cap porta
oberta a aquesta opció. Creiem realment en el projecte Fibracat, que no
està preparat per vendre de manera directa, sinó que és un projecte de creixement i de voler continuar amb les
telecomunicacions.
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-Per on passen els temes d’innovació?
-Per la telefonia mòbil. Es tracta de
consumir més dades mòbils. La velocitat que tenim a casa, connectats a fibra
òptica és la que volem tenir al carrer
perquè cada vegada ens movem més
i volem navegar a la mateixa velocitat
que a casa encara que ens trobem en
qualsevol punt del país. La tendència
és l’augment de gigues per als nostres
clients que cada vegada utilitza més
el mòbil fora de casa i es connecten
arreu i a tota hora. Ara al novembre
presentarem la versió 3.0 de televisió,
que s’adapta a la pantalla i a la tauleta.
En el Projecte Mòbil de Fibracat, fins
al 2020, invertirem divuit mil milions
d’euros i la majoria van destinats als
nous mòbils.
-Quines són les noves previsions per
a Fibracat 2020?

-Són els nostres futurs plans d’expansió. Estem creixent dins les poblacions
d’àmbit català i contractem gent de les
ciutats on necessitem més personal.
Fibracat 2020 es convertirà en l’operador de referència de tot Catalunya. Les
expectatives de negoci han anat creixent. Cobrim el 90% del Bages, el proper gener ens plantem a Osona per ser
líders com aquí, amb connexions de fibra i també esperem ser pioners amb el
projecte de telefonia mòbil. Estem fent
acords amb els països més importants
perquè les tarifes dels nostres clients
quan viatgen siguin més adequades i
oferir als operadors estrangers l’opció
que quan els seus clients vinguin a
Catalunya es connectin a les nostres
antenes.També volem muntar un canal propi de televisió amb continguts
noticiables. Competim frontalment
amb els tres grans operadors estatals:

Movistar, Orange i Vodafone, tot i ser
molt més petits. Els hem fulminat al
Bages i la nostra intenció és fer-ho a la
resta de comarques catalanes.
-Qués és la transformació digital?
-Tota la qüestió de logística, com la
nevera connectada que ja ens farà la
comanda a través de la pàgina web...
Del supermercat la compra ens la portaran a casa. En el cas d’Amazon, es vol
que sigui un dron qui lliuri la comanda. Controlar tot el que passa a casa,
des de la temperatura a l’ecologia... La
societat avança ràpidament. La filla de
20 mesos mou extraordinàriament bé
una tauleta. Necessitem els avenços
tecnològics per millorar les nostres vides i tenir més temps per a nosaltres.
Millorarem la qualitat si aconseguim
que tothom dediqui més temps a la família o l’oci.

el perfil

J

osep Olivet Torras neix a Manresa l’1 de
febrer de 1980. El pare també és manresà, Josep, de 81 anys i està jubilat, i la
mare Isabel, del Pont de Vilomara, és administradora de l’empresa. El seu germà
Cosme es dedica a la facturació. Està casat amb Meritxell
Bautista, cap de Màrqueting de l’empresa, amb qui tenen
una filla, Berta. Ara estant esperant un nou Josep, el de
la cinquena generació. Va estudiar parvulari al Col·legi
Bages fins a primer d’EGB i després va passar a La Salle
fins a quart d’ESO. Quan estudiava a l’institut Guillem
Catà ja tenia mòbil i treballava. Als 16 anys s’associa amb
el seu pare, que era autònom, i comença a vendre serveis,
com ara pàgines web i la seva programació, i funda Olivet Telecom. Una mica més tard es fusionen amb Bages
Web, d’on naixerà l’Alta Tecnologia en Comunicacions
SL (Altecom). És autodidacte. Fa un curs RIPE de l’organisme europeu de gestió de les IP. S’interessa per internet
i viatja molt per veure els diversos operadors o fórmules
organitzatives i captar idees. Fundada fiscalment l’Alta
Tecnologia en Comunicacions SL, passa de fer pàgines
web i allotjament de servidors a crear de seguida la marca comercial Altecom, registrat com a autònom, per donar servei a les empreses, amb internet potent i diversos
serveis de telefonia, i d’altres operadors de Catalunya,
com un ISP, amb estructura al darrere. S’estableixen al
carrer del Bisbe Torres i Bages. Venen IP des del 2003 a
més de 80 països del món.
Fins al 1998, Altecom té una infraestructura de torres de
28
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comunicacions que donen servei a les empreses amb tecnologia pròpia, però Telefónica, que en tenia el monopoli, els
tallava les línies. El 1999 aconsegueixen fer arribar a Manresa la fibra òptica de Barcelona procedent d’àmbits internacionals. Estableixen torres a Collserola, i per Vacarisses
cap a Manresa, on creen una infraestructura amb un servei
molt ràpid. Els creix molt la feina i treballen per a Inditex a
Arenys de Mar, Tarragona i Puigcerdà, cosa que els permet
crear una infraestructura d’antenes per tot Catalunya, fins
a muntar una xarxa independent de comunicacions a tot el
país, amb antenes connectades a Barcelona, amb fibra òptica, per obtenir repetidors de més capacitat i poder acceptar
més clients. Tot i la incidència en la fibra òptica, Altecom
continua explotant el sistema de les ones de ràdio per internet, des del 1999. Gràcies a la Comissió del Mercat de la
Competència poden deixar de ser proveïdors en obtenir la
llicència com a operadors de telecomunicacions i aleshores
es crea la segona marca del grup, Fibracat. Actualment és
director general tant d’Altecom com de Fibracat.

UN POU DE CULTURA
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patrimoni ciutadà

Fàbrica de Ramon Cuitó
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

L

a zona de Manresa on està situada
aquesta fàbrica, al final del carrer del
Cós quan arriba als carrers de Fonollar i Francesc Moragas, abans de la
Guerra Civil era un eixample industrial, en contrast amb la funció residencial actual. Ja hi havia la primera fàbrica urbana, la
dels Panyos, al costat de la línia de ferrocarril de via estreta
que passava pel carrer Moragas. D’aquella època en queden edificis fabrils, sovint reutilitzats, com aquesta fàbrica
noucentista de Ramon Cuitó, construïda el 1925, al mateix
temps que la Fàbrica Nova.
És una fàbrica típica de planta baixa i dos pisos, amb
dos cossos en forma de torres als laterals de la façana del
carrer Fonollar, situada entremitgeres. Presenta trets característics de la indústria tèxtil de primers de segle XX:
grans finestrals per a il·luminació natural i un espai interior funcional, diàfan i modulat. La façana té un ritme
horitzontal marcat per l’alineació de les obertures i les
línies d’imposta remarcades a sobre de la planta baixa i
de la segona. Hi ha quatre grans finestrals per planta amb

tancaments de vidres petits compartimentats. Alhora, el
ritme vertical està marcat per pilastres adossades de maó
entre les finestres. El parament del mur és d’arrebossat
amb alguns elements ornamentals de maó, que li confereix una estètica inequívocament industrial. Alguns
tancaments són de fusta i la majoria són de ciment preformat. La façana es corona amb una cornisa amb quatre
línies de maó. La façana del carrer de Francesc Moragas
és més senzilla en ornamentacions i no presenta els cossos laterals d’una planta més.
L’empresari Ramon Cuitó havia explotat la fàbrica vermella de Sant Pau per compte de Joan Jorba fins a 1923,
quan va començar a construir la seva fàbrica tèxtil. És una
instal·lació pensada per funcionar amb força elèctrica o
vapor i per això està situada en la trama urbana i no depèn de cap curs d’aigua. Va estar en funcionament fins al
final del franquisme, dedicada als teixits de cotó, amb més
de 70 telers, 500 fusos de retòrcer i mà d’obra majoritàriament femenina. El catàleg de Manresa en protegeix les
façanes pel seu valor estètic i perquè mantenen l’antiga
estètica industrial d’aquesta zona, que ara és residencial.
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fila cultural

El boom del cinema amateur
a Manresa
A partir dels anys 60, el Film Club i l’afició dels manresans per la creació
cinematogràfica van col·locar la ciutat al mapa estatal,
tant pels seus concursos com pels seus cineastes.
Marc Prat

L'

any 1931, un col·laborador de l’empresa
francesa Pathé Frères –introductora del
format de cinema
amateur 9,5 mil·límetres– va fer una demostració del nou format al Centre Excursionista de Catalunya (CEC). Arran
d’aquest fet, el CEC va crear la secció de
cinema amateur el 1932 . El 1933, membres del CEC van desplaçar-se al Centre
Excursionista de la Comarca del Bages
(CECB) per fer-hi una projecció de
cinema amateur. L’èxit va ser tan gran
que l’any 1934 va néixer la subsecció
de cinema amateur Foto Club Manresa
dintre del CECB. Segons explica Ramon Sucarrats, president de Film Club
Manresa durant nou anys, «en aquell
moment en el Foto Club uns quants
feien fotografia i altres, molt pocs, van
anar a comprar una càmera Pathé de 9,5
a París per començar a fer cinema».
A partir de l’any 1955, el Foto Club es
va dividir entre la secció exclusivament
de fotografia i el Film Club, dedicada al
cinema amateur. «En aquell moment
el principal objectiu de Film Club era
difondre el cinema amateur i, per tant,
que tothom tingués una càmera. Però
durant aquells anys només se la podien
permetre els que tenien calés», detalla
Sucarrats. A partir d’aquell moment,
30
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era comú veure metges, advocats i gent
de classes benestants passejant pel
Passeig amb la càmera penjada. «Hi
va haver un boom de gent que tenia
càmera de cine, ara bé, la utilitzaven
com si fos una càmera fotogràfica però
amb imatges en moviment. No va ser
fins als anys seixanta i setanta que la
gent es va començar a preocupar pel
llenguatge cinematogràfic, no només
des del punt de vista tècnic sinó també
dels aspectes narratius».
Concurs del Rotlle
L’any 1960, la junta de Film Club que
presidia Lluís Solernou va fer el primer
Concurs del Rotlle. El certamen estava inspirat en els concursos de pintura
ràpida però, en aquest cas, en comptes
de llenç, l’artista utilitzava un rotlle de
15 metres per pel·lícules de 8 mm, de
10 metres pel pas de 9,5 mm o de 30
metres en el cas del format de 16 mm.
En tots els casos la durada total del
metratge era tan sols de tres minuts i
mig en la categoria escollida: fantasia,
argument o documental. El format
més popular entre els aficionats era el
Súper 8 (pas de 8 mm). Segons explica
Jaume Comellas, soci de Film Club des
de l’any 1974 fins al 1982, «el concurs
consistia a filmar una pel·lícula sense
poder-la muntar, entregaves el rotlle
sense haver-lo revelat, per tant, sense

haver vist el resultat final. Aleshores
les cintes s’enviaven a revelar a Fotofilm Madrid, l’únic lloc de l’estat on es
podia fer. La gràcia de participar en
aquest concurs era tenir molt clars els
plans, la història, els tempos...». Un cop
Film Club rebia les cintes de Madrid,
es projectaven davant dels espectadors,
concursants i jurat. Enric Roca, cineasta aficionat i crític de cinema amateur
a Regió7 durant els primers anys del
rotatiu, recorda que «en el Rotlle participava molta gent de tot Espanya i les
projeccions eren maratonianes, tot i la
curta durada de les pel·lícules». Gràcies
a l’originalitat del plantejament, el concurs tenia un gran èxit, tant que no van
tardar a aparèixer, com si fossin bolets,
concursos idèntics arreu de l’estat.
Llenguatge cinematogràfic
El concurs del Rotlle posava Manresa
al mapa del cinema amateur un cop a
l’any. Però durant la resta de mesos el
Film Club no s’activava tant com era
d’esperar. Joan Guitart, president a finals dels anys 60, dóna la seva opinió
al respecte: «El club tenia molt poca
activitat, l’únic que organitzava era el
Rotlle. No hi havia gaires socis, per
tant hi havia pocs diners per dinamitzar el cinema amateur manresà. Quan
vaig entrar a la junta com a secretari
vaig enviar cartes a totes les entitats

de la comarca per aconseguir nous socis. Va arribar gent nova que portava
més gent». Alguns dels membres més
destacats de Film Club en aquells anys
eren Toni Morera, Àngel Gol, Joan
Simats, Joan i Josep Cirera, Ramon
Casafont, Miquel Esparbé, Pere Torres... Precisament aquest dos darrers
treballaven junts en obres d’argument
i d’animació –Esparbé feia els dibuixos
i Torres els animava–, i van aconseguir
un munt de premis durant els anys seixanta i setanta en concursos de cinema
amateur. En aquella època, gràcies al
teixit associatiu de Film Club, va augmentar l’interès i els coneixements dels
aficionats pel llenguatge cinematogràfic i això va permetre que Manresa no
només es conegués pel Rotlle sinó pels
creadors que guanyaven premis arreu
de l’estat. «Als barcelonins els tremolaven les cames quan es presentaven
obres dels socis de Film Club al Centre
Excursionista de Catalunya. Aquí es
feia molt bon cine», explica Joan Guitart.
Els anys daurats
Els anys setanta van ser els més productius de la creació manresana. Quan
Ramon Sucarrats va entrar a la junta
va posar fil a l’agulla i es va intensificar l’activitat de Film Club. A partir
de l’any 1975 es van organitzar cursets
d’iniciació cinematogràfica i el 1978
va crear un butlletí amb una tirada de
1.150 exemplars que es repartia gratuïtament a tots els socis, als cineastes
que es presentaven als concursos i s’enviava a totes les entitats cinèfiles espanyoles. S’hi informava sobre les activitats de l’entitat, les bases dels diferents
concursos de l’estat, els manresans premiats arreu, etc. D’altra banda, cada
dijous es feien projeccions. Un dia es
feia tertúlia, un altre es parlava sobre
la teoria cinematogràfica, una setmana es projectaven obres de cineastes de
fora i l’altra films de la gent del club.

Sessió d’entrega de premis del XV Concurs del Rotlle
a la sala Mestre Blanch de l'antic Conservatori de Música (Film Club)

Alguns dels nous socis que van formar
part d’aquella època van ser: Josep M.
Aloy, Victòria Jorba, Jaume Quintana,
Rosa Garriga, Andreu Alonso, Ignasi
Plana i Josep Comellas. Aquests dos
darrers treballaven junts i van aconseguir més de 50 premis nacionals i internacionals, especialment amb l’obra Severine (1978). Comellas recorda aquella
època com una de les millors que ha
viscut: «Anàvem de festival en festival a
recollir premis. Els diners que guanyàvem en premis els invertíem per poder
gravar la següent pel·lícula». Segons Ramon Sucarrats, «en aquells anys es feien
moltes activitats però també exigia més
participació dels socis, és per aquest
motiu que també hi va haver membres
que van abandonar el club». El 1979
es va crear el Concurs Nacional Premi
Ciutat de Manresa, amb el trofeu de
l’estàtua de la Ben Plantada. En la primera edició es van presentar a concurs
60 pel·lícules, pràcticament totes en
format Súper 8. Es van fer 10 edicions

del certamen fins al final de Film Club,
l’any 1988. En l’última edició amb prou
feines s’hi van presentar 10 obres.

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

Àngel Guimerà, 74 08241 Manresa Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com parcir@parcir.com

El vídeo
L’aparició del format VHS va sentenciar
de mica en mica el format amateur per
excel·lència, el Súper 8. Segons Guitart,
«als anys vuitanta, quan va arribar el vídeo, van començar a desaparèixer les càmeres de cinema perquè els rotlles eren
molt més cars que les cintes. Treballar
amb vídeo també era més simple i més
ràpid». Enric Roca creu que «un altre
dels motius que desaparegués el moviment artístic del cinema amateur és el
moment social i polític durant la Transició. Això de ben segur que va transformar el moviment associatiu». Fos
com fos, la cinematografia amateur que
potenciava un teixit col·laboratiu per
aprendre i dominar les tècniques cinematogràfiques va morir per la implementació d’un nou estàndard més fàcil
d’utilitzar, més econòmic i automatitzat.
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quadern obert
Joan Segon
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propostes

TEATRE. Joan Morros

CINEMA. Laura Vidal

Un obús al cor

La batalla de los sexos

L’actor Ernest Villegas interpreta aquest monòleg inspirat en l’obra de Wajdi Mouawad. Amb aquest espectacle torna aquest autor per continuar amb la història
d’Incendis i Cels que ja vam veure al Kursaal. Ens trobem amb una nova ocasió de parlar de la guerra i de
com aquesta pot arribar a alterar la vida de les persones i fer-les canviar fins a punts impensables. Això és
el que li passa al protagonista i únic personatge d’Un
obús al cor, una peça dramàtica que ens convida a un
viatge a l’interior de les entranyes d’un ésser humà,
rebentat per la cruesa de la vida. El muntatge esta dirigit per Oriol Broggi i Ferran Utzet, i es presentarà el
18 de novembre al teatre Conservatori.

Any 1973. El tenista retirat Bobby Riggs desafia la número
1 mundial del tennis femení Billie Jean King a un partit
amb l’argument que una dona no és capaç de derrotar un
home en cap esport i que el seu lloc és estar en una cuina.
Increïble però cert, es tracta d’una història real que mai
fins ara s’havia portat a la pantalla i es serveix de dos bons
intèrprets per fer-ho. Steve Carell torna a fer gala del seu
histrionisme donant vida a un personatge que ja de per si,
i sense afegitons interpretatius, es convertí en el bufó de
la història, i l’oscaritzada Emma Stone confereix força al
personatge de King, que no només lluita contra el seu oponent oportunista, sinó que s’embarca en una guerra major
com és la igualtat salarial i l’empoderament femení, mentre amb suavitat i contenció lliura batalla amb ella mateixa
per acceptar una redescoberta sexualitat i l’impacte que
aquesta pot tenir en el seu entorn. Amb una bona recreació de l’ambient, els colors i les textures de les gravacions
dels anys 70, no es tracta d’un film brillant, ja que els seus
directors han decidit no arriscar i donar-li un toc més suau
dramàticament per fer un producte més apte per a tots els
públics; però el més desastrós de tot és que quan s’obren
els llums de la sala, després d’haver-te evadit durant una
estona d’aquests dies tan convulsos, t’adones que la lluita
de Billie Jean King continua sent necessària perquè amb
els anys, ben poques coses han canviat.

ART. Maria Camp

Plou, neva, pinta
Entre novembre i gener podrem visitar, a Manresa,
l’exposició Plou, neva, pinta, que vol apropar les noves perspectives de la pintura contemporània i alguns
dels artistes més representatius de l’estat espanyol. És
una exposició pensada per a públic no especialitzat,
però també molt especialment infants, que explora el
que sovint es coneix amb el nom de «pintura expandida», que es caracteritza per entendre no només com
a obres pictòriques aquella obra feta amb pinzells o
matèries pictòriques, sinó també produccions que
parteixen de l’espai, l’objecte, el gest, la fotografia...
fins i tot dispositius digitals... És a dir, tècniques que
van més enllà dels límits que tradicionalment s’havien
aplicat a la pintura i que la converteixen en una tècnica multidisciplinària. Aquesta nova manera d’entendre l’art pictòric, com havia passat primer en l’escultura, va arribar principalment de la mà dels artistes
de l’art conceptual, de teòrics de l’estètica i dels crítics
d’art. L’exposició, organitzada pel Centre d’Art La Panera
i el Museu d’Art Jaume Morera, arriba al
Centre Cultural del
Casino en itinerància del departament
de Cultura de la Generalitat i ve acompanyada d’activitats,
visites i xerrades per
a totes les edats.
Sol-Mur I (Groc). Miquel Mont, 2003.
Foto Jordi V. Pou

VINS. Joan Sala, sommelier de Vins Alsina

Collbaix Singular
d’Àmfora Negra 2014
Aquest vi és la màxima expressió del Celler El Molí. És
una producció molt petita, de només 288 ampolles i les
varietats són: 66 % de Sumoll i 33 % de Mandó, en tots
dos casos produïdes en vinyes recuperades al Bages. La
verema s’ha fet manualment i la criança sobre mares s’ha
realitzat en àmfores de terrissa durant deu mesos. D’aquí
el seu nom. Aquest vi no s’ha estabilitzat per tal de no
trencar-ne l’equilibri. Es recomana decantar-lo i beure’l en
copa gran, tipus Riedel o Spiegelau. La tonalitat vermella
amb tocs grana i llàgrima marcada li dona un aspecte visual de vi de capa mitjana. En boca, té entrada llaminera i
fresca, tanicitat rodona i post gust llarg de fruita gebrada.
Dominen les notes de fruits del bosc, herbes aromàtiques
i sotabosc que marquen la puresa de les varietats d’origen.
Acompanya carns vermelles, caça de ploma i bolets. Molt
recomanable en aquesta època de l’any, el maridatge amb
un plat de fricandó amb llenegues.
Preu de venda: 45 euros
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crònica social

La nova talla
de la Verge de l'Alba (1980)
Mireia Vila

M

aig de 1980. Últims retocs a la talla de la
Verge de l’Alba. La imatge estava a punt
per tornar a presidir l’altar major de
la Seu. Feia just un any, la nit del 28 de
maig de 1979, que la talla gòtica originària havia estat consumida per un desafortunat incendi a
l’interior de la basílica. Va cremar també l’aparell que sincronitzava les campanes, un monument de la processó de
Setmana Santa, cortinatges i mobiliari divers.
Poc abans de l’inici del foc, Ràdio Manresa i el 091 havien rebut una trucada anònima amb el següent comunicat:
«Fuerza joven pro-ilegalización de la marihuana reivindica atentado seo anarquista manresana». La incoherència
del missatge va desorientar la policia, que va patrullar per
la ciutat sense identificar cap signe d’alteració. No va ser
fins l’endemà al matí que mossèn Franquesa va descobrir
els desperfectes enmig de la immensa fumera que hi havia
a l’interior de la basílica.
L’incendi, originat en tres focus diferents, donava força
a la hipòtesi d’un acte intencionat. Aviat va començar a
sonar la paraula «atemptat». I és que corrien temps d’intensa violència terrorista: sense anar més lluny, dos dies
abans hi havia hagut l’atemptat terrorista a la cafeteria
madrilenya California 47, amb un balanç de nou víctimes.
L’agressió a la Seu, arribava, doncs, enmig dels intents de
desestabilització del procés democràtic espanyol per part
de grups violents de tota mena de signe. Al Bages mateix,
feia poc que s’havien produït incidents com la trencada
de la placa de la plaça de l’Onze de Setembre, l’incendi de
la porta del local dels Socialistes de Catalunya i un atemptat al local de CCOO de Sallent.
El nou consistori manresà va qualificar l’acte de «provocació que atempta al sentiment religiós d’una gran part dels
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Foto: Antoni Quintana

ciutadans i al patrimoni cultural-artístic de tota la ciutat».
La ciutadania es va bolcar a esborrar l’ofensa. L’endemà
mateix el Consell Parroquial i els Amics de la Seu van
organitzar voluntaris per netejar el temple, amb el suport
material de l’Ajuntament, i van obrir una subscripció pública per cobrir els desperfectes.
Un any més tard, el 25 de maig de 1980, Manresa deixava
enrere el trist succés amb la benedicció d’una rèplica de la
Verge de l’Alba, sufragada per la parròquia i la subscripció
ciutadana. La imatge era obra de l’escultor Ramon Majà
i del decorador Pere Roca –a la foto–, i incorporava un
fragment de la talla cremada. Tant la consagració dominical com el concert de corals del dia abans van omplir la
Seu de gom a gom, en una gran mostra d’estima a un dels
símbols del patrimoni ciutadà.

fanal de cua

Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Bons mestres

Endavant, Cultura

escola catalana ha tornat a ser, una vegada més, víctima d’acusacions injustes per
part dels mateixos que porten anys mirant
de desarticular el model integrador basat
en la immersió lingüística. Aquest cop, ho
han fet enmig de tot un desplegament estratègic que té la
finalitat no tan sols d’acabar amb el nostre model escolar, sinó d’anorrear la catalanitat del mateix país. Diverses veus –sempre amb l’objectiu de tergiversar la realitat–
s’han aixecat per acusar els mestres i professors catalans
d’adoctrinar els alumnes i inculcar-los l’odi cap a Espanya.
És mentida. Els docents catalans, com els nostres alumnes
i els seus pares, ho sabem. Sabem que això és
una mentida com una casa, una calúmnia que
en un país més just constituiria delicte.

na de les activitats dutes a terme fa pocs
dies dins del Tocats de Lletra, Fusterisme,
podríem dir que inaugurava els actes previstos a Manresa per commemorar el 25è
aniversari de la mort de Joan Fuster. En
aquest sentit, no us perdeu l’exposició bibliogràfica Joan
Fuster, mesura de totes les coses, que serà a la Biblioteca del
Casino durant la segona quinzena de novembre.

Perquè... Què vol dir, adoctrinar? Si adoctrinar és
transmetre valors basats en el respecte i la justícia; si adoctrinar és educar amb l’objectiu d’afavorir l’assumpció de responsabilitats; si adoctrinar
és fomentar la visió del món amb criteri propi,
sempre des del respecte... Aleshores sí, devem estar adoctrinant, perquè això és el que es fa, majoritàriament, a les escoles i als instituts de Catalunya. Però tots sabem que adoctrinar és una altra
cosa, perquè molts de nosaltres sí que vam patir
l’adoctrinament, quan a l’escola ens van obligar a
cantar himnes patriòtics, a resar oracions, a hissar banderes amb àligues, a glorificar dictadors i
a rebre classes de Formación del Espíritu Nacional. Per això som els primers de renegar d’aquesta manera de fer. ¿Com volen pretendre que estiguem fent el
mateix que no ens agrada gens que haguessin fet amb nosaltres aquells de qui són hereus els qui ens n’acusen?

En temps de la dictadura franquista, les
mostres del talent excepcional del «falcó
de Sueca», com l’anomenà el seu biògraf
Josep M Muñoz i Pujol, motivaren que
se’l considerés admirativament com un
home que sap pensar. Per si això no fos
prou greu en una dictadura oberta –o,
més endavant, encoberta sota la màscara
de democràcia–, ho era molt més encara
pel fet de ser un pensador lliure, no lligat
amb els interessos de ningú, compromès
només amb l’assumpció responsable de
la pròpia llibertat i exercit amb un rigor
i una honestedat fora mida. Per això fou
Erques Torres
polèmic i el fet de trepitjar determinats ulls
de poll li costà befes, insults, amenaces i atemptats intolerables, però que no castigà ningú.

L'

Una bona metodologia és important. Molt. Però encara
ho és més un bon mestre. Deia Marcel·lí Domingo que el
mestre hauria de ser el primer ciutadà de la República. I
un bon mestre és aquell que es pren seriosament la feina,
que transmet continguts i aporta eines, que sap atendre
la diversitat de l’aula, que desperta la curiositat, que recomana bons llibres, i que, sobretot, vetlla per consolidar la
capacitat de jutjar el món amb criteri propi.
Per sort, el nostre país és ple de bons mestres. Defensem-los!

U

Confiem, esperem i desitgem, que l’onada d’ocupació i
repressió, la ràbia de venjança i la fúria genocida que
ens cauen al damunt, no posin cap obstacle insalvable
a la celebració de l’acte central, la Jornada nacional d’homenatge, de moment
ajornada.

Un dels fets més sorprenents i admirats de la nostra història contemporània és que, durant la guerra anterior
(1936-1939), les activitats culturals van tenir a Catalunya
una continuïtat i un relleu extraordinaris malgrat les circumstàncies. Recordem, només, la lectura de la tesi doctoral de Carles Riba a la Universitat de Barcelona en ple
bombardeig. Tribunal, ponent i públic aguantaren impàvids, mentre els queien damunt els vidres trencats de les
finestres. Doncs bé, ara, per menys, no ens hem pas de fer
enrere. Endavant, Cultura!

EL POU · NOVEMBRE 2017

35

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

II Concurs Instagram I tu, jugues en català?

fisioterapeuta

GUILLEM

PUIG JUNYENT
Mòbil: 626 381 211

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) impulsa un any més actuacions de
promoció dels jocs i les joguines en català, a través del programa I tu, jugues en català?.
Enguany de l’1 al 15 de novembre es fa el II concurs fotogràfic Instagram. Les persones
interessades poden participar-hi publicant fotografies a Instagram que relacionin el
joc i el català. Les imatges han de dur l’etiqueta #jugacpnl i s’han de descriure amb una
frase o paraula.

núm. col. 8369
manresa i vic

Les tres millors fotografies obtindran premis cedits pels patrocinadors Abacus, Devir,
XANASCAT, el Teatre Nacional de Catalunya i el restaurant El Racó de l’Avi Melcior.

Taller de jocs en català a l’espai Òmnium de Manresa

El CNL Montserrat i el CAE organitzen aquest taller en el marc de la campanya «I
tu, jugues en català?» i de la programació de la Setmana dels drets dels infants de
Manresa. L’objectiu de l’activitat és promoure el joc en català i ensenyar joguines i jocs
editats en català amb la voluntat de donar-los a conèixer entre la població.
Activitat gratuïta i sense inscripció prèvia que es farà a l’espai Òmnium de Manresa
(carrer Sobrerroca, 38) el dissabte 25 de novembre, de 5 a 8 del vespre.

REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA

Per només 42,90 euros enviarem la revista
cada mes a qualsevol lloc del món
Nom i cognoms
Adreça
Població
CP			Tel.
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
a			
un import de 3,90 euros per exemplar, que pagarà:

de 2017 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN
Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina.
(signatura)
Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca,
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat
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MÚSICA DEP

É

s molt destacable com, moltes vegades, a Manresa
de la necessitat en fem virtut. El clima cultural és
tan provincià i compta amb tants pocs recursos que
sempre triomfa la imaginació per tirar endavant iniciatives modestes, però reeixides. En podem dir Festa Major Alternativa, Manrusionica, Saltaterrats, Tocats de Lletra, el
mercat Somiatruites o les activitats per recuperar l’Anòmina,
entre moltes altres. És clar que l’invent de tots els invents va
ser la recuperació del Kursaal que, no cal oblidar-ho, de seguida va comptar amb complicitats municipals forjades, precisament, a l’entorn d’aquesta revista que llegiu. La qüestió,
però, és que la mobilització va sortir bé i, al final, la cosa es va
fer realitat. Igual que, encara que amb minsos pressupostos
i molt voluntariat, també ham fet fortuna altres iniciatives.

Ras i curt, un procés força semblant a la República Catalana. El carrer, el poble, carrega de raons els polítics i aquests,
amb més o menys habilitats, recullen el guant i les coses o
es materialitzen... o queden en una bonica declaració d’intencions. En aquest context, no pas de derrota no us precipiteu, ha nascut el Mercat de Música Morta de Manresa, en
una contraposició al certamen que es fa a Vic i en el qual la
música sí que n’és, de viva. Per acabar d’arrodonir el tema,
els organitzadors ho han fet coincidir amb Tots Sants i la
tradicional –i fúnebre– tradició de visitar cementiris i tombes. Des d’aquestes ratlles, una felicitació per la iniciativa
i, sobretot, per continuar esmolant l’enginy manresà per
plantejar mogudes culturals, encara que neixin d’un context underground.
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022
SIMULADOR DEL PROCÉS CATALÀ

EMISSARI
2022

Hem viscut un mes d’octubre
èpic, convuls, trepidant;
un mes en què hem fet història,
malgrat tot il·lusionant
en veure que som un poble
de llibertat sedejant.
De vots, vam omplir les urnes
quan les vam tenir al davant
per més que la policia
ens seguís amenaçant
i vam guanyar el referèndum
de manera espatarrant.
Però, renoi, quina pena!,
tot s’ha anat embolicant
i tothom ara pot veure
l’Espanya més arrogant
que no vol ni admet diàleg,
que respon empresonant
els nostres líders polítics
de manera denigrant
i amb folla set de venjança
per la pedra els va passant,
mentre que al govern del PSOE
se li’n fot. És indignant!

¿On queda la democràcia,
amics meus, ho sap el vent?
¿Com és que avui se’ns esclafa?
¿Com és que Europa consent
que el més foll neofranquisme
se’ns imposi vehement
mentre mitja Espanya es renta
les mans impúdicament,
i l’altra mitja, grollera,
exigeix que el president
Puigdemont sigui entre reixes
per haver escoltat la gent?
Que no demanem la lluna,
només un país decent
on la gent pugui expressar-se
per la veu del Parlament
i pel voler de les urnes,
com hem fet i anirem fent.
Si d’això uns en diuen rauxa
jo en dic alliberament.
No deixem que ens esclavitzi
el seny fals, indiferent,
que no té set de justícia.
Que vagin a tomar vent!

E

n el primer any de carrera, els
futurs emissaris aprenen a filtrar
quina informació poden emetre als seus receptors del passat
per evitar alterar l’espai temps. No vull
enganyar a ningú, encara em queden
assignatures de primer, però intentaré
no fer espòilers que afectin l’esdeveniment del procés català.
El reguitzell d’actes constitucionals que
el govern espanyol va aplicar sobre els
ciutadans i representants polítics de
Catalunya a partir del referèndum de l’1
d’octubre de 2017 seran recordats per
sempre. Però el consistori de Manresa
volia assegurar-se que els milions de
turistes que visitarien la ciutat a partir
de l’any 2022 rebrien un adoctrinament
adequat sobre aquells mesos convulsos.
Es va estudiar la possibilitat de crear una
exposició que cridés l’atenció dels visitants amb objectes històrics del procés,
com ara la recreació d’una habitació
del vaixell Piolín o el coll de la camisa
que va dur el periodista Ferreras en tots
els especials sobre Catalunya. Per sort o
per desgràcia aquesta opció no va tirar
endavant i en el seu lloc es va aprovar
una instal·lació pedagògica i d’entreteniment a la plaça de la Independència,
el Simulador del Procés Català.
La manera escollida per explicar al turista el procés que ha portat a Catalunya al
punt on es troba al 2022 és la immersió
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i experimentació en primera persona,
com si es tractés d’un català més de la
minoria no silenciosa. Res de realitat
virtual, poc realista i sense capacitat de
commoure. Una simulació física, sensitiva i palpable és el que els turistes, curiosos o romàntics del procés poden viure
a l’interior d’aquesta instal·lació transformable d’última generació. L’experiència
comença posant a prova la capacitat de
l’usuari de traslladar una urna del punta A al punt B sense ser detectat per les
càmeres, seguidament l’aparent facilitat de posar una papereta a l’interior de
l’urna es veu alterada per una allau de
cops de porra, llançaments de pilotes de
goma i l’imperi de la llei en la seva justa
mesura. L’usuari també experimenta la
ceguesa provocada pel gas lacrimogen
i la irritació en escoltar fake news propagades pels detractors de l’adoctrinament de l’educació i mitjans públics catalans, o viure la independència, però del
sistema judicial espanyol, i les penúries
de ser empresonat en una presó hostil...
Com no podia ser d’altra manera, la
instal·lació Made in Spain va ser fabricada per Hardcore Simulation, l’empresa creada per donar feina als agents
de la Guàrdia Civil que van perdre els
llocs de treball a Catalunya. El dia de la
inauguració del simulador a la plaça de
la Independència, el flamant nou Rei
de Catalunya va rebre el cop de porra
d’honor. Sí, ho heu llegit bé.

VA COM VA
UNA ESCULTURA
PER A LA GRAN ROTONDA

A

ra que ja tenim rotonda nova
tocaria arrodonir l’obra amb
una escultura digna d’una ciutat a punt d’esdevenir la capital de la cultura catalana. De fet, ja hi
ha qui proposa esculpir-hi un aparcament, a manera d’és cultura transitable, o un refugi anti 155. També s’hi
podria instal·lar un conjunt escultòric
equivalent a la noia de l’Om, aprofitant la presència d’una prunera esplendorosa. Així com en Ramon Oms
va signar la noia de l’Om, l’escultor
Prunés podria executar el noi de la
Prunera, picant l’ullet a la Ben Plantada, si no fos que, situada d’esquena,

LLUM DEGÀS

prefereix donar l’espatlla al brogit circulatori i girar la mirada cap a la gent.
Tenint en compte el context històric,
també s’hi podria bastir un gran monòlit dedicat al bomber desconegut,
les cassolades o el Fortasec. És clar
que el bomber desconegut podria
desviar l’atenció de les conductores,
les cassolades les protestes dels veïns
de la plaça –a prou atabalats amb el
soroll de les obres– i el Fortasec, la ira
dels restrets. Fet i fet, el millor pot ser
plantar-hi una estelada, amb dues llaçades grogues als peus i un nom nou
a la nova plaça: plaça de la República
Catalana.

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS
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BUGADA AL POU
L’EDAT DEL SANTI ARISA
Començo el repàs d’un mes políticament convuls al país amb l’incombustible Santi Arisa, que va fer un concert
antològic el 22 d´octubre al Kursaal
per presentar 1r Testament vital, amb
motiu dels seus 70 anys, acompanyat
de l'Original Jazz Orquestra del Taller
de Músics i amb la participació especial de Dan Arisa. M’expliquen que, una
setmana abans, l’amic Joan Morros va
anunciar el concert al mateix teatre dient que el músic celebrava «100 anys»,
un petit lapsus que cal afegir al que va
tenir el mateix Santi durant el concert,
que, en un dels molts comentaris que
va anar fent, va dir que en feia 75!

BATA(LLA)NÉS
Deixant de banda, la crisi entre Manresa i Sant Fruitós de Bages per l’intent
d’urbanització del Portal de l’Agulla, el
govern que presideix Batanés, format
per Gent fent Poble i PSC, va decidir
avançar l’horari dels plens a les sis de
la tarda. Això va crear, altre cop, un
conflicte al municipi amb les queixes
dels portaveus dels grups de l’oposició
(Mercè Casals del PDECAT i Àdria Mazcuñan d’ERC). Dic un altre cop, perquè
les col·lisions en la vida política de Sant
Fruitós sovintegen. L’enfrontament de
l’alcalde amb l’expresidenta del grup
municipal de CDC, Mercè Casals, ve de
lluny i m’explica una veïna que alguns
plens han arribat a ser esperpèntics. No
fa gaires mesos Batanés va insultar Casals i després va expulsar-la de la sala
municipal per una simple picabaralla
dialèctica. L’enfrontament és tens i no
ajuda a la convivència. Alhora, Batanés
també va tenir problemes en la negociació dels canvis de circulació a Pine-
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QUINTÍ TORRA CORDONS

da de Bages que va derivar en una trifulga amb el president de l’associació
de veïns, Vicenç Llorens. I, de rerefons,
hi ha la petició d’un peatge totalment
il·legal a una companyia privada per
cablejar amb fibra òptica al poble. Es
va multar l’empresa, però el municipi
va haver de retornar l’import. Ras i curt,
Batanés s’ha convertit en l’alcalde més
conflictiu del Bages.

BOICOT DE TELEFÒNICA
Però, com us avançava, la resta d’informacions s’emmarquen en el moment
polític que viu el país i del qual, òbviament, Manresa i comarca no se’n poden abstreure. Una primer incidència
es refereix a les males arts de Telefónica (ara Movistar) de Florentino Pérez i
tants altres accionistes lligats a les oligarquies i els partits dominants a l’estat. L’empresa, obeint ordres directes,
va ser la responsable que l’1-0 s’intentessin bloquejar els ordinadors a través
dels quals es validaven les votacions
del Referèndum. Els col·legis que depenen de la Generalitat, com que tenen un acord amb la companyia, van
veure com se’ls bloquejaven tots els
sistemes. En canvi, altres centres electorals manresans com la FUB, que tenen contractats els serveis a altres operadors, no van tenir cap problema. En
molts casos, i a petició dels partits i les
entitats convocants, van ser ciutadans,
voluntaris i tècnics especialistes en informàtica, els que van trobar les solucions adients per reprendre una votació
democràtica que Madrid, com vam poder veure, volia impedir com fos.

PARAULES PROFÈTIQUES
A la botiga d’animals Fornells, de la carretera de Vic, solen tenir una pissarreta
a la vorera en què escriuen endevinalles
i altres sentències ocurrents. De fet, ja
n’he esmentat alguna mostra en una
altra ocasió. Aquest mes d’octubre, la
pissarra lluïa la frase profètica que veieu a la fotografia. Els aplaudeixo per les
arengues, especialment si, com aquesta, són des d’una perspectiva optimista.

LA MARATÓ DEL JOAN PIQUÉ
El Joan Piqué, home lligat històricament a la revista i actualment cap de
premsa de l’Ajuntament, va viatjar a
Nova York per participar el dia 5 de
novembre en la mítica Marató, que va
fer amb un temps fantàstic: 2 hores 49
minuts. La vigília, al costat d’altres corredors catalans van desplegar una pancarta amb el lema ‘Independence for
Catalonia. Next State in Europe’, a l’emblemàtica Times Square, acompanyada de nombroses estelades i cartells
demanant l’alliberament dels presos
polítics”, instantània que va ser reproduïda en diaris digitals catalans. No
només això sinó que en la tradicional
parada de països –retransmesa per diverses televisions com l’ABC– els representants catalans també van desfilar
amb estelades i crits d’independència.

PROPAGANDA
(MASSA) EXPLÍCITA
Vaig acabant la bugada amb les enganxades de cartells i la guerra de pintades
als murs de la ciutat. La que us mostro
conjuntament amb aquest text és del
tot escatològica i no sé si, en termes
tapians, parlaríem de textura o directament de caca. No cal narrar massa
l’ocurrència de la contrareivindicació

que algú va fer en un cartell en el qual
es fonien la bandera espanyola i la senyera. Al costat, una imatge de l’acció
del Comitè de Defensa de la República de Manresa que, el diumenge 5 de
novembre, coincidint amb la crida a
l’encartellament massiu per reivindicar
l’alliberament dels presos polítics, va col·
locar una pancarta al Pont Vell, una ubicació icònica que ningú gosa profanar.

DES DEL DIVAN
MÉS PLATÓ I MENYS PROZAC

DOCTOR LACETÀ

A

questa frase, que per cert encara
que sembli mentida ja li anava
bé a la industria que comercialitzava el Prozac , ja sabeu: «És bo
que parlin de mi encara que en parlin
malament», ens serveix per, parodiant-la, parlar de més filosofia i menys
judicialització de la vida quotidiana.
Fa anys, a Manresa impartia classes de
Filosofia, a l’Insti, només n’hi havia un,
com a catedràtic, llavors eren catedràtics, conegut com el Foques, si en plural, a causa d’un bigoti llarg, blanc i molsut, que adornava la seva cara i cobria
un ampli sotanas. Una persona que no
aixecava la veu, meticulós, un gran professor de filosofia amb alumnes adolescents més interessats en els seu temes
que a investigar i conversar envers el
sentit de la vida. El Sr Rosal, es deia així,
era un home culte, amant de l’òpera,
bon conversador i que intentava aplicar
el principi de la raó i dels sil·logismes
en la seva vida diària. La seva frase preferida, per intentar posar ordre, era «no
sean ustedes caballos», en castellà i de
vostè, tot d’acord a l’època.
Aquesta asseveració sempre m’ha ballat el cap perquè de fet sempre ho
aplicava en situacions en què el alumnes estaven esvalotats i actuaven com
a adolescents producte de les pròpies
alteracions i pujades i baixades hormonals. Em deixava pensant: ser cavall,
deu ser bo o dolent? El cavall, en moltes

al·legories filosòfiques, representa l’impuls; en la del carro, de Plató, conduit
per 2 cavalls, l’impuls té 2 vessants, una
de les bèsties té una tendència més racional de les passions, inclou una justa
indignació, i l’altre bestiola és relaciona més amb les passions no racionals,
amb les baixes passions primàries (en
llenguatge moralista). De tota manera
el Sr. Foques es referia a l’estultícia del
cavall, sí estultícia, encara que avui dia
algunes persones creuen que quan hi
parlen o xiuxiuegen als cavalls, aquests
ens entenen. El cavall, un animal que

tot el que fa és defugir el patiment o
qualsevol molèstia per mínima que
sigui, i que si no fos per la protecció
humana, els depredadors l’haurien fet
desaparèixer com a espècie.
Qui mana el carro, l’auriga, de les nostres vides? En els sil·logismes que han
de presidir els nostres pensaments,
quina és la premissa principal? La racionalitat o l’impuls en un intel·lecte suposem superior al del cavall; un diàleg
interessant que, avui dia i massa tard,
m’agradaria mantenir amb el Sr. Rosal.
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QUI NO CONEIX...
MOSSÈN JOAN AURICH, FER CAMÍ, I FER CAMINAR

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

E

l reconeixeu? És en Joan Aurich i Casals, nascut a Ripoll el 1943. I que s’ha passat més de quaranta anys a
Manresa! El teniu present, oi? De professor al Peguera
o, més tard, de rector a la Mion, si n’ha fetes de coses!
Fill del Joan i la Rosalina, va créixer darrere dues germanes
en l’ambient menestral d’una cansaladeria. La mare, autodidacta i de tradició obrera, l’educà en l’amor al país i l’antifranquisme. I com tant d’altres nois de la seva generació, als
onze anys entrà al seminari de Vic, per tal d’estudiar. A la seva
promoció n’eren més de cinquanta, i ell conserva el record
vivíssim d’un ambient que l’impulsaria per sempre més envers la dimensió social de l’Església. Amb Ruaix, Miserachs,
Tresserras o Massana. Amb d’altres manresans tan il·lustres
com en Jaume Pintó, en Joan i Jaume Sala, en Rossend Coll
o Lluís Solernou. Eren els primers seixanta, viscuts sota l’ombra del Concili, en plena lluita contra el règim i sota uns vents
de canvi que tindrien el punt àlgid el maig del 68. «I és clar,
aquella teologia dels manuals que estudiàvem ja no ens la
crèiem pas!». La primera estada a Manresa data de 1966, com
a diaca a Crist Rei, amb Jaume Camprodon de rector, implicat en la novetat de la catequesi a casa i ciclostilant temes
de reflexió setmanal, en una primera aproximació a la ciutat.
L’any 67 finalment decideix ordenar-se capellà, conjuntament amb el seu amic Ramon Bufí, i és destinat a Sant Joan
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de les Abadesses. Tres anys després vindrà a Sant Vicenç de
Castellet, combinant parròquia i fàbrica tèxtil. I finalment, el
1974, torna a Manresa sense parròquia, per tal de cobrir la
plaça que mossèn Tuneu deixa al Peguera: la comesa són
classes de religió i l’activitat extraescolar que pugui fomentar, amb campaments i sortides. Ara costa de creure, però en
Joan es responsabilitzava ell sol de desenes d’adolescents, a
Boí, a Montorro o fins Taizé... i dinamitzava des de grups de
joves universitaris (MUEC) fins als de la JOC, o trenant els nous
Mijac que creixien. Amb la mort de Josep Junyent, ara farà 25
anys, el Joan també vetllarà els cursets de cristiandat. I, jubilat del Peguera, esdevindrà també el rector de la parròquia
de l’Esperança, a la Mion. La seva tasca sembla incansable,
talment com les caminades que ha fet, arreu dels Pirineus i
també als Alps, als quals ha dedicat 28 agosts de la seva vida,
per tal de coronar-hi més de 50 quatremils! Queda encara el
músic –toca la flauta!– i el compromís amb la independència. Perquè el Joan us defensa la República sense embuts,
tot just per fer un país més digne i just. I és que, si de jove ja
es va plantar a Burgos en 2CV per denunciar aquells judicis
franquistes, aquest primer d’octubre us el podíeu trobar al
col·legi Serra i Húnter, apoderat per Òmnium, i defensant les
urnes. Perquè de debò que és un home de fe que l’ha empès
a no desdir-se mai de l’acció.
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