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Un pulmó irrenunciable

ada cop que hem abordat temes relacionats amb la Manresa verda hem destacat la necessitat de protegir-la com a
part del nostre patrimoni i singularitat.
Una altra idea repetida és potser l’única conseqüència positiva de l’esclat de
la bombolla immobiliària en una ciutat
com Manresa. La crisi ha estat devastadora i cruenta i, com la terra cremada d’una guerra,
ha deixat blocs de pisos buits a l’avinguda dels Dolors i edificis en ruïnes al centre històric producte de
l’oblit de l’etapa de les vaques grasses. Però la parada en sec de l’expansió urbana també ha forçat
la reformulació del planejament a la ciutat i
la identificació precisa i detallada dels espais verds que cal conservar a tota costa.
Zones que multipliquen exponencialment la nostra qualitat de vida i
que, ben connectats i protegits,
representen un oasi de salut i de
lleure de primer ordre. Cal treballar per apuntalar ben fort la
idea d’anella verda i convertir-la
en una frontera infranquejable
que actuï de cordó natural que
ens abasteixi d’aire pur i de paisatges singulars. L’aposta ha de
ser decidida i, sobretot, s’ha de
basar a preservar arbres, vegetació i fauna on sempre han brillat amb esplendor.

com la nostra. Municipis amb història i amb totes les
comoditats de la modernitat, però amb un arrelament encara ben visible en l’agricultura i la vida rural.
L’Anella Verda és un luxe per gaudir i el parc de l’Agulla n’és una peça clau. Les propostes per pervertir-la
i abocar-hi iniciatives privades de mer afany lucratiu
han de ser contestades amb contundència, ja que, a
la llarga, encara donen més sentit al model de ciutat
que volem construir. Un model socialment inclusiu,
econòmicament dinàmic i, mediambientalment, amb
un pulmó irrenunciable.

La majoria de manresans ens sentim orgullosos del parc de l’Agulla
i el presentem com una petita joia
a tocar de la trama urbana que ens
permet alliberar-nos de tensions i
connectar amb l’entorn natural. El
llac i els seus voltants són un tresor
que cal defensar a tort i a dret i ampliar-lo perquè encara en puguin
gaudir més manresans i bagencs.
L’Agulla és un aparador perfecte,
a pocs minuts del centre de Manresa, que reforça les comoditats i
els avantatges de viure en ciutats
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notícies del pou

l’opinió del lector

Taula rodona sobre
tines urbanes, al Casino
Dins del cicle Temes del Pou, la revista va organitzar el
dia 6 d’abril la taula rodona: «Manresa amaga desenes
de tines urbanes», a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino. El debat, moderat pel periodista Ferran
Sardans, va comptar amb la presència de Francesc
Brunet, coautor del web sobre experiències enoturístiques Bages Terra de Vins; Ramon Cornet, llicenciat en
Belles Arts i estudiós de les tines urbanes a Manresa, i
Robert Martí, president de la Confraria de Vins del Bages. En el diàleg posterior entre els ponents i el públic
assistent es va posar de manifest la necessitat d’aprofitar aquesta riquesa patrimonial, característica de la
comarca i de la ciutat, i l’oportunitat d’impulsar-ne el
coneixement, mitjançant accions com ara la creació
d’itineraris o l’organització d’activitats al voltant de les
tines més ben conservades.

Aniversari i canvis al Pou
Amb l’aparició del número 320, la revista arriba als 29
anys d’existència i, com és tradicional, introdueix alguns canvis. Desapareixen les seccions Emprenedors,
de Núria Closas i Anna Pujol, i Del tros al plat, de Cèlia
Fíguls, Eduard Merly, Alba Piqué, Laia Puig i Guillem
Puig, que han cobert una llarga trajectòria, i s’estrenen
les noves seccions: Instantànies, a càrrec del jove fotògraf Gerard Oliva, i Ciència de pot, de la biòloga Marta
Grifell i la il·lustradora Blanca Vallès. D’altra banda, el
jove il·lustrador canari Erques Torres substitueix Daniel Hernández Massegú en la feina d’il·lustració de la
pàgina Fanal de cua. Agraïm a tots la bona feina feta
fins ara i desitgem una profitosa trajectòria als que comencen aquest mes.
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Associació cultural El Pou de la gallina
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Una llengua
espanyola?
Marta Salmerón es fa càrrec
de la gestió de la revista
La jove periodista Marta Salmerón s’ha fet càrrec des
d’aquest mes de la gestió diària de les publicacions digital i en paper, en substitució de Sílvia Berengueras,
que continua a l’equip de redacció de la revista.

Sílvia Berengueras
col·labora amb el blog
‘Apugem la persiana’
Sílvia Berengueras, membre de la redacció del Pou, és
una de les quatre persones impulsores del blog Apugem la persiana, que publica un recull fotogràfic i la trajectòria de botigues manresanes ja tancades de fa anys,
però que formen part de l’imaginari ciutadà.

29è aniversari
i lliurament de premis
En el marc de la celebració del 29è aniversari de la revista, el dia 4 de maig, a les vuit del vespre, a la sala d’actes
del Casino, es lliuraran els vint-i-unens premis Oleguer
Bisbal als manresans més manresans de l’any, escollits
per votació entre els lectors.
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Robert Martí, Josep M. Mata, Anna Navarro,
Maria Picassó, Quaderns de Taller, David Torras,
Erques Torres, Blanca Vallès, Laura Vidal, Mireia
Vila, Joan Vilamala, Marc Vilanova, Lluís Virós.
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

Alguns es van sorprendre el passat
dos de març quan Joan Tardà, durant
el simulacre de ple d’investidura al
Congrés de Madrid, a diferència d’alguns dels catalans que l’havien precedit –així com d’anteriors intervencions
pròpies–, no va deixar anar ni un mot
en català. A Catalunya Ràdio, Mònica
Terribas va expressar diverses vegades la seva sorpresa pel fet que Tardà
no utilitzés el català en el seu discurs,
com per exemple havia fet ni més ni
menys que Albert Rivera poc abans. Jo
ho vaig trobar d’una coherència absoluta. Utilitzar el català a Madrid, davant
d’un auditori hostil? Per què ho hauria
d’haver fet?
Entenc que hom vulgui compartir la
llengua pròpia amb els qui considera
que caminen, de bracet, al seu costat.
És normal, doncs, que els catalanoparlants que volen continuar formant part
d’una Espanya històricament diversa i
culturalment rica, vulguin que la seva
llengua es reconegui com a espanyola
i, per tant, és ben legítim que en reivindiquin l’ús davant dels seus col·legues
diputats. I seria normal, també, que els
diputats que no parlen català (una llengua que cal suposar que –com asseguren, quan els interessa– consideren que
enriqueix la cultura i la identitat espanyoles) reconeguessin el gest dels seus
col·legues i s’esforcessin, fins i tot, a entendre’ls. Així, doncs, en una Espanya
on tothom –o, si més no, la majoria–

cregués que cal respectar la diversitat
lingüística seria normal que cadascú
pogués expressar-se en la llengua pròpia davant dels altres. En canvi, els intents d’intervenir en català al Congrés
–sovint protagonitzats pel propi Tardà–
han servit bàsicament per comprovar
fins quan aguantava el president de la
cambra abans de reprovar l’agosarat diputat que s’atrevia a desafiar i provocar
la concurrència amb l’ús d’una llengua
diferent de la común.
Quin sentit té, a més, utilitzar el català
a Madrid quan vols desconnectar-hi? Si
a Madrid parlen castellà i tu saps parlar
aquesta llengua, per què n’has d’utilitzar una altra? Això només té sentit
si consideres que formeu part d’una
mateixa nació, d’una entitat cultural
diversa i, a la vegada, unida pels reconeixements mutus. En realitat, tant em
sorprèn que els diputats del PSC o del
PP català no reivindiquin l’ús del català
en la seva feina, com que l’usin –o intentin fer-ho– els independentistes. Al
capdavall, el fet que l’ús del català en
una cambra que representa tots els espanyols sigui considerat una provocació demostra que molts espanyols –per
més que vulguin mantenir vertebrada
i unida la seva gran nació– ja han desconnectat fa temps de la cultura catalana i, com a molt, en toleren l’existència
sempre que no surti de la més estricta
intimitat dins la colònia del nord-oest
peninsular.
Llorenç Capdevila
(article publicat a www.elpou.cat)
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Vint projectes per als
pressupostos participatius

de mes a mes

12 d’abril. Més de mig miler de persones visiten la
mostra informativa dels pressupostos participatius, a la
sala de la Plana de l’Om, amb un total de vint projectes
seleccionats, que es poden votar fins al dia 24 d’abril, i
que recullen des d’horts comunitaris, les instal·lacions
esportives de platja, la restauració del monument a Anselm Clavé, o l’adquisició d’un nou equip de projecció
cinematogràfica per al teatre Conservatori.

Nou èxit de la Francophonie
1 d’abril. Una nova edició de la celebració de la Francophonie a Manresa omple el teatre Kursaal, amb el musical Piaf! Le spectacle, de la cantant Anne Carrère.

Mor Celdoni Sala

La Marxa del Pelegrí
recorda els refugiats

1 d’abril. Celdoni Sala Vidal, secretari i ànima de la Federació Empresarial de la Catalunya Central, i promotor
als anys vuitanta del partit dretà Solidaritat Catalana,
mor als 79 anys.

Més accions
pel desdoblament de la C-55
2 d’abril. La plataforma No més morts a la C-55 aplega
200 persones al punt quilomètric 21,5 de Sant Vicenç
de Castellet, on havia mort la manresana Mónica Naranjo, la catorzena víctima en cinc anys.

Sinca i Capdevila presenten
les seves novel·les
4 d’abril. L’escriptor Genís Sinca presenta la seva segona novel·la, Malparits, a l’auditori de la Plana de l’Om,
acompanyat de la periodista Núria Bacardit. El dia 7
és el torn de Llorenç Capdevila, que presenta a la sala
d’actes del Casino Pacte de silenci, en companyia de
Jordi Estrada.

Fira de l’Estudiant
al Museu de la Tècnica
7 d’abril. Els cicles de grau mitjà i superior centren especialment l’interès dels 3.000 estudiants que visiten al
llarg de quatre dies la 24a edició de la Fira de l’Estudiant, al Museu de la Tècnica.

El conseller Comín
visita Althaia
7 d’abril. El conseller de Salut, Antoni Comín, visita
les instal·lacions de Sant Joan de Déu, de la Fundació
Althaia, i anuncia que a partir del mes de juny entrarà
en funcionament un servei de radioteràpia en aquest
hospital. Al vespre, el conseller copresideix, al saló de
sessions de l’Ajuntament, l’acte de reconeixement a
les empreses col·laboradores del projecte Manresa
ciutat cardioprotegida.
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Dintre el Bosc homenatja
Francesc Bonvehí
16 d’abril. L’Agrupació Cultural del Bages, el Casal Cultural Dansaires Manresans, l’Estudi Folk, els
Geganters de Manresa, el Grup de Dansa Cor de
Catalunya, l’Orfeó Manresà i Xaldiga acompanyen
el grup sardanista Dintre el Bosc en la celebració
del seu 65è aniversari a la plaça Major, en què es
ret homenatge a Francesc Bonvehí, en la persona
de la seva vídua, Dolors Garzon.

17 d’abril. La segona edició de la Marxa del Pelegrí
aplega 500 participants, en un recorregut de 24 km,
des de Montserrat al Centre d’Acollida de Pelegrins del
Museu de Manresa, i recorda els refugiats i les ONG
que hi treballen.

Esclat celebra els 40 anys
19 d’abril. L’escola de música Esclat inaugura a la sala
de la Plana de l’Om la mostra 40 anys fent créixer música, que enceta els actes commemoratius del 40è aniversari de l’entitat.

El retaule ja és a Salelles

10 d’abril. El carrer del Balç torna a ser per segon any
l’escenari del musical El Carrer dels Miserables, basat en
l’obra de Víctor Hugo. Un total de 350 persones assisteixen als deu passis del muntatge.

Que en època de crisi les administracions públiques
pateixin impagats, alguns dels quals són a més incobrables, és un fet de difícil solució. Ara bé, hi ha
casos i casos, algun dels quals és absolutament impresentable. No pot ser que davant la greu fallida
econòmica del Club Natació Manresa, avui reconvertit en Minorisa, l’Ajuntament de la ciutat es quedi amb els braços plegats, assumeixi el deute i no
demani responsabilitats a ningú: ni als tècnics, que
van ser incapaços de tirar endavant un històric club
esportiu amb els seus propis ingressos; ni als polítics, que des de l’Ajuntament van consentir totes
les irregularitats dels responsables del club, a qui
reiteradament i sense comprovar la seva capacitat
de treball ni la seva demostrada ineficàcia, es van
donar per bons tots els anys de concessió municipal, quan hi havia motius més que suficients per revocar-la. La majoria dels ciutadans que paguem els
impostos regularment tenim dret que se’ns donin
explicacions i s’assumeixin responsabilitats, ja que
mai no és massa tard.

Crematori

9 d’abril. L’escola Ítaca fa per cinquè curs consecutiu el
Dia Especial, una jornada de treball conjunt entre famílies, infants i mestres, per millorar i transformar espais
del centre, com ara la instal·lació de jocs al pati o el repintat de mobles per a les aules.

Torna
‘El Carrer dels Miserables’

Club Natació Manresa

...I una de calenta

L’escola Ítaca fa
una jornada de treball

9 d’abril. Un centenar de veïns de Salelles i dels barris
manresans de les Farreres i el Xup desfilen en processó
des del cementiri d’aquest nucli de Sant Salvador de
Guardiola fins a l’església parroquial de Sant Sadurní
per donar la benvinguda al retaule del Roser, fins ara
dipositat al Museu Comarcal de Manresa.

Una de freda...

Foto: Pius X Cisa

L’ANC es reuneix a Manresa
17 d’abril. El Nou Congost acull 3.000 assistents
a l’assemblea general ordinària de l’ANC, als quals
dóna la benvinguda l’alcalde de la ciutat, Valentí
Junyent. L’assemblea aprova cinc mobilitzacions
per a l’Onze de Setembre i un full de ruta que proposa «impulsar la unitat de les forces polítiques»
en cas que es convoquin noves eleccions a l’estat
espanyol, però abandona la idea inicial de fer una
llista unitària independentista.

S’haurà tardat gairebé trenta anys, si no apareixen
impediments de darrera hora, com ja s’han donat en
el passat, perquè la ciutat de Manresa tingui finalment un crematori abans del 2020. Ha calgut però,
que l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages mogués
peça i fes pública la seva intenció de construir un
equipament funerari amb servei d’incineració, en
adonar-se de la creixent demanda comarcal que
s’ha de satisfer en altres contrades, com per exemple
Terrassa. Dues de les empreses funeràries tradicionals, Fontal i Fontanova, havien presentat projectes
concrets per tal d’obrir un crematori. Fontanova ho
va intentar, primer al costat de les instal·lacions que
té al carrer del Bruc, però els veïns s’hi van oposar, i
al polígon de Bufalvent, on l’Ajuntament no els va
atorgar la llicència municipal. Fontal va presentar el
seu projecte basant-se en la ubicació al polígon industrial del Pont Nou, però no es va fer el concurs
públic requerit. Ara, altres llocs, com els polígons
industrials de Bufalvent, els Comtals o Els Dolors
podrien acollir instal·lacions funeràries. El consistori
manresà, que ara sí que vol un servei d’incineració,
té la darrera paraula.
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d’aquí i d’allà

Marta Salmerón

Antonio José Cedeño Rosendi. Veneçuela

E

Josep M. Oliva

«Semblava que parléssiu amb un
glaçó sota la llengua, amb les ‘el·les’
i les vocals obertes... em va enamorar»
Mal educats

m dic Antonio José Celeño i Rosendi,
però aquí tothom em diu Toni. Tinc 35
anys, sóc informàtic i dissenyador gràfic,
i vaig néixer a Acarigua (Veneçuela), una
ciutat de 200.000 habitants situada en
una zona agrícola de l’interior del país.
Vaig arribar a Manresa el 2005, després
d’estar dotze dies a Sant Vicenç de Castellet buscant un pis que finalment vaig trobar al barri
Antic. Vaig decidir venir per una bellugada del cor.
Després d’un problema mèdic causat per l’estrès a
la feina i que em va fer reposar durant una setmana,
m’ho vaig replantejar tot i vaig decidir llançar-me a
l’aventura i provar-ho. En arribar vaig treballar en el
sector de la telefonia mòbil: al Costa Comunicació de
la carretera de Vic i després a Telefònica. Ara, ja fa un
any i tres mesos que em vaig embarcar en el món de
l’hostaleria, al bar Savoy. M’agrada perquè és un bar
amb més de 35 anys i molt estimat per la gent. Ha anat
canviant de fisonomia i ha passat per moltes mans: de
ser una marisqueria, al bar de moteros per excel·lència de la zona –en mans del Tata–; i ara, que el tinc jo.
No saps mai on et porta la vida, i realment m‘encanta aquesta feina: xerrar amb les persones, millorar el
català, demostrar que els catalans no sou tan tancats
com tothom es pensa... Aquí, darrere la barra, tothom
t’explica les mil i una i t’adones de la pluralitat de caràcters i maneres de ser de la gent.
El que em va sorprendre més de Manresa és la pedra.
Jo venia d’un lloc on hi ha camps, cultius, i a la ciutat
hi teníem carrers asfaltats i de ciment. En canvi, vaig
arribar aquí, on els carrers eren empedrats, les places,
les façanes... M’agradava molt. Hi ha racons molt guapos al nucli antic. Em vaig quedar perquè, entre d’altres
coses, em va encantar la llengua. A l’escola ens havien
ensenyat que a Espanya hi havia llengües minoritàries, sí, però em pensava que la que es parlava arreu era
el castellà. Quan a l’aeroport vaig sentir una dona que
parlava, li vaig preguntar quin idioma era, i em va dir
«el d’aquí, el català». I vaig pensar que semblava que
parléssiu amb un glaçó sota la llengua, amb les el·les i
les vocals obertes... em va enamorar. Trobo que un tret
dels manresans és que sou cap quadrats i prova d’això
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«Trobo que un tret dels manresans
és que sou cap quadrats
i prova d’això n’és la Sèquia»
n’és la Sèquia. Quan se us fica una cosa al cap feu el que
sigui per aconseguir-la. Manresa hauria mort fa molts
anys si no fos per com sou: «Que em tallen el camí?
Tant se val, faré qualsevol cosa fins que em deixin passar». També em sembla divertit perquè és l’únic poble
que conec que ha estat excomunicat!
Tinc tota la família a Veneçuela, però amb el Whats–
App estem en contacte a totes hores. Els estimo molt
i estimo molt la meva terra, però no tinc intenció de
tornar. Em sento molt ben acollit, aquí hi tinc la meva
parella –que per cert, té els vuit cognoms catalans
(riu). De fet l’última vegada que vaig marxar a Veneçuela vaig tornar una mica decebut de veure com han
destrossat el país, de com han fet malbé la riquesa vegetal i animal i de com han convertit en un desastre
un país de gent treballadora. Un país on els pobres
cada vegada són mes pobres, que encapçala la llista
d’estats més insegurs del món. Hi tornaré, per fer turisme, per veure la família... però el meu lloc és aquí.
En arribar a l’aeroport de Barcelona, quan vaig tornar
a sentir el català, vaig notar una sensació a l’estómac i
vaig pensar, «ah, sóc a casa».

o cal fullejar les pàgines de successos ni fixar-nos en els drames que es repeteixen a
tots els informatius perquè se’ns encongeixi
l’ànima quan pensem en el món que ens envolta. De vegades n’hi ha prou amb llegir alguna crònica sobre la vida quotidiana que tenim a tocar.
A El Periódico aquesta secció la titulen Coses de la vida,
i fa cosa d’un mes parlaven d’un fenomen que desconeixia i que sembla que va en augment: «Menors (que)
expressen el seu neguit omplint-se el cos de talls». Com
un pas més enllà dels tatuatges i dels piercings, hi ha
un nombre creixent de noies (un 85%) i de nois que es
fan ferides als braços, les cames i el ventre fugint d’una
angoixa vital que possiblement ni ells no sàpiguen explicar. Segons un psicòleg, «no saben encaixar una frustració perquè viuen sobreprotegits. I calmen un malestar emocional a través d’un dolor físic». I en el mateix
reportatge una psiquiatra ho explica dient que «no se’ls
han transmès valors, ni se’ls ha educat per esforçar-se
i fer-se responsables». En una majoria dels casos es fereixen amb la fulla d’acer d’una maquineta desmuntada, però també ho poden fer amb un tornavís, una fulla
d’afaitar o les mateixes ungles, a base de gratar i fer-se
sang i arrencar-se més tard la crosta fins deixar-se la pell
marcada. I després, allò de sempre... pujar les fotos al Facebook o a l’Instagram.
Els Amaral tenen una cançó que podria posar música de
fons a aquest fenomen: No sé que hacer con mi vida. Hi
ha gent que té tant temps lliure que no sap què fer-ne
i es neguiteja perquè no se li acut com ocupar-lo. Hi ha
gent que té diners de sobres però no té cap necessitat ni
cap desig de res i rumia en què se’ls pot gastar. I també
hi ha gent jove i sana, amb totes les necessitats cobertes
i tots els capricis satisfets, que no sap què fer amb la vida
i no té cap il·lusió ni cap projecte. I sé que és trist i sé que
hi ha un munt d’educadors, de psicòlegs i de psiquiatres que trobaran deu mil arguments per explicar la seva
apatia, però quan penso en els milions de joves que no
tenen cap de les seves oportunitats, cap de les seves diversions ni cap de les seves possibilitats de tenir-ho tot,
em sento incapaç de compadir-los.

Jordi Sardans

Guillem Agulló

E

l passat 14 d’abril, 85è aniversari de la proclamació de la II República, les Corts valencianes van
recordar Guillem Agulló, militant de Maulets,
que víctima de l’odi i la xenofòbia, va ser assassinat per un neonazi l’11 d’abril de 1993. El País
Valencià va recuperant a poc a poc les seves senyes d’identitat després de vint anys de domini del Partit Popular, que
va voler eliminar tot rastre de valencianisme. Aquest acte
de restitució s’ha fet a iniciativa del diputat de Compromís
Josep Nadal, per tal d’acabar amb els anys d’impunitat de
l’extrema dreta. Per al president de les Corts valencianes,
Enric Morera, amb la celebració d’aquest emotiu acte s’ha
volgut reparar una greu injustícia, després de 23 anys del
seu assassinat, i alhora marcar un nou camí de reconciliació i de recuperació de la col·lectivitat valenciana. L’exdirigent i exdiputat de la CUP David Fernández, que va actuar
com a portaveu de la família de Guillem Agulló, presents a
la tribuna d’invitats, va deixar clar que es tractava d’un dia
històric i de reparació a una víctima de la violència feixista
de l’extrema dreta espanyola.
En la seva declaració institucional, aquestes Corts s’han
compromès a lliurar un premi anual cada abril a aquelles
iniciatives o persones que lluiten contra l’odi, el racisme
i la xenofòbia. I així mateix s’han proposat fer complir la
normativa del Parlament europeu (2013), per tal de prevenir aquests delictes, en uns moments en què els actes d’intolerància i les agressions polítiques augmenten considerablement, segons informes especialitzats. La celebració
d’actes com aquest demostren la unitat dels demòcrates
al País Valencià i la ferma voluntat de denunciar les actituds violentes d’individus de l’extrema dreta que durant
massa anys s’han aprofitat de la impunitat en què quedaven a la pràctica moltes de les seves accions, absolutament intolerables i inadmissibles en un marc democràtic.
I cal celebrar aquestes primeres iniciatives del Parlament
valencià per tal de retornar la veu al poble, impulsar-lo
socialment i recuperar-lo culturalment, passant pàgina al
més aviat possible de dues dècades ominoses, marcades
per la corrupció institucional dels dirigents del Partit Popular valencià, que feien i desfeien, sense control i amb
el total consentiment dels seus correligionaris a Madrid.

EL POU · MAIG 2016

11

tema del mes

Carles Claret
Marta Salmerón

E

n les últimes setmanes, l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages
ha plantejat el projecte
del Portal de l’Agulla,
una iniciativa privada
d’hotel-benzinera-zona
comercial sobre un sòl
d’entrada no urbanitzable que ha fet
saltar totes les alarmes. La proposta
ha topat frontalment amb l’oposició
unànime del Consell Comarcal, ja que
afecta una zona de màxima sensibilitat ecològica i amb usos agrícoles que,
des de fa anys, molts col·lectius malden per preservar i incorporar a l’Anella Verda de Manresa.
Tant els caps de setmana com en dies
laborables el parc és molt concorregut. L’anar i venir de gent és continu i
la idea d’una ampliació aprofitant l’entorn natural sempre ha estat a l’agenda
de l’administració local, ja que l’espai
ha quedat petit. Malgrat l’àmplia concurrència, la connectivitat amb Viladordis i el Poal –les hortes històriques de
la ciutat– és complicada per a vianants
i ciclistes. També ho és l’accés des del
teixit urbà i les caminades i pedalades
cap a d’altres espais contigus no són
gaire atractives si no es coneixen els
camins. De fet, el cada cop més consolidat projecte d’Anella Verda que relligui tos els espais naturals de la conurbació manresana fa temps que pateix,
precisament, el handicap de la connexió entre les parts que la conformen.
En qualsevol cas, però, l’Agulla i el seu
entorn atresoren un valor estratègic
superior de cara al futur: el d’esdeve-
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L’ampliació del parc de
l’Agulla, màxim baluard
de l’Anella Verda
Fa tretze anys, una declaració promoguda per entitats i professionals va voler subratllar la importància del llac i l’entorn de
l’Agulla com a peça clau de conservació del corredor agrícola al
Pla de Bages. L’ampliació planejada des del consorci que agrupa
Manresa i Sant Fruitós, teòricament, pretén protegir l’espai de
les pressions urbanístiques que puguin amenaçar-ne els valors
ambientals, patrimonials i de lleure.
nir un gran parc supramunicipal al bell
mig del Pla de Bages, més enllà fins i
tot del terme de Manresa. Amb aquesta idea a l’horitzó, el 25 d’abril del 2003,
una plataforma de quinze entitats culturals i professionals de la ciutat van
impulsar la Declaració de l’Agulla, en
què descrivien els múltiples valors de
l’espai i la necessitat de preservar-los i
gestionar-los amb eficiència.
Declaració de l’Agulla
La plataforma volia posar en coneixement de l’opinió pública la importància
de l’espai natural davant de possibles
actuacions que n’impedissin la protecció. En aquell moment, les especulacions eren diverses: la construcció d’un
centre residencial i d’hosteleria, l’ampliació del parc de bombers i la compra
d’uns terrenys del parc per part de la
societat publicoprivada Projectes Territorials del Bages (PTB). Tot plegat havia
creat malestar al voltant de la gestió i el
desenvolupament de l’entorn del parc.
El missatge anava dirigit als ciutadans,
però, sobretot, a les administracions.
Aquell manifest va encetar un replantejament territorial dels municipis del
Pla de Bages i va convertir l’Agulla en
un element clau en la conservació del
corredor agrícola.

Per al regidor de Planejament, Projectes Urbans i Entorn Natural de l’Ajuntament de Manresa, Marc Aloy, tant en

el moment de la declaració com ara,
la necessitat de protecció de l’Agulla
esdevé clau, ja que «a part de les funcions de lleure i oci és un connector biològic de les 500 hectàrees de regadiu
del Poal i de Viladordis, que tenim a
banda i banda». I afegeix que calia limitar-ne els usos perquè és un entorn
ubicat «enmig d’un nus viari i d’infraestructures important i, per tant, sotmès a una forta pressió urbanística.
Per això, la Declaració de l’Agulla reclamava la preservació d’un coixí natural
entre les conurbacions de Manresa,
Sant Fruitós i Santpedor».
Malgrat tot, alguns preceptes d’aquell
manifest s’han incomplert. Com indicava Aloy, s’ha construït a l’espai que queda per sobre de la ronda de Manresa,
ons’ha alçat el Parc Tecnològic de la Catalunya Central. Tot i aquest sacrifici, el
projecte es va autoritzar a canvi d’evitar
la urbanització de dinou hectàrees del
voltant comprades a l’Ajuntament de
Sant Fruitós i cedides, posteriorment,
per a la futura ampliació del parc. Un altre incompliment ha estat la urbanització abandonada del Grau i la Rosaleda

que, pràcticament, no deixa cap corredor verd que connecti el Cardener i el
Llobregat. Altres apartats de la Declaració no s’han desplegat del tot, com la
posada en marxa d’una línia ferroviària
Manresa-l’Agulla-Santpedor-Sallent per
a passatgers, els dies de més afluència.
Una nova declaració
Els incompliments i les omissions han
justificat, aquestes últimes setmanes,
la posada al dia d’aquells plantejaments. L’objectiu ha estat fer pública
una proposta nova i millorada, que
revisa les actuacions dels últims anys.
Una manera de refermar els compromisos signats el 2003, sumar-n’hi de nous
i afegir nous actors que comparteixen
una visió més sostenibilista de l’entorn
de l’Agulla. Per aquest motiu, explica el
membre del col·lectiu Meandre Jaume
Torras, «la majoria d’entitats signants
de la declaració n’han promogut una
de nova amb el mateix esperit i objectius, amb la idea que s’hi adhereixin
altres entitats de la comarca». La nova
Declaració de l’Agulla, promoguda per
Meandre i la Federació d’Associacions
de Veïns de Manresa, es va presentar el

L’Agulla i el seu entorn
atresoren un valor estratègic futur: esdevenir
un gran parc supramunicipal al bell mig del
Pla de Bages.

20 d’abril a l’institut Lluís de Peguera,
amb l’objectiu de generar consensos
entre la ciutadania.
L’actualització vol reforçar la consciència col·lectiva sobre els valors del parc.
Jaume Torras apunta que ens trobem
davant de «l’última oportunitat per
consolidar un parc agrari obert, que
deixi Manresa i Sant Fruitós rodejats
definitivament per una corona verda.
La pressió constructiva de polígons
industrials com el del Grau ha estat a
punt de fer que això no fos possible». El
portaveu municipal de la CUP a l’Ajuntament de Manresa, Jordi Masdeu, opina que és obvi que «l’Agulla representa

Fotografies del parc: Ignasi Cebrian.
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molt més que un simple indret d’esbarjo. És el gran parc urbà de Manresa
i un indret per gaudir a l’aire lliure, un
instrument indispensable per a l’abastiment d’aigua, i, per tant, forma part
d’un servei públic vital. A Manresa tenim la gran sort (més aviat l’encert) de
disposar d’una empresa d’aigua municipal, i el llac i el parc formen part del
nostre patrimoni».
Gran Parc Central
En termes estrictament mediambientals, la majoria d’experts assenyalen que l’entorn de parc ha de ser un
model positiu de gestió per a d’altres
zones frontereres entre la trama urbana i l’espai natural de l’Anella Verda.
Una de les prioritats, com s’assenyalava prèviament, és la de millorar-ne la
connectivitat. En direcció a Viladordis
des del parc de l’Agulla, l’Anella queda
totalment escanyada i l’enllaç amb el
Poal tampoc no és franc. Per això sembla indispensable l’ampliació cap als
espais agrícoles i forestals de l’entorn
més pròxim, conformat per zones naturals de gran valor. Per a Jordi Masdeu,
aquest element és clau i ratifica que
«l’entorn periurbà agrícola és un element distintiu de Manresa. El parc ha
de ser un instrument de conservació i
de sensibilització del regadiu i de l’activitat econòmica agrícola. Un garant
per a la conservació de l’Anella Verda».
Un futur Parc Central del Pla del Bages
aglutinaria al voltant de dinou hectàrees a l’entorn del turó dels Quatre Cantons, compartides i gestionades pels
municipis de Sant Fruitós de Bages i
Manresa. Com a pas previ, la Declaració
de l’Agulla va agrupar tots dos municipis l’any 2007 en el Consorci Urbanístic
de l’Agulla, amb un pressupost d’un
euro anual per ciutadà. En total, uns
80.000 euros. L’objectiu del Consorci
és preservar l’entorn natural i agrícola,
i millorar l’accessibilitat dels ciutadans.
L’any 2011, la institució va presentar un
avanç del planejament anomenat Pla
de Directrius i Criteris per a l’àmbit Territorial de l’Agulla.
El pla concretava urbanísticament les
directrius de la Declaració i ordenava
els espais de l’entorn del parc destinats prioritàriament a usos de lleure,
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Marc Aloy, regidor de Planejament de l’Ajuntament
de Manresa: «Hem d’ajudar totes les inversions que
vagin encaminades a donar més valor al parc, però
una gasolinera és una estació de servei al transport
privat i no hi encaixa».

d’equipaments i agrícoles. L’abril de
2014, l’Ajuntament de Manresa va cedir els terrenys del futur Parc Central al
Consorci. El 2008, el Consorci va convocar un concurs d’idees per definir-ne
el planejament. Després d’exposició
pública, el 2011, l’equip guanyador,
CSA-Carracedo-Sotoca SLP, va lliurar
l’avantprojecte que el consorci va començar a estudiar el 2013. En aquell
mateix any, es va encarregar el Projecte executiu d’urbanització i millora del
camí de l’Agulla.
L’etapa d’austeritat econòmica als
ajuntaments, malauradament, ha limitat molt les intervencions previstes.
Les accions han estat poques i concretes i s’han centrat en l’arranjament del
camí que porta al Club Tennis Manresa
i continua cap al terme de Sant Fruitós.
Però aquest és només un tant per cent
molt reduït d’un projecte global d’ampliació que ja està redactat. Ara només caldria arribar a un acord des del

Consorci per executar-lo. Al marge de
les polèmiques sorgides darrerament,
sembla que hi ha poques excuses per
no tirar endavant. El Consorci ostenta
la propietat dels terrenys i, almenys
sobre el paper, hi ha una dotació pressupostària assignada.
Felip González, portaveu del PSC al
Consistori de Manresa, pensa que
«l’Agulla és un tresor. Amb el pas del
temps, l’hem convertit tots plegats en
una mena de privilegiat Hyde Park de
Manresa; que no només cal preservar;
sinó que ha de poder millorar i créixer».
El cap del grup socialista comprèn el
retard en l’ampliació a conseqüència de la crisi econòmica, però també
destaca que, en el seu moment «vam
saber reaccionar a unes determinades
compres de terrenys i es va crear el
Consorci que possibilitava ampliar el
parc en moltes hectàrees i generar un
parc industrial per a nova economia
respectuosa mediambientalment».

Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós: «Als
detractors, demano que es mirin prèviament les
possibilitats de la idea des del vessant positiu. En
algun cas, s’ha fet oposició al projecte sense conèixerlo realment».

Amenaces
Manresa i Sant Fruitós, a més, compten
amb un ampli suport ciutadà per fer
realitat l’anhelat Gran Parc Central. Un
cop tallada de soca-rel la febre constructiva amb l’esclat de la bombolla immobiliària, la consciència col·lectiva ha
crescut en favor de la recuperació dels
valors ecològics, paisatgístics i socials
que té tot l’entorn del llac. Però no es
pot abaixar la guàrdia. El projecte anomenat Portal de l’Agulla, capitanejat
per l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles
Batanés, exemplifica part de les amenaces sobre la zona del llac que, probablement, són les mateixes que fa tretze
anys. Com llavors, els perills van des
de la hiperfreqüentació dels ciutadans
amb activitats nocives per a l’entorn natural fins a les pressions de tipus urbanístic com la del complex hoteler que
ha saltat recentment a l’opinió pública.

i el qualifica «d’anacrònic i impactant.
Si no es retira d’entrada, no serà aprovat per la Comissió d’Urbanisme de la
Generalitat. Les entitats i els responsables polítics hem i han fet bé la seva feina: Defensar un bé comú». L’alcalde de
Sant Fruitós de Bages surt al pas dient
que «és una oportunitat que, ben gestionada i ben executada, pot ser positiva per al desenvolupament del lleure
i els serveis associats que necessita tot
parc territorial. Alhora, pot ajudar a pal·
liar la coneguda mancança de places
hoteleres al Bages». Batanés afegeix,
a més, que el projecte podria «aportar a la comarca la generació d’un pol
de serveis associats al lleure i generar
uns ingressos que podrien revertir en
el parc ja que, actualment, un dels problemes per fer créixer correctament el
parc de l’Agulla és la manca d’aportacions econòmiques públiques».

Respecte del Portal de l’Agulla, Jaume
Torras, membre de Meandre, és taxatiu

Tot i els avantatges que el batlle santfruitosenc posa sobre la taula, el regi-

dor manresà Marc Aloy apunta que «tal
com està plantejat, el projecte aporta
poc al parc. Preveu que, en un àmbit
molt reduït, hi hagi una gasolinera, hotels i un seguit de restaurants; amb una
tipologia que deixa entreveure que tot
el projecte està més orientat a donar
un servei a la carretera –a l’Eix Transversal que és a tocar– que no pas al
parc». Al seu torn, Felip González afirma que «és un projecte fallit. No és un
projecte al parc, sinó a tocar del parc;
però el que plantejava el document no
era respectuós amb l’entorn. Per això
vam ser els primers a demanar-ne la
retirada». González, però, matisa que
«els socialistes manresans no ens vam
quedar en el no i prou. Vam voler parlar amb els promotors i ens va semblar
que estarien disposats a millorar l’oferta. No volem descartar aquest diàleg
si protegeix l’entorn, fomenta el gaudi
de la gent i genera prosperitat econòmica i llocs de treball». Per a la CUP, en
canvi, l’oposició al Portal de l’Agulla és
contundent. «La idea d’encabir al costat del parc un hotel de carretera, una
benzinera i un McDonalds no només
no és compatible amb la protecció
que requereix l’entorn, sinó que és un
atac frontal als usos del parc», sentencia el regidor Jordi Masdeu.
Per al portaveu municipal cupaire,
les inconveniències del projecte són
evidents, ja que «posaria en perill
l’objectiu de construir un espai lliure
entre Manresa, Sant Fruitós i Santpedor; impediria la continuïtat dels usos
agrícoles a la zona; acabaria amb la
tranquil·litat al sector de l’Agulla, i, finalment, seria una nova derrota de la
lluita entre l’interès general i el lucre
privat. De nou, els interessos d’uns
pocs passarien per sobre de les necessitats de la majoria, i no ho podem permetre». L’oposició de la CUP, conjuntament amb el col·lectiu Endavant i el
sindicat Arran, es va fer ben evident en
una concentració ciutadana en contra
del projecte que es va portar a terme
el dissabte 16 d’abril al migdia, amb
el lema El parc de l’Agulla no es destrueix!. L’acte va organitzar-se malgrat
que, pocs dies abans, el Ple del Consell
Comarcal del Bages havia acordat per
unanimitat estimar un informe tècnic
contrari a la realització del projecte.
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Tot i l’enrenou suscitat, Joan Carles Batanés insisteix a dir que «entre els municipis propers al parc, l’únic que ha
rebutjat la proposta ha estat Manresa.
Sembla que hi hagi un rebuig general, però demano que es mirin prèviament les possibilitats de la idea des del
vessant positiu. En algun cas, s’ha fet
oposició al projecte sense conèixer-lo
realment». Davant del criteri oposat
entre els dos municipis membres del
Consorci de l’Agulla en aquest punt,
Marc Aloy no vol atiar més la polèmica
i pretén ser constructiu: «Com a Ajuntament, no ens oposarem mai a cap inversió que es pugui produir a l’entorn
del llac, sempre que estigui en sintonia amb la idea de preservar-lo». A mig
camí entre l’oposició frontal de la CUP
i els criteris estrictament economiscistes, Aloy apunta que el «el projecte es
pot reconduir. Hem d’ajudar totes les
inversions que vagin encaminades
a donar més valor al parc, però una
gasolinera és una estació de servei al
transport privat i no hi encaixa. Hi ha
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altres llocs en els termes municipals
on es pot ubicar». Per la seva part, Felip González també pensa que és en el
marc del Consorci «on s’han prendre
conjuntament les decisions» i aclareix,
davant d’aquells que puguin pensar
que les visions entre els socialistes dels
dos municipis són enfrontades, que «el
de Sant Fruitós no és un govern socialista, ho és de coalició amb Gent Fent
Poble. El PSC de Manresa manté diàleg
obert i constant amb el de Sant Fruitós i respectem l’autonomia local en la
presa de decisions. Estaria bé que els
alcaldes Junyent i Batanés dialoguessin amb la mateixa bona predisposició
a l’entesa que ho fem els socialistes de
tots dos municipis».
Ampliació
Al marge de la polèmica suscitada pel
projecte Portal de l’Agulla, el regidor
de Planejament de l’Ajuntament de
Manresa té claríssim que «el parc de
l’Agulla s’ha d’ampliar. Hi ha unanimitat en aquesta decisió. Però en plante-

Jaume Torras, Meandre:
«El parc és l’aparador de
l’obra medieval de la Sèquia i té un potencial turístic i cultural de qualitat,
a part de ser un referent
d’oci i salut per als veïns
de tota la comarca».
jar el creixement hem de saber quins
usos s’hi poden admetre i el debat s’ha
de produir en el marc del Consorci. En
primer lloc, hem de donar més espai
als usos lúdics, ja que l’equipament
queda col·lapsat els caps de setmana.
No obstant això, qualsevol intervenció ha de ser compatible amb les necessitats dels conreus de regadiu i de
secà perquè ens trobem en un entorn
agrari important». Per a la CUP, precisament, l’ampliació no és prioritària si

no es lliga a criteris mediambientals.
Jordi Masdeu opina que «l’Agulla no
s’ha de convertir en un gran parc únicament de lleure, sinó que ha de ser
un centre d’interpretació de l’Anella
Verda, la Sèquia i el regadiu, i qualsevol ampliació ha de prioritzar aquests
aspectes per sobre del lúdic, que tampoc no s’ha d’oblidar».
Meandre és partidari d’ampliar el parc
tan aviat com es pugui i, si escau, reforçar-ne les prestacions i serveis. «No
estaríem en contra d’implementar-hi
algun tipus d’activitat lúdica, esportiva o d’hostaleria i restauració», admet
Jaume Torras, però «hauria d’ubicar-se
al costat del complex del club de tennis o en els terrenys del Parc Tecnològic on es pot construir. La presència
de l’entorn verd al costat del CTM pot
tenir un efecte crida per a empreses
amb valor afegit. Però els camps, els
camins i el turó del Guix han de quedar
lliures per sempre de qualsevol tipus
de construcció». Felip González és del

mateix parer. «L’Agulla i el seu entorn
no són intocables. Hem d’estar atents
al que s’hi fa, però no hem de posar-nos d’esquena a noves activitats».
Des de l’Ajuntament, Marc Aloy hi
coincideix i posa sobre la taula alguna
idea complementària. «A l’entorn del
llac hi tenen cabuda tots aquells serveis que puguin afegir un plus, sempre
que en respectin el valor paisatgístic,
ambiental i patrimonial. Un dels usos
possibles seria aprofitar masies existents per fer turisme rural», conclou.
Valors
Per als ecologistes, fer front a les amenaces dels plans urbanístics també
representa oposar-se al model de conurbació insostenible en municipis
de l’àrea metropolitana de Barcelona
o als entorns de Sabadell i de Terrassa. En aquest sentit, els espais agrícoles i forestals del parc de l’Agulla i el
seu entorn compleixen tres tipus de
valors. En primer terme, hi ha la centralitat de l’espai al bell mig del Pla de

Bages com a referent natural i recreatiu dels municipis de la comarca. Un
espai de repòs, esbarjo, tranquil·litat i
paisatge amb vistes excepcionals. Alguns punts tenen una posició elevada
i esdevenen un lloc privilegiat com a
mirador de la geografia bagenca. Un
valor singular que forma part del nostre ADN. Alhora, a l’Agulla hi neixen o
hi arriben gran part dels recorreguts
que es tracen en les hores de lleure
o practicant l’esport. Camins per anar
a peu o amb bicicleta, que travessen
espais agrícoles i forestals propers a
punts d‘interès com el santuari de Joncadella, els aiguamolls de la Bòbila, el
recorregut de la Sèquia i d’altres una
mica més llunyans com ara les ribes
del Llobregat o Sant Benet de Bages.
Un segon gran valor associat a la conservació de l’espai és la continuïtat
dels espais lliures no urbanitzats del
Pla del Bages, una peça clau que assegura un corredor agrícola que uneix el
Cardener i el Llobregat, els dos grans
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onar fins al 1974, quan el fons es cobreix amb lloses per evitar filtracions.
Encabeix un volum de 200.000.000
hectòmetres cúbics, la reserva necessària per abastir la ciutat durant una
setmana, i ocupa una superfície de 6,5
hectàrees.

rius de la comarca. Una connexió
ecològica i paisatgística que contrasta amb un eix del Llobregat carregat
d’infraestructures. L’últim gran actiu
del futur parc central és el patrimonial relacionat directament tant amb
l’agricultura de secà com, especialment, amb la de regadiu. Jaume Torras, de Meandre, planteja precisament
que la zona de l’Agulla «és l’aparador
de l’obra medieval de la Sèquia i, per
aquest motiu, té un potencial turístic
i cultural de qualitat». I afegeix que
l’espai té «una funció social com a referent d’oci i promoció de la salut dels
ciutadans del Pla de Bages i connecta
les hortes del Poal i Viladordis».

El 1987, l’entorn del llac va ser condicionat com a zona de lleure enjardinada
amb més de 600 arbres de 20 espècies
diferents. Des de llavors, ha esdevingut una de les zones recreatives més
importants de la comarca. L’aigua del
llac es condueix a la potabilitzadora.
L’aigua provinent de la Sèquia, abans
d’entrar al llac, és distribueix en dos ramals que la reparteixen cap a Viladordis o cap a la planta potabilitzadora i a
la zona del Poal i Mas d’en Pla. Abans
de passar per la planta, en el mateix
llac, l’aigua ja acull un primer tractament per fer-la més potable.

La matriu agrícola pren un rol de separador urbà i evita el contínuum urbà i
l’expansió descontrolada de la trama.
Els espais verds resultants tenen condicions favorables per al desenvolupament de la pagesia per raons estratègiques (justificant el manteniment del sòl
lliure) i de conservació de la biodiversitat dels espais oberts. Un coixí entre les
àrees urbanes i les estrictament rurals.

El llac té una vegetació d’aiguamoll
clarament visible a la superfície. És un
gran filtre biològic d’una hectàrea de
superfície que reté matèria orgànica
i nutrients (fosfats i nitrats) de l’aigua
i els transforma en vegetació que, alhora, transforma el paisatge i és recer
d’aus i altres animals. A la instal·lació hi
ha altres activitats que contribueixen a
millorar l’aigua i l’entorn. Abans d’entrar al llac, el cabal es filtra per unes reixes que no accepten el pas d’objectes
més grans de vint centímetres. També
s’hi ha instal·lat un sistema emissor
d’ones bioacústiques que foragita les
colònies de gavines.

Història
El llac de l’Agulla és la reserva d’aigua
de Manresa. La construcció tenia com
a finalitat assegurar l’abastiment d’aigua als manresans en cas que es tallés
el flux hídric de la Sèquia. La construcció del contenidor artificial va començar el 1966. Inicialment, l’entorn era
totalment agrícola i connectava diàfanament les dues hortes manresanes.
El llac, però, no va començar a funci-

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
MONTSERRAT

SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa
El TERMCAT publica una infografia
amb els termes més rellevants sobre el cicle de l’aigua
«De vegades oblidem que el cicle de l’aigua i el de la vida són el mateix.»
J. Cousteau
Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, que es va commemorar el mes de
març, el Centre de Terminologia TERMCAT ha publicat la infografia El cicle de
l’aigua. El producte inclou mitja dotzena de termes en català, amb la corresponent definició: evaporació, evapotranspiració, condensació, precipitació,
infiltració, aigües superficials i aigües subterrànies. Podeu descarregar-la des
de: http://www.termcat.cat/docs/Cicle_Aigua/.

els relacionats amb les causes que provoquen l’escalfament global del planeta com efecte hivernacle, embornal, escalfament global,gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH)o petjada de carboni, entre d’altres,representa un avançament de la publicació en línia de la segona edició del Diccionari de gestió
ambiental, que està elaborant el TERMCAT amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el suport

Aquest treball, juntament amb la publicació de la infografia sobre El canvi de la Diputació de Barcelona.
climàtic, que incloula definició de termes clau, entre els quals destaquen Font: TERMCAT, Centre de Terminologia 2016
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Vine a celebrar
amb nosaltres
els 29 anys del Pou!

Gerard Oliva

instantànies

Premis Oleguer Bisbal 2016

Acte de lliurament
dels vint-i-unens
premis Oleguer Bisbal
als manresans més
manresans.
dimecres, 4 de maig
a les vuit del vespre
a la sala d’actes del Casino
Carrer d’Òdena (Manresa).
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L

Els humans dins la natura

a visió dualista de la realitat ens ha comportat implicacions ètiques i estètiques
preocupants. Voler fer creure que la
realitat està composta, per una banda,
només d’humans i, per l’altra, de natura és una idea pobra. No és, però, l’únic
dualisme. En tenim uns quants que s’interrelacionen i reforcen: cultura-natura, mascle-femella, ment-cos, humà-animal, etc. Dins
d’aquests binomis, hi ha sempre una categoria dominant i una de dominada. Són categories al servei de la
dominació. Aquesta herència històrica ens ha conduït
a una percepció esbiaixada i simplista de la realitat,
molt més diversa i complexa. Entre els falsos extrems
d’aquests dualismes, sempre trobarem un continu. I,
segurament, podríem compondre altres binomis sense
relacions de dominància.

S

El dualisme humans-natura ha portat a una percepció
de la realitat que ha condicionat la gestió ambiental.
En concret, es considera majoritàriament que només
és naturalesa allò que queda exclòs de les activitats
humanes: els espais naturals pristins. La terra salvatge, abans del segle XIX, era menyspreada i temuda,
després hi va haver un canvi de valoració i es van crear els primers grans parcs naturals nacionals als Estats
Units d’Amèrica.
Aquest enfocament continua vigent i es reflecteix
en la legislació sobre conservació. Una conservació
dualista que porta a no apreciar la natura més pròxima, la que tenim al voltant, la natura urbana. I la
devaluem perquè la desposseïm de la part estètica
i recreativa que té i, a més, la deixem òrfena, sense
cap tipus de conservació o gestió. Creiem fins i tot
que no és prou natural.
Per trencar aquesta visió, només cal que ens fixem
en certes plantes o animals que tenim al rodal de
Manresa o als jardins de ciutat. Per exemple, el xiprer blau o d’Arizona. Un arbre originari de l’estat
d’Arizona i distribuït pels estats del sud dels Estats
Units i a Mèxic. Poca gent el deu considerar natura,
el veiem sobretot en jardins. En canvi, si el veiéssim
integrat en el seu ecosistema d’origen ens faria parlar sobre les seves excel·lències naturals i salvatges.
Ni la ciutat sembla que és natura ni tampoc les es-
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indrets

natura urbana

Ignasi Cebrian

Fotografia: Vegetació del parc de Puigterrà,
al mig, amb tons verds blavosos, un xiprer d’Arizona

pècies que hi viuen. Tot a causa de la falsa percepció
que ens fa creure que els humans no som natura i
que tot allò que ha estat tocat per la mà de l’home
ja no pertany a la natura. Entendre que és tot el contrari facilitaria les nostres relacions amb els altres
elements de la natura.

Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc de la Catalunya central)

La Tossa d’Alp

ituat al límit septentrional de la Catalunya Central, entre les comarques
del Berguedà (al Sud) i la Cerdanya (al
Nord), al Pedró dels Quatre Batlles conflueixen els termes municipals de Bagà,
Alp, Das i Urús, el primer del Berguedà i
els altres tres de la Cerdanya.

Forma part del Mantell del Cadí, el més extens dels de
corriment del Pirineu, des del Segre fins a prop de les illes
Medes. Dintre d’aquest conjunt, la Tossa d’Alp constitueix un dels indrets més elevats, amb 2.536 metres d’alçada. Al mateix temps, és un dels més alts del Berguedà
i de tot el conjunt de la Catalunya Central. L’estructura és
enormement complexa. Així, a les parts més altes, com
el Pedró dels Quatre Batlles, hi ha materials carbonatats, molt resistents a l’erosió, que pertanyen al Devonià,
d’uns 375 milions d’anys d’antiguitat; mentre que sota
d’aquests se’n troben altres, més joves, amb pissarres
molt fosques, que pertanyen al Carbonífer, d’uns 330 milions d’anys. Es tracta d’una clara inversió de l’ordre dels
estrats, d’un encavalcament. Els més antics s’han situat
per sobre dels més joves, al contrari del que hauria de ser.
Aquesta inversió es va produir fa força milions d’anys, durant el plegament hercinià, quan es va formar la serralada Pirinenca per primer cop, abans de l’actual, que es va
formar durant el plegament alpí. Això sí, per sota d’uns
i altres es tornen a trobar els materials carbonatats, però
ara en posició correcta. Aquests conjunts d’estrats són fàcils de distingir, ja que mentre els que estan més amunt
tenen poca vegetació, perquè li costa arrelar entre els

materials carbonatats; els que estan més avall en tenen
més, ja que arrela més fàcilment en terrenys pissarrencs,
rics en matèria orgànica com són els del Carbonífer.
És un dels indrets geològics més importants del Berguedà i del conjunt de la Catalunya Central, ja que és un
dels pocs on es poden veure estructures tan antigues.
Tot i això, el mantell on es troben aquestes estructures,
el Mantell del Cadí, és molt més jove, del plegament alpí,
d’uns 45 milions d’anys.
Nom: Tossa d’Alp. Situació: Termes municipals d’Alp, Das i Urús
(Cerdanya) i de Bagà (Berguedà). Situació geològica: Forma part
del Sistema Pirinenc, dels Pirineus; concretament del Mantell del
Cadí; encara que s’havia inclòs dintre de la Zona Axial Pirinenca;
al Nord de la Cerdanya. Procedència del nom: Probablement
fa referència a una zona pelada, sense vegetació. Importància
geològica: Element molt important de la Catalunya Central. És
l’únic indret on es poden veure estructures que pertanyen al
Plegament Hercinià, molt clares, amb un encavalcament produït
fa més 300 milions d’anys. No es troba cap estructura similar a la
Catalunya Central. Materials geològics: Presenten característiques ben diferents. Els que es troben al cim, tant a la Tossa d’Alp,
com a la propera Tossa de Das (a ponent) o al Puigllançada (a
llevant) són eminentment carbonatats, molt resistents a l’erosió
i força antics (d’uns 375 milions d’anys). Mentre que els que hi ha
a sota són pissarrencs, alterats i més coberts de vegetació, més
joves (d’uns 330 milions d’anys). Edat de formació: Aquest gran
encavalcament es va produir durant les acaballes del Plegament
Hercinià (farà uns 290–300 milions d’anys). Tot i així, es va tornar
a remoure durant els començaments del Plegament Alpí (fa 45
milions d’anys), tot i que aquest plegament encara actua. Curiositats: A l’entorn hi ha les instal·lacions d’esquí de la Molina i
de Masella. També hi ha diverses mines antigues de manganès,
com ara les de Bagà, conegudes com la Mena, localitzades entre
les calcàries del Devonià.
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ciència de pot

vins del Bages

Marta Grifell i Blanca Vallès

Joan Tomasa

La ciència triturada
i preparada per a tots
els paladars

Jaume Vilanova
negre 2013

De vegades ens costa d’entendre l’altre sexe, i és que, des d’un punt de
vista biològic, homes i dones tenen objectius diferents dins l’espècie.
Els nostres cossos controlen aquests objectius a través de molts sistemes. Un d’aquests sistemes és el de les hormones sexuals.

LES TAPES DEL POU
El Pou, però d’etiqueta
Comandes al tel. 93 872 50 18
o a elpou@elpou.cat

C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

Aromateràpia - Espelmes aromàtiques
Objectes de regal i decoració...

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

Els homes són de Mart...
Els homes tenen els nivells de les hormones sexuals permanentment estables.
Això es tradueix en un humor més constant i en el fet que la seva libido sempre
serà més o menys pujada. Sí, és biològicament provat: sempre tenen ganes de
fer l’amor.
i les dones de Venus?
Les hormones sexuals de les dones en
edat fèrtil fan un cicle amb pujades i baixades. El pic més alt és a l’hora de l’ovulació. Quan les dones ovulen se senten
més guapes, s’arreglen més, tenen ganes
de seduir i són més atrevides. En canvi,
quan les hormones són baixes, abans
de tenir la regla, són més sensibles, se
senten menys atractives i planegen dies
tranquils. M’atreviria a dir que elles van
inventar els dies de sofà, pizza i manta.

A

l celler Mas de Sant
Iscle, situat en una
de les zones més
privilegiades, al bell
mig del Pla de Bages, neix un gran vi
negre: el Jaume Vilanova 2013. És un vi
batejat en record i homenatge a Jaume
Vilanova Sagués, antic propietari del
celler, gran apassionat del món del vi,
un dels primers impulsors de la DO Pla
de Bages i de la recuperació del raïm
Picapoll a la comarca.
Aquest vi és un cupatge de les varietats Merlot, Cabernet Sauvignon i
Syrah, amb una criança de dotze mesos en barrica de roure
francès. Visualment és
de capa alta, amb un
color vermell intens. Al
nas és suau i elegant, i
recorda les fruites vermelles madures i un
toc de criança. En boca
és molt lleuger, elegant, equilibrat i de
pas llarg.
Un vi recomanat
per acompanyar
els millors i més
exquisits plats.
PVP: 12,90 €
Joan Tomasa
i Garroset,
sommelier de
Vins Tomasa

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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l’entrevista

P

er què vau emigrar a
Manresa?
—Vam ser dels primers
emigrants al Bages
durant la Dictadura,
abans que murcians i
andalusos. L’any 1946
vam arribar a Manresa
gent de les terres de Lleida i de Tarragona, que vam venir on hi havia feina. Els
pares eren pagesos i a la ciutat van llogar una vaqueria, que és el que sabien
fer la gent de muntanya. A la Manresa
d’aquells anys hi havia molta indústria
tèxtil i l’aigua estava molt controlada.
Nosaltres al Poal havíem de regar sempre de nit, perquè de dia l’aigua era per
a les tintoreries i la indústria en general. Els guarda-sèquies només deixaven
baixar una mica d’aigua per a les cases.
Nosaltres érem emigrants de Lleida i la
gent del Poal ens discriminava. Vam haver de llogar terres a un camp del pont
Llarg, cosa que ens va crear enfrontaments amb els propietaris de la zona.
A la nit ajudava el pare i el meu germà
Martí a regar. Es feia per tandes i el guarda-sèquia aixecava l’ullal per regar les
zones respectives. Si no hi eres o s’acabava l’aigua fins al cap de deu dies no hi
podies tornar. Com que ens feien males
passades, un dia ens vam ajuntar els
llogaters i vam rebentar l’ullal. Recordo
que el meu pare, que era molt alt i corpulent, va agafar un guarda-sèquia, el
va llançar dins la sèquia i el va advertir
que si no ens deixava regar no en sortiria viu. Demanàvem que es respectés
l’ordre establert i que no ens tanquessin
l’ullal pel sol fet de ser emigrants.
—Què recordes del servei militar?
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Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Joan Estragués Vidal
President dels Amics de les Homilies d’Organyà, lloc on va néixer
el 1932, és un independentista convençut, que milita i cotitza
en dos partits polítics: ERC i Reagrupament. També va ser un
dels fundadors d’Esquerra Catalana. Conjuntament amb Ramon
Payàs, ha impulsat el monòlit commemoratiu de les Homilies, a
la zona universitària. Ara treballen en la ruta de la llengua catalana i en l’agermanament de les diverses llengües romàniques.
—Era de la quinta del 1953 i durant la
meva estada a la caserna de Lepant, a
Barcelona, es van fer les primeres maniobres amb l’exèrcit francès a la Molina,
amb foc real, que va provocar diversos
ferits entre els soldats. Feia poc de la
visita del general Eisenhower a Madrid.
Vam tardar més d’un dia i mig per traslladar-nos amb tren borreguero des de
Barcelona. Aleshores tenia una xicota
francesa, que vaig deixar perquè no em
vaig voler disculpar per haver protestat
perquè el capellà de Prada de Conflent
va fer en francès una cerimònia de matrimoni d’uns parents de la noia, quan
minuts abans havíem parlat col·loquialment en català. En les maniobres necessitaven algú que parlés francès per
transmetre correctament les coordenades dels tirs i em va tocar a mi. Aleshores el capità general de Catalunya era
Juan Bautista Sánchez González, que
volia enderrocar Franco i va morir d’una
manera estranya en un accident.
Can Poc Oli
—Com va ser que tornessis a fer de
pagès?
—La terra sempre m’ha agradat i quan
em vaig jubilar vaig comprar quatre
hectàrees a can Poc Oli dels Comtals,
que conrea un pagès; pel que fa als

cereals, pràcticament sense res a canvi,
mentre que jo em cuido de l’hort del
costat. En zones rústiques no hi poden
haver vivendes legalitzades, però sí
coberts i barraques. Però, ara ha sortit
una llei que les extensions de més de
quatre hectàrees, si es pot demostrar
que en vius, o en treus un profit, tens
dret a fer-te un habitatge. Així doncs, el
pagès que no em donava res, enguany
em va donar uns teòrics diners que els
vaig haver de declarar a Hisenda.
—Com hi vivies?
—Hi tenia una vivenda feta a la meva
manera. És a dir, quan ho vaig comprar
hi havia un cobert que vaig arreglar.
Vaig tenir la sort que dins la finca hi
va fer un dipòsit d’aigua d’un milió de
litres Aigües de Manresa, per abastir
aquella zona que havia de ser industrial. A més, es comptava amb una gran
ampliació de la Foneria Condals a càrrec dels germans Sallés, que finalment
es va fer a Txèquia. El fet és que del dipòsit raja sempre aigua, no sé per quin
motiu. Amb l’aigua i les plaques solars
vaig acabar de completar la casa, que
ara puc legalitzar.
—T’hi estaves habitualment?
—Durant una temporada pujava i bai-
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xava de Barcelona, però no hi venia cada
dia, fet que van aprofitar uns individus
per ocupar-ho circumstancialment.
Quan dormia als Noguers, per no estar
sol, tampoc hi anava assíduament, així
que algú va aprofitar per obrir la porta i
entrar dins. Un dia que estava de viatge
em van trucar que m’havien cremat la
casa. Penso que s’hi va ficar gent alguns
caps de setmana, en un dels quals se’ls
va cremar. La vivenda continua cremada i com que és en zona rural no hi puc
construir una casa com jo voldria.
—Així com està el tema definitivament?
—Ho tinc una mica complicat perquè
em falta mitja hectàrea, que potser em
vendran els meus veïns de la família
Sallés. Enguany el sembrat ja me l’he
quedat i he hagut de pagar la renda
corresponent a Hisenda. Ara m’hi falta
posar una teulada i amb la nova llei espero trobar la manera de refer definitivament la casa.
Homilies d’Organyà
—D’on ve el teu interès per les Homilies d’Organyà?
—De molt enrere, des que vivia a Barcelona. Un dia vaig veure al diari que
les Homilies d’Organyà, que durant
la Guerra Civil van ser traslladades a
França, concretament a la Sorbona de
París, retornaven a Catalunya, a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó. Era molt jovenet,
però vaig decidir presentar-m’hi. Em va
atendre un senyor que devia estar una
mica militaritzat, ja que era en temps
de Franco, i en preguntar-li per les Homilies em va respondre que de què
anava. Li vaig explicar que com que era
fill d’Organyà tenia curiositat per veure
com eren. Em va passar a una altra persona de les oficines, a qui li va fer gràcia
la demanda i em va dir que li agradava
que una persona jove s’interessés pel
tema. Així que me les va ensenyar.
—Quin és el valor de les Homilies?
—Que són el primer text en català en
contingut de valor literari i el primer
gran document en prosa de la nostra llengua. Tot i que hi ha uns textos
anteriors que són els Greuges de Guitard Isarn, una mena de plets entre un
senyor i la seva dona, entre d’altres. A
les Homilies se li reconeix aquest valor
literari en uns textos quaresmals, quan
era habitual fer els sermons en llatí. El
capellà de Santa Maria d’Organyà va
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fer l’homilia en català. Llavors l’Església
tenia molt poder: només a Organyà hi
havia deu capellans. A l’època, aquella
zona era important ja que feia de marca fronterera amb l’Islam.
—Hi ha algun moment clau en el naixement dels Amics de les Homilies
d’Organyà?
—Sí. Indiscutiblement la presència a la
Fira de Frankfurt l’any 2007 per part de
l’alcalde d’Organyà, Joan Busquets Grau,
en un any en què el català en va ser la
llengua convidada. En la meva idea de fer
l’associació vam tenir el suport de Reagrupament, dirigit per Joan Carretero,
que va proposar M. Teresa Casals i Montse Tudela, que són un pou de cultura, per
tal de tirar-ho endavant. Montse Tudela
ho va deixar perquè no donava l’abast.
—Quan, com i qui vau crear l’associació?
—Fa quatre anys i mig i hem fet 103
visites. Els fundadors vam ser Ramon
Payàs, Joan M. Puiggròs, Maria de la
Concepció Planas, Maria Teresa Casals,
Joan Busquets (exalcalde d’Organyà) i
jo. L’associació que presideixo i té de
vicepresident Ramon Payàs va fer un
monòlit commemoratiu de les Homilies d’Organyà a l’avinguda Universitària, que Ramon Payàs i jo vam cedir a
la ciutat de Manresa, dissenyat per Ramon Maria Jounou. Més recentment,
el 22 de febrer d’aquest any, es va fer
un acte de presentació de les Homilies
d’Organyà i la feina que fem els Amics,
a l’Ateneu Barcelonès.
—Quina altra feina feu?
—Promocionar les Homilies arreu del
territori català i fomentar-ne la difusió
arreu dels països de parla catalana, perquè siguin un referent en la defensa de
la nostra llengua. El 20 de novembre
del 2014 vam fer la presentació al Parlament de Catalunya. Per exemple, ara,
amb Montserrat Fornells, alcaldessa de
Ribelles i diputada al Parlament de Catalunya, que alhora és vicepresidenta
de l’Associació de Municipis per la Independència, estem parlant de l’adhesió
dels municipis que ho desitgin, per tal
de fer un monòlit arreu. També ens interessa promocionar-ho arreu dels Països Catalans. Per això, vam estar a Prada
de Conflent i a Andorra. A Folgueroles,
a través de Joan Vilamala –amb qui tenim molta relació, que ara concretem
amb l’Auca de les Homilies, que ell

dom, que ens va rebre amb molt bones
paraules i ens van dir que ho tirarien
endavant, i en algun indret dels molts
que hi ha, tindrien un record per a les
Homilies, però de moment no han fet
res. El mateix ens va passar a Poblet,
on vam parlar amb el pare Lluc Torcal,
procurador general de l’orde del Císter
i el tema també va quedar mig penjat.

Barcelona, que celebraven el seu 25è
aniversari i van triar les Homilies com
a commemoració. La musicalització és
una proposta innovadora amb una mirada al passat, una obra moderna amb
esperit neogregorià de ressonàncies
medievals. Carbonell també estrena el
proper 10 de juny a l’Auditori de Barcelona una obra de Ramon Llull.

—De cara al futur immediat quines activitats teniu previstes?
—A més de crear un espai a casa nostra per les Homilies d’Organyà, i a tots
els municipis de Catalunya a través de
l’AMI, estem treballant en la ruta de la
llengua i les publicacions, com el conte
per a nens, amb text de Núria Oliva i il·
lustracions de Laura Pal. Encara és a les

—Una altra de les vostres tasques és
agermanar el català amb les altres llengües romàniques. Quines activitats feu
en aquest sentit?
—La primera és l’intent d’agermanament entre les Homilies d’Organyà i les
Glosas Emilianenses, que s’ha produït
entre nosaltres i el padre Pedro Merino,
prior del monestir de Yuso del poble

«A més de crear un espai per a les Homilies
d’Organyà a tots els municipis,
escriu amb dibuixos de M. Àngels Carbonell–, hem fet la proposta cultural a
l’Ajuntament, tenint en compte que és
la terra de mossèn Cinto Verdaguer.
—Heu intentat que es posi el nom de
les Homilies a carrers de pobles i ciutats de Catalunya.
—La nostra idea és que les Homilies
siguin recordades a tots els carrers
de Catalunya, per anar bé. Vaig parlar
d’aquest tema amb l’alcaldessa de Ribelles i aprofitant la seva condició de
vicepresidenta de l’AMI, per poder fer
un monòlit, o una placa commemorativa, o si més no, dedicar-hi un carrer.
Ja n’hi ha un a la Seu d’Urgell des de fa
temps, a iniciativa del bisbat de la Seu,
i des de la nostra associació vam impulsar el de Roda de Ter.
—D’altres pobles o ciutats tenen algun
record de les Homilies?
—A Solsona se li ha donat el nom a
la sala d’actes de la nova biblioteca i
a Bolvir de Cerdanya, també. En canvi, encara estem esperant resposta de
l’Ajuntament de Barcelona. Nosaltres
actuem per amor a la llengua, però
penso que ens falta un reconeixement
institucional.
—I monestirs com Montserrat, i Poblet,
com han respost?
—Vam estar a Montserrat on vam parlar amb el pare Manel Gasch, major-

estem treballant en la ruta de la llengua
i en publicacions, com el conte per a nens»
beceroles, però volem editar una novel·la històrica en què les Homilies siguin el pal de paller. El nostre soci Joan
Puiggròs està treballant les sis Homilies
des d’un punt de vista teològic i filosòfic per adaptar-les al català d’ara.
Ruta de la Llengua
—Com està la ruta de la Llengua?
—Es tracta de fer monòlits als nou llocs
més representatius d’una ruta que fins
ara no existia. Organyà, els orígens; Palma, la consciència lingüística; l’Alguer,
l’expansió; Beniarjó/Gandia, l’interès
per la llengua; Folgueroles, la cristal·lització de la Renaixença; Prada de Conflent, la normalització: el català, llengua de cultura moderna; Montserrat, la
resistència, i Andorra, el català, llengua
pròpia, nacional i oficial.
—El 2014 es va fer un concert sobre
les Homilies a la Porta Ferrada de Sant
Feliu de Guíxols. Hi esteu en contacte?
—De seguida que ens en vam adonar
ens vam posar en contacte amb el
compositor Albert Carbonell, que ens
va explicar que havia tardat deu anys a
musicar les Homilies. Abans de marxar
a Nova York, on resideix, formava part
d’un grup que es diu Percussions de

de San Millán de la Cogolla, a Logronyo. Ens hem trobat amb traves burocràtiques que ens impedeixen avançar.
Nosaltres estem totalment a favor de
l’agermanament de les llengües romàniques i que, si és possible, tinguin la seu a
Organyà. Vam decidir començar a entrar
en contacte amb la més propera, que és
el castellà, i a San Millán ho van veure
molt bé, fins i tot, la Consejería de Cultura de La Rioja. Després voldríem seguir
amb l’occità, que tenim ben a prop a la
Vall d’Aran, entre d’altres territoris.
Independència
—Com valores la possible independència de Catalunya?
—Hi crec, perquè sóc independentista.
La veig possible i ens en donen exemple d’altres petits estats europeus als
quals els va prou bé. A Catalunya, amb
les infraestructures, la indústria i l’agricultura que tenim ens en sortiríem. Administrant el que tenim podríem viure
la mar de bé. Catalunya és tan rendible
com Escòcia o Flandes. No només no
tindríem cap problema essent independents, sinó més aviat al contrari, ja que
els diners que ara se’ns emporta l’estat
central ens anirien molt bé per fer coses
que encara no tenim. És de sentit comú

que vulguem ser amos del nostre país, i
de la nostra cartera, sobretot.
—Hi haurà referèndum?
—Penso que no ens el deixaran fer, perquè Espanya mai no ha donat la independència a cap de les seves colònies
o conquestes. Sempre han sortit a trets
d’arreu: Filipines, Cuba. Mai no han sabut perdre, ni entendre que ha arribat
l’hora de retirar-se. La sort que tenim és
que estem a Europa i cal confiar que si
Espanya no vol fer el referèndum, Europa els obligui a fer-lo. Amb les manifestacions gegantines per la independència de Catalunya, amb més d’un milió
de persones al carrer, s’ha produït un
cas únic a la història, tenint en compte
que som una població total de 7 milions d’habitants. Per comparació, a la
Xina n’haurien de sortir 200 milions o
a Espanya, 20. Per tant, penso que tard
o d’hora ens en sortirem. El sentiment
independentista de la població no només hi és sinó que comptem, diguin
el que vulguin, amb la majoria de la
població emigrada de Catalunya, perquè ja tots ens hem barrejat i volem el
mateix. Penso que la independència la
veurem perquè la volem. El 1714 vam
perdre la nostra llibertat com a nació,
però ara tenim tot el dret a recuperar-la,
els agradi o no als espanyols.
—Per què vàreu formar Esquerra Catalana?
—En el Congrés d’ERC que es va fer a
Lleida, sota la direcció d’Heribert Barrera, militant de pedra picada, alguns
com Joan Hortalà, que aleshores es va
presentar com a membre d’Esquerra,
van provocar un enfrontament dialèctic, en què Hortalà, reconec que a mi i
a d’altres companys, ens va rentar una
mica el cervell, per tal que fundéssim
Esquerra Catalana, que presidiria ell
mateix. El cert és que es va emportar
força gent d’ERC cap al nou partit. Però,
un bon dia, Joan Hortalà, que d’esquerres en tenia el que jo de general de cavalleria, va passar de la nit al dia a Convergència, de tal manera que els que
no hi estaven d’acord es van dissoldre.
Era clarament una maniobra convergent, amb faccions anteposades, on no
s’entenien ni amb els estatuts, moment
que va aprofitar Hortalà, que la sabia
molt llarga, per provocar l’escissió liderada per ell. En va ser president i de seguida va procurar que els membres del
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seu partit s’integressin a Convergència.
Després es va fer un congrés d’EC, en
què jo era de la junta directiva, on Hortalà ens va proposar que ens integréssim a CiU. Es va votar a mà alçada en
contra de la voluntat de l’oposició i es
va produir l’escissió.
—Us el vau creure?
—És cert que hi vam caure de quatre
potes. Joan Hortalà no té res d’Esquerra i a Oix, a prop d’Olot, hi té una finca
immensa amb un castell. EC va desaparèixer i ell es va fer de Convergència. Després va sorgir Reagrupament,

dirigit pel metge Joan Carretero. Jo,
que sempre he militat a ERC, també
vaig ser d’aquest partit, perquè sóc
amic tant de Carretero com de Ramon
Payàs. Pago la quota dels dos partits,
encara que més tard Reagrupament
també va signar un conveni de col·laboració amb Convergència. M’estan
bé tots els partits nacionalistes catalans, els meus enemics ideològics són
el PP, el PSOE i Ciudadanos.
—D’entre les personalitats que has
conegut hi ha Jordi Pujol. Què n’opines?
—Un dia me’l vaig trobar a Calders i li

vaig explicar la importància de les Homilies. Sempre hi vaig tenir una bona
relació, li tinc molta simpatia i em va
tractar molt bé. Té molta cultura i l’última vegada que el vaig veure em va
rebre al seu despatx d’expresident de
la Generalitat al passeig de Gràcia i ja
havíem col·locat el monòlit de les Homilies a Organyà. Hagi fet el que hagi
fet, o suposant que hagi posat mà al
calaix, no es pot negar el que ha fet per
Catalunya. Tot plegat em fa una mica
de pena. Està apartat de la política,
com si no hagués fet res pel país i fos
un mafiós. Jo no el veig així.
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patrimoni ciutadà
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Els magatzems Urmu
quest gran edifici, alhora comercial i
residencial, forma part de la memòria visual dels manresans. Pel davant
presenta una gran façana a la Muralla
de Sant Domènec i pel darrere connecta amb un edifici contemporani
que té façana al carrer Urgell. El nom de l’establiment comercial ve de la suma de les primeres síl·labes dels dos carrers. Es troba, doncs, en un costat
del centre urbà, dins de les muralles, en una zona
urbanitzada de nou al final del segle XIX i principi
del XX, com aquest edifici noucentista fet el 1916.

J
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de cultura

A

el perfil
oan Estragés Vidal neix a Fígols d’Organyà el
23 de març de 1932. Ben aviat, la família es
trasllada a Organyà. És el més petit de quatre germans. El seu pare, Ventura, era pagès i
nascut també a Fígols d’Organyà, mentre que
la seva mare, Maria, nascuda a la Guàrdia d’Ares, va ser
mestressa de casa. Comença els estudis al col·legi del
poble d’Organyà, però als vuit anys es trasllada al convent de Maristes de les Avellanes de Balaguer, on durant
cinc anys estudiarà el noviciat fins que un dia decideix
escapar-se: «Amb el meu pare vam haver de recórrer a
peu els dotze quilòmetres que hi ha entre el monestir i
Balaguer perquè em van dir que si no volia continuar ja
podia fotre el camp. Com en tot orde religiós, la disciplina era molt rígida. També l’esperit d’obediència, que jo
no tenia». El 1946 emigra amb la família cap a Manresa,
on tenien un parent i munten una vaqueria a la barriada
Saldes. Acaba el batxillerat elemental a l’institut Lluís de
Peguera. Comença a treballar a les Forces Hidroelèctriques del Segre i com a ajudant de topògraf participa en
la construcció del pantà d’Oliana. Al cap de quatre anys
ingressa a la Compañia Telefónica Nacional de España
com a mecànic intern de l’empresa i dos anys més tard
passa a les oficines de Correus, sota les ordres del director Tresserras. Als vint anys fa el servei militar a la caserna
de Lepant, de Barcelona, en la secció de transmissions.
Tot seguit la família es trasllada a Barcelona, on munta
un restaurant, mentre ell passa a treballar a les oficines
dels Laboratoris Zambón fins a la jubilació, als 65 anys.
A la ciutat comtal es casa amb Maria Solans, amb qui tenen un fill, actualment professor universitari d’educació
física a Chicago. La seva germana, Ventureta es casa amb
el manresà i planxista Jesús Carol i l’any 1967 compren
una finca als Trullols, on obriran l’actual restaurant Els
Noguers. Un cop jubilat, adquireix una finca a Can Poc
Oli, als Comtals, on un pagès conrea les 4 hectàrees de

el pou

cereal i ell es dedica a l’hort. Quan a finals dels anys 90 es
divorcia, passa a viure a Can Poc Oli i dorm als Noguers,
a l’hotel-restaurant de la seva germana.
És president de l’Associació d’Amics de les Homilies
d’Organyà i conjuntament amb Ramon Payàs financen
el monòlit commemoratiu de les Homilies a l’avinguda
Universitària de Manresa, obra de Ramon Maria Jounou.
És soci des del número 1 del setmanari mallorquí L’Estel,
l’únic que hi havia aleshores en català a les Illes. També
està subscrit a la revista Serra d’Or des dels inicis. Va militar a ERC des del 9 de març de 1979 fins el 9 de març
del 1985. Després va ser fundador i militant d’Esquerra
Catalana, amb Joan Hortalà i Xavier Ferrer, entre d’altres. Va tornar a ERC el 10 de febrer de 1998 i encara n’és
militant en l’actualitat, com també manté la militància
a Reagrupament, per l’amistat que l’uneix amb alguns
dels membres principals.

És un edifici entre mitgeres de planta irregular format per tres cossos. El central és més alt i té planta
baixa i quatre plantes i els altres només tres. Compositivament, aprofita el gir que fa el carrer per
organitzar la façana en tres franges verticals simètriques respecte del centre. La planta baixa té unes
grans obertures entre pilastres i columnes pensades expressament per contenir aparadors, mentre
que a les altres plantes hi ha finestres balconeres
altes amb els emmarcaments ornamentats i uns
balcons amb baranes de ferro molt treballades. En
la franja central de l’edifici els balcons s’unifiquen
en cada planta menys en la quarta, de manera que
es reforça l’ordre horitzontal de la façana. També
és remarcable el treball decoratiu de les cornises.
L’empresa magatzems Urmu és una de les botigues
més tradicionals de Manresa, especialitzada en
roba de treball.
El catàleg de Manresa protegeix aquest edifici perquè marca la tipologia d’aquest tram de la Muralla i
per la composició de les tres façanes, ben equilibrades i amb capacitat d’emfasitzar el gir incorporant
una planta més en el volum central. També cal destacar el tractament diferenciat dels baixos com a edifici
comercial, que estableix dos nivells ben diferenciats.
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fila cultural

Agustí Franch

D

El Rei va treure aleshores una altra
papereta amb el nom d’Helena, i una
altra, i una altra, i fins a tres-centes vinti-vuit, que eren els morts dels darrers
mesos a la ciutat. Veient que l’atzar era
tossut i que era la bella Helena la que,
tant sí com no, havia de ser cruspida
per la bèstia, va claudicar.

—Els de la CUP sempre reivindicant.

Relat inspirat en la llegenda del sant capadocià per ser llegit en
veu alta i amb veu de trobador.

—Ignasi, no hi ha res a fer. Nostre Senyor vol que, avui, sigui Helena, el plat
del drac.

—Sí, noi...

—Se li posarà malament, al drac! Que
la carn ja comença a fer un tuf de
rònec... –es queixaven els ecologistes.

—Si aquests són els designis del
Senyor...

Sant Jordi,
la llegenda definitiva

e tots és coneguda la
llegenda de Sant Jordi.
Tothom, alguna vegada,
ha parlat del moment en
què aparegué el nom de
la princesa a les paperetes amb què l’atzar escollia el menú del dia del drac. Ningú no
oblida que el poble va demanar amb
insistència que s’escollís un altre nom
per satisfer la fam de la bèstia, i que
fou el mateix Rei qui va ser conseqüent
amb la decisió presa uns dies abans,
de respectar la voluntat de la deessa
Fortuna. Però del que va ocórrer en
realitat en aquells minuts de confusió,
poc que se’n coneixien els detalls. Avui,
segles més tard, i gràcies a la biografia
no autoritzada de sant Ignasi de Loiola
–es rumoreja que s’amagava del drac
tancat en una cova–, publicada per
obra del papa Francesc, se n’han pogut
saber les particularitats.

El Rei es dirigí als vilatans amb un nus
a la gola.

—Ai sí, es veu que feia dies que l’havia
dinyada, perquè aquella podrimenta
no és normal.

—Per fi el nom d’una persona que
encara camina entre nosaltres –va somicar–, Helena, la princesa d’aquesta
bonica ciutat.

—En trec un altre, eh?
El Rei, alleujat per haver salvat, amb la
benintencionada manipulació, la vida
de la seva princesa, va treure un altre
paperet. Els ulls se li van obrir com taronges en veure de nou el nom d’Helena, la seva filla.
—La mare del Tano, Ignasi! Un altre cop
la nena!

—Vaja... ha sortit el nom de la meva filla... –va dir el Rei, en veu baixa, a sant
Ignasi, que l’acompanyava.

—Mare de Déu santíssima! –va clamar
el sant al cel–, això sembla obra del dimoni! Tregui un altre paperet.

—¡Ay va, la hostia! Ui, no, no, no... la
nena no pot ser menjada pel drac! Tregui’n un altre.

—Si... gent del poble... ja és mala sort,
que ha sortit el nom del Jeroni, traspassat fa dues postes de sol.

—Ui, si la Carmeta està podrida, aquest
no està ni per tirar al caldo.

—Oh, però... i com ho explico?

—Collons, que ningú revisa el cens, en
aquesta ciutat o què?

—Donem-li la meva sogra! –exclamà el
Sendo, el borni.

—A aquest pas, ja ens podem acomiadar definitivament dels tres milions i
mig d’euros de l’estat.

—Si encara és viva!

—Donem-li el cos del Jeroni, al drac, no
et fot! Aquest ja no es queixarà pas!

(Diuen les males llengües que Sendo el
borni es va guanyar el sobrenom després del desafortunat acudit sobre la
sogra i d’un cop de colze reflex d’una
militant d’Acció Lila)

Il·lustració: Anna Crespo

—Inventi, coi! Inventi alguna cosa!
—Sí... Mmmm... ehem... Vaja! Ha sortit el
nom de la Carmeta, que va morir ahir al
vespre, en pau descansi –explicava, tot
senyant-se. N’haurem de treure un altre!
—Donem-li els ossos de la vella, collons, que aquesta ja és difunta! –se
sentí una veu entre l’expectació.
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—Jo no el toco, eh? Que la va dinyar
de sífilis.

—Sí... cadascú té la seva creu...

—Les de la CUP!
El Rei va veure que no hi havia res a fer.
—Aaaiii, Ignasi. Si hi hagués un sant
baró que matés aquest drac...

—Un sant, dic. Ho has entès? Un sant
baró...
—Joder, Patxi, ya te he entendido, hostia! Faré alguna gestió, tinc coneguts
importants a la secció de sants.
El que ocorregué després, per tots és
sabut. O això és el que crèiem fins a
llegir les paraules no oficials d’aquell
jesuïta amb accent basc.

—La princesa no pot ser engolida per
la bèstia! No! Impossible! Que hi vagi
un altre! Sí! Donem-li un indigent! –
deia la gent.

Segons la biografia no autoritzada del
de Loiola, aquella nit, després de la batussa entre sant Jordi i el drac, el Rei va
parlar amb la bonica Helena, que tenia
tota la cara esgarrapada. En entrar a la
seva cambra, el Rei va trobar-se, una
vegada més, la seva filla petonejant-se
amb la Matilde, assegudes al llit.

—I una merda! Li ha tocat a la princesa,
doncs que apetxugui! –reivindicaven en
minoria les companyes de la CUP i Arran.

—Descarades satàniques! –remugava
sant Ignasi, sabedor que el Rei tampoc
aprovava aquella desviada actitud.

—Tu calla, que no pagues IBI, ni escombraries a la ciutat!

L’Helena es va aixecar del llit amb un
llibre a la mà.

L’ambient es caldejava una mica més, a
cada paraula que sortia del poble.

—Oh, quin llibre més bonic. Qui te
l’ha regalat?

—Algú s’hauria d’oferir com a voluntari
per anar-hi en el seu lloc! –van cridar.

—El pallasso aquell, disfressat d’home
de llauna, que has enviat a salvar-me.

—Ooooohh! –un clam de sorpresa va
omplir la plaça.

—Carai. I la rosa que ha brollat de la
sang del drac?
—Li he dit que se la podia anar ficant pel
trassero, de tornada cap a casa, que jo m’estimava més un present que em fes servei.
I he fet que em regalés aquest exemplar
del Manifest Comunista, que duia al sarró,
per llençar al contenidor blau.
El Rei va voler saber què havia ocorregut durant la lluita sense treva que havia mantingut el jove cavaller amb el
drac. L’Helena no es va estalviar ni un
detall. Aquell cagueta embatumat de
gomina havia vingut per força, animat
per un seu amic que es deia Antoni, que
assegurava que el tema animal va bé
per conquistar noies. Però en posar-se
davant del drac s’havia embrutat les calces i havia estat ella mateixa qui, amb
un còctel explosiu que li havia ensenyat a fer un conegut proper que ara la
menyspreava, s’havia carregat la bèstia.
—Segur que hi havia altres maneres de
solucionar-ho –es va queixar la Matilde, que pagava religiosament la quota
de la protectora–, però l’important és
que tu estiguis bé.
De fet, que l’urna del sorteig estigués
plena de paperetes amb el seu nom no
havia estat una casualitat, ni obra del
dimoni. Ella mateixa era la responsable
de la sorpresa de son pare. Ho havia
maquinat tot per tal que el Rei la deixés
que s’enfrontés al drac.
I així fou com, segons el relat del papa
Francesc a partir de les explicacions del
sant, s’esdevingué aquesta bella història de princeses i dracs, tan ben amanida pels vilatans de la nostra ciutat.

—Això. Jo t’ofereixo a tu com a voluntari per alimentar el drac.
—Jo només donava una idea.
—Qui s’ofereix com a voluntari?
—O voluntària!

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
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propostes
MÚSICA Marc Vilanova

Un mes florit en propostes

C

omençarem la tria musical d’aquest mes
recomanant el grup més nostrat que tenim.
Els manresans Gossos tornen a visitar el
teatre Kursaal per tancar la celebració dels
seus 22 anys de trajectòria. Us espectacle
on el públic encercla la formació dalt de l’escenari i fa
desaparèixer la distància entre l’oient i la banda (divendres, 13 de maig, 21 h). Sense deixar la programació del
teatre manresà, destaquem l’actuació de la violinista
holandesa Janine Jansen, que presentarà un repertori
que posa a prova el seu virtuosisme, amb obres de Johannes Brahms, Béla Bartok, Fritz Kreisler i Manuel de
Falla (dissabte, 14 de maig, 21 h). I canviant el rumb cap
a la Sala Stroika, qui vulgui escoltar música alegre i de
to festiu, no es pot perdre el concert de Sherpah (divendres, 13 de maig, 22:30 h).

CINEMA Laura Vidal

‘Kiki, el amor se hace’

D

esprés del bon debut de Paco León amb el
díptic de Carmina i..., on ens va descobrir
l’origen del seu talent, la fantàstica Carmina
Barrios, ara ens torna a sorprendre amb una
comèdia fresca, vital i jove, que l’allunya de
les anteriors, però que guarda un esperit molt personal
convertit ja en el seu senyal d’identitat. Kiki ens explica
cinc històries que ens descobreixen diverses fílies sexuals, algunes sabudes i altres de noves i sorprenents. Amb
aquesta premissa més que interessant, però sobretot
morbosa, León no fa altra cosa que parlar-nos de sexe
sí, però sobretot d’amor i especialment de sentiments.
Moltes d’aquestes rareses sexuals ocultes serveixen a
l’espectador per endinsar-se en la psicologia dels personatges i de les seves relacions, que per altra banda
pateixen de mals no tan fora del comú. Sense caure en
la gratuïtat de l’exhibicionisme, el director dóna una pàtina de calidesa als personatges, gràcies a una fantàstica
fotografia però també a un repartiment molt coral i ben
dirigit, on es fa difícil de destacar alguna actuació. Però si
alguna cosa queda clara i
és marca de la casa és
l’humor: entre l’absurditat i l’estranyesa d’algunes de les situacions que
planteja és impossible no
sortir de la sala amb un
somriure a la boca, doncs
el sexe, l’amor, el kiki... és
alegria, i de fer riure León
en sap un munt.

34

EL POU · MAIG 2016

TEATRE Joan Morros

‘Dona no reeducable’

S

i el mes de març us recomanàvem el muntatge Només són dones, amb Míriam Iscla
de protagonista, ara us recomanem Dona
no reeducable, un monòleg del dramaturg
italià Stefano Massini que tracta de la periodista Anna Politkóvskaia, assassinada l’octubre de 2006
per l’anomenat terrorisme d’estat, per anar en contra
del posicionament rus en el conflicte txetxè. Un any
després del seu assassinat, Stefano Massini (Florència,
1976) va decidir escriure Dona no reeducable, a partir
dels mateixos articles de Politkòvskaia. Una cadira, una
taula, un faristol, un micròfon i una pantalla són els únics
elements escenogràfics que utilitza l’actriu Míriam Iscla,
dirigida per Lluís Pascual. Un muntatge
didàctic, i alhora molt
colpidor, que ens fa
reflexionar sobre la
llibertat de premsa i
el paper del periodisme davant del poder.

quadern obert
Anton Baraut

ART Maria Camp

Art en trànsit

A

mb l’exposició que us recomanem per
aquest mes ens arriba a Manresa l’oportunitat de veure una part del fons del Centre
d’Art La Panera, de Lleida. Es tracta d’una
selecció d’obres i d’artistes basada en la
idea que el món en el qual vivim és canviant i està en
trànsit continu, que les conviccions d’ahir són les incerteses d’avui i que les veritats irrefutables del passat han
perdut solidesa i credibilitat. Comissariada per Glòria
Picazo, s’organitza en set temes: el subjecte, el gènere, l’espai públic, els moviments migratoris, la història i
l’emergència de conflictes. Unes obres que ens convidaran a la reflexió, com ho han fet els autors: artistes fills
d’aquest món, de la modernitat i de la postmodernitat,
coneguts internacionalment. Són: Antoni Abad, Juan
Pablo Ballester, Javier Codesal, Javier Peñafiel, Carles
Congost, Alicia Framis, Valeriano López, Susana Casares,
Belén Uriel, Francesc Ruiz, Izaskun Chinchilla, Santiago
Cirugeda, Democracia, Josu Rekalde, Patricia Esquivias i
el manresà Oriol Vilanova.
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fa 25 anys

crònica social

Jaume Puig

Mireia Vila

Imposició de les insígnies a les banderes del Bruc (1929)

Un negoci piramidal
feia estralls
La possibilitat d’obtenir fàcilment un sobresou o un negoci propi havia anat captant
uns 800 distribuïdors de productes de neteja de la casa Amway a Manresa, alguns dels
quals d’un cert relleu ciutadà. El fet que la
feina principal dels distribuïdors no consistia pas a vendre sinó a trobar nous distribuïdors era analitzat a les pàgines de la revista
d’aquell mes, que destapava les interioritats
de la xarxa creada.

E

l reportatge central del mes, elaborat per
Josep Tomàs, explicava que des de feia
dos anys, de la mà de Joaquim Sivillà, havia arribat a Manresa el negoci de distribució de productes d’Amway, que operava
mitjançant una nova modalitat de venda directa que
convertia el consumidor en un nou distribuïdor. El sistema funcionava amb reunions, convencions, cintes
de caset i publicacions que dictaven les paraules que
s’havien de repetir als possibles captats. Es feien reunions al Centre Cívic Selves i Carner, a la Sala Ciutat, als
Carlins, al teatre Conservatori i a l’hotel Pere III, segons
l’assistència prevista.
El reportatge s’il·lustrava amb un diagrama amb alguns
dels manresans que havien aconseguit captar més persones en els darrers mesos, segons constava en les publicacions de la pròpia empresa, i es considerava que
800 persones de la ciutat estaven integrades a la xarxa
de la multinacional americana. Nicolas Lefranc, director
general d’Amway Espanya, afirmava a la revista que la
província de Barcelona, gràcies a Manresa, era «una de
les primeres de l’estat».

Solano dimitia i Sanclimens mantenia l’alcaldia
El dia 29 d’abril, J. A. Solano presentava la dimissió com
a president del Club Stick Manresa, a causa del reportatge publicat en aquesta revista el mes anterior, i el
dia 5 de maig l’Ajuntament estrenava la restauració de
la façana, que havia costat 65 milions de pessetes. En
les votacions per a les eleccions municipals del 26 de
maig, Juli Sanclimens (CiU) aconseguia mantenir els 12
regidors del 1987, 12.531 vots (42,1 %); el PSC perdia
1 regidor i es quedava amb 9, 9.818 vots (33%); l’ENM
en guanyava 1 i passava a 3, 2.974 vots (10%), i el PP
mantenia 1 únic regidor, amb 1.966 vots (6,6%), mentre que IC es quedava a les portes de l’Ajuntament en
no arribar al 5%, 1.347 vots (4,53%) i la CUP s’estrenava
amb 471 vots (1,6%).

E

l 25 de maig de 1929, els manresans es van
bolcar entusiasmats a celebrar la imposició
de les insígnies de capità general a les banderes del Bruc. Un acte que va comptar amb
la presència del rei Alfons XIII, que ja era la
quarta vegada que visitava la ciutat. Per comprendre el
ressò de l’esdeveniment, cal tenir en compte la llegenda
que envoltava la batalla del Bruc. Està provat que el 6 de
juny de 1808 un cos format majoritàriament per sometents de la comarca s’havia imposat contra tot pronòstic
a un contingent francès molt superior en nombre. Però,
per explicar la victòria, la tradició havia recorregut a tota
mena de factors, alguns de més tangibles i altres de no
tant: des del famós timbaler del Bruc a la intercessió de
la Mare de Déu de Montserrat i dels sants portats pels
sometents en els estendards.
El 1908, coincidint amb el centenari dels fets, Igualada
havia aconseguit que la seva bandera del Sant Crist
obtingués la insígnia de capità general de Catalunya,
la qual cosa li donava els mateixos honors de què gaudien durant les celebracions els titulars d’aquest càrrec
militar. Manresa no va voler ser menys i el 1923 va demanar al govern espanyol el mateix reconeixement per
a les seves banderes de la Puríssima i dels Sants Patrons,

Josep Ramon Mora, exresponsable de l’Oficina del Consumidor de l’Ajuntament de Manresa, opinava que el
negoci es basava en un buit legal, perquè «l’Administració, malgrat que ho coneix, no ha adoptat mesures específiques per regular-ho». Mora considerava que, sota
l’aparença de fomentar un servei directe al consumidor,
el que hi havia era «una manca de transparència de la
relació comercial» i que el més greu era «la ideologia del
negoci fàcil que transmetia».

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages (Fons Llorenç Gamisans)

davant les protestes dels igualadins, que consideraven
que els penons manresans no havien estat al Bruc. L’expedient d’investigació obert per l’exèrcit, però, va verificar la seva presència a la batalla i el 1927 el consell de
ministres va aprovar la petició.
Dos anys més tard, per fer efectiva la concessió, Alfons
XIII va desplaçar-se a Manresa acompanyat de la seva
família i d’un seguici de personatges palatins. Tota la
ciutat es va ben engalanar, però els actes centrals van
tenir lloc davant de l’Institut de Segona Ensenyança
(avui Lluís de Peguera), que havia estat inaugurat feia
només dos anys, justament en compliment de la històrica promesa feta per les Corts de Cadis (1812) de construir un monument per reconèixer l’esforç de guerra
manresà. Allí, abans de la missa de campanya oficiada
pel bisbe de Vic, les infantes Cristina i Beatriu van col·locar els llaços a les banderes, mentre la multitud cridava
visques a Espanya, a la família reial i al sometent.
Però on més palesa es va fer l’alegria popular va ser en
la desfilada pel passeig de Pere III, ple de gom a gom.
A la foto, podem veure un grup de joves de la comitiva, immersos en una batalla de flors. Alguns llueixen el
vestit tradicional de sometent, amb la barretina.

Diagrama del nucli dur d’Amway a la Manresa del 1991.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ

Cuadeferro

G

uillem de Berguedà, que va viure al segle XII,
és el trobador català més remarcable, a banda de ser aquell del qual n’han arribat més
textos. És, potser, el poeta català més destacat fins a l’arribada d’Ausiàs March tres centúries més tard. Com tots els trobadors, però, escrivia en
occità i això ha fet que la història de la literatura catalana
hi passi de puntetes. L’obra poètica del fill del vescomte
de Berga, atípica i visceral, tant li servia per burlar-se dels
defectes físics i morals del marquès Ponç de Mataplana,
com per lloar-ne les virtuts, de forma sentida i sincera, en
un plany extraordinari que li va dedicar en la seva mort
i que és un dels seus millors poemes; tant podia utilitzar
per dir que el bisbe d’Urgell deixava prenyats els homes,
com per presumir hiperbòlicament de les
pròpies gestes amatòries.

Mots creuats

H

i ha una certa gent que, quan es parla de determinades qüestions que els són incòmodes per
un motiu o altre, empren l’argúcia d’interpretar paraules especialment significatives i en si
mateixes prou clares, en un altre sentit; o bé les
carreguen d’intencions i motius diferents. Com que aquesta
pràctica és ara mateix el nostre pa de cada dia, amb més o
menys grau d’intensitat, podríem creure que és un d’aquells
mals usos propis del temps que vivim. Però no parlem pas
d’una pràctica circumstancial, sinó d’un costum endèmic.
Per exemple, en una data tan reculada com és el juliol de
1966, Manuel de Pedrolo publicava a Serra d’Or un article
d’anàlisi i reflexió en profunditat sobre un tema d’actualitat
candent (ja estava escrit i lliurat el febrer de 1965): la immigració massiva que havia caigut com una
allau damunt de Catalunya. El text porta per
títol Les mans obertes i està recollit en el llibre
Aquesta obra –i qui sap si alguns aspectes
Els elefants són contagiosos. Pedrolo afronta
el tema amb un tacte i un respecte exquisits
de la persona– té coincidències amb la de
envers tothom, però també amb una clarel’escriptor berguedà més potent (entre aldat i valentia admirables (seria convenient
tres coses, també, per atípic i visceral) de
que molts, ara mateix, es prenguessin la
l’actualitat: Jordi Cussà, que, justament,
acaba de publicar El trobador Cuadeferro
molèstia de llegir-lo o rellegir-lo). Doncs bé,
(L’Albí), una novel·la al voltant de la figuPedrolo, que coneix a fons el material humà
que l’envolta, en un moment determinat, i
ra del seu il·lustre conterrani. Berguedans,
pel que pugui ser, se sent obligat a parar els
outsiders, un punt salvatges, d’ànima anarquista, ateus, irreverents... però alhora culpeus a aquells de qui parlàvem: «I que no
tes i sensibles... Guillem de Berguedà i Jors’intenti d’interpretar aquest mot d’estranys,
amb què designo els immigrats, com un
di Cussà estaven destinats a trobar-se. Fins
símptoma de discriminació racial. D’antuvi
ara ho havien fet de manera esporàdica i
Erques Torres Ramón
amb resultats no sempre d’èxit. Als anys
seria ridícula aquesta posició en una terra
que ha conegut, com totes les terres velles, tota llei de mes80, Cussà va escriure una peça dramàtica encara inèditissatges, i, després, la discriminació també és una forma
ta al voltant de la figura del trobador i més endavant va
ajudar el músic Titot a traduir els poemes de Guillem de
d’aquest maniqueisme abominable que en darrer terme
Berguedà per a un disc que, ara sí, es va publicar el 2003.
duu a la segregació. I ací es tracta de tot el contrari».
Finalment, Jordi Cussà ha posat el seu talent desbordant
com a narrador al servei d’una història de viatges i avenAixí doncs, Pedrolo i tots aquells que com ell creiem
tures (bèl·liques, cortesanes i, sobretot, de llit) que mosen allò que deia Carles Riba: «Entre nosaltres humans,
tra el costat humà, però també el costat salvatge, d’un
els mots són només per a entendre’ns i no per a entenpersonatge que en bona part està construït a partir del
dre’ls», a l’hora de parlar amb claredat de veritats incòque va deixar dit en els seus poemes, un home amb un
modes ho tenim pelut i la cerimònia de la confusió ens
tarannà que queda definit quan Pere de Cardona li diu:
fa anar de mal borràs pels d’una banda i de l’altra.
«Sempre fots el que et dóna la gana i després en dius destí». Per més que sembli que els hagi unit el destí, doncs,
Ja podeu suposar, sense risc d’equivocar-vos, que en la
en realitat Cussà ha fet, com sempre, i per a gaudi dels
meva oració d’enguany al senyor Sant Jordi, li demanaré de
lectors, el que li ha donat la gana, com el seu heroi.
quina plaga convé que ens deslliuri com més aviat millor.
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Il·lustració: Joan Manel Gabarró.

Sant Fruitós, la competència

T

ot i que la rivalitat històrica de la nostra ciutat sempre ha estat amb Vic, en les últimes
setmanes, la veïna localitat de Sant Fruitós
de Bages s’ha posicionat com a especialista
a tocar el botet als interessos manresans. I
és que el municipi, si ens cenyim únicament a la recaptació de tributs, té un terme municipal que li permet
cobrar minutes a empreses de nombrosos polígons industrials i nuclis poblats aquí i allà, entre els quals destaquen les sempre exclusives urbanitzacions de Pineda
de Bages i les Brucardes. Molta pela, al cap i a la fi. Per tot
plegat, a Sant Fruitós sempre han anat balders i, tot i la
crisi dels últims anys, les estretors sempre han estat més
suportables, almenys a l’administració local, que està
acostumada a tibar de veta. L’última atzagaiada, encapçalada per l’actual batlle, Joan Carles Batanés, ha estat
el projecte Portal de l’Agulla, que pretén construir, entre
altres serveis, un hotel i una benzinera a tocar del llac.

L’heretgia ha estat criticada frontalment per tots els
municipis de la comarca i per l’Ajuntament de Manresa,
que, conjuntament amb Sant Fruitós, gestiona l’entorn
de l’Agulla en un consorci creat, encara que sembli mentida, per preservar l’entorn. Fins i tot el PSC de Manresa
ha clamat al cel. Cal recordar als santfruitosencs que el
seu últim gran hotel camí de Navarcles va acabar sent un
putiferi de dubtosa reputació. I per si això no fos poc, el
municipi també ha saltat a la palestra anunciant la construcció d’un crematori. Aquesta proposta, val a dir-ho,
ha espetegat als morros dels manresans que, des de la
liberalització del mercat funerari, mai no s’havien plantejat seriosament una instal·lació per incinerar despulles
mortuòries –tot i que sembla que hi ha prou empreses i
mercat per fer-lo rendible– i ha obligat el consistori manresà a tirar endavant a corre-cuita el seu propi projecte.
Bé o malament, a Sant Fruitós s’espavilen i tenen projectes entre mans i a Manresa continuem fent el préssec.
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BUGADA AL POU
Tot per una pilota
L’espolsada mensual comença amb
una imatge relacionada, directament,
amb el tema central de la revista i testimonia que, al parc de l’Agulla, l’activitat és constant, a l’entorn... i dins del
llac. Una lectora m’explica que hi estava asseguda tranquil·lament una tarda
i contemplava com una parella s’entretenia jugant amb una pilota. Com
sol passar amb la canalla –tot i que
aquests ja eren prou ganàpies– quan
hi ha a prop un bassal, una piscina, el
mar o un llac, la pilota sol acabar sucada. I, és clar, si no es disposa d’una
branca o un salabret, o s’espera que,
seguint el corrent, l’esfèric s’acosti a
una vora del perímetre o, com es veu
en aquest cas, no hi ha més remei que
fer un bany improvisat. L’individu de la
foto s’ho va mirar, va valorar l’actuació
i, finalment, va alleugerir-se de roba i
va ficar-se al llac de l’Agulla on la temperatura no devia ser del tot idònia. Ni
que fos per uns instants, com d’aquelles tortugues californianes, una espècie invasora va trencar l’equilibri mediambiental de la zona.

l’escena manresana que aquest any la
Comissió de la Innocentada de l’Agrupació Cultural del Bages ha decidit
recuperar un dels textos més reeixits
d’Agustí Soler i Mas, la seva alma mater
traspassada ja fa uns anys i que sempre quedarà en el record de tothom.
De fet, la intenció és homenatjar-lo remuntant Barroc shop, un text estrenat
al Casal Familiar Recreatiu el desembre
de 1980; és a dir, fa més de 35 anys! Per
acabar-ho d’arrodonir, la comissió organitzadora ha escollit un director arrelat als Carlins que, ja en aquella època, era un actor amateur d’alta gamma.
Concretament Joan Torrens que, en
aquesta ocasió, comptarà amb la seva
germana Àngels (una altra actriuassa)
com a mà dreta i ajudant de direcció.
El Joan és una home disciplinat i seriós. Un perfeccionista de l’escena. Per
això vol fer un treball rigorós i, en les
primeres lectures de text que s’estan
fent, ha establert que, durant els assajos, l’elenc treballarà com a la transició
política: sense telèfons mòbils, missatges de WhatsApp, sons i trucades
inoportunes que pertorbin les sessions. O sigui, que si el 1980 per trucar
s’havia d’anar a la cafeteria i demanar
línia i, posteriorment, pagar la tarifa
per passos, aquest any, mentre s’assaja
la Innocentada, també. Completament
d’acord amb la mesura. L’addicció al
mòbil desconcentra, deshumanitza i
ens fa tornar directament imbècils.

Són els Tirallongues

Com als vuitanta
I és que mantenir l’equilibri és essencial. Cada cosa com toca i, sobretot, quan
toca. M’expliquen els meus contactes a
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Un colomer?

QUINTÍ TORRA CORDONS

En la campanya que ja fa setmanes que
apareix als mitjans de comunicació i, en
especial a la televisió, Catalunya Caixa
(en plena fusió amb el BBVA) mostra un
seguit de passatges de cultura catalana
i mediterrània, entre les quals hi ha una
actuació dels Diables de Castellterçol
que va provocar l’enuig del col·lectiu
perquè, segons diuen, l’anunciant no
va complir amb els preceptes legals
per utilitzar les imatges dels membres
de la colla. Ara que, per presència evident, la de la colla castellera Tirallon-

gues de Manresa, que apareix inconfusiblement mentre munta una de les
seves torres humanes. Sembla, però,
que, en el seu cas, tots els papers estan
en regla i es va signar un contracte per
aparèixer a l’espot.

Incendi manresà
Continuo amb els referents manresans
com a exemple en campanyes d’escala nacional amb una curiositat força
sinistra que podeu contemplar en la
imatge adjunta si us hi fixeu bé. El cos
de Bombers de la Diputació de Barcelona ha editat un full informatiu titulat
Consells de prevenció d’actuació en cas
d’incendi a casa. Un d’aquells manuals
didàctics ben útils si no fos que, quan
es dóna la situació real, ni el trobem ni
recordem quines eren les recomanacions. Ara bé, el més peculiar de l’imprès
és la il·lustració fotogràfica que han
escollit per reforçar el missatge. Potser
el lloc que hi apareix us resultarà prou
conegut. I és que la fotografia correspon a un incendi que es va produir a
l’edifici de l’antiga Caixa Manresa a la
Bonavista, concretament pel cantó de
la carretera de Santpedor.

I acabo amb una fotografia ben il·lustrativa en ple centre urbà de Manresa
que, malgrat el que es pugui pensar,
no correspon a cap colomer ni espai
destinat a l’estudi del colom urbà, un
animal que, per molt bucòlic que pugui semblar, és una autèntica rata voladora portadora d’infeccions que, a
més, es reprodueix ràpidament com
una plaga. En aquest balcó de la zona
de cal Jorba que podeu veure, els coloms s’hi troben com a casa. Per què
deu ser? D’entrada les baranes i els
punts elevats sempre són molt propicis per a les aus, però, de ben segur que si proliferen precisament en
aquest punt és perquè són atrets per
algun contenidor de menjar que po-

den picotejar. Continua la funesta mania d’alimentar animals peridomèstics
com els gats i, de retruc, els coloms i

les rates. Una altra qüestió cívica que
no tenim gaire ben resolta.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

L’al·lel

Q

ue la genètica té un paper
important en la diversitat
conductual humana és
un afirmació d’un ampli
consens. A la vegada, la
nostra cultura i les nostres
maneres de comportar-nos exerceix
una influència en les variacions genètiques que incorporen aquesta informació i les conductes cap a la nostra
descendència. Si no hi hagués mo-

dificacions en els codis dels nostres
gens perdríem la capacitat d’adaptació, ens debilitaríem i, segurament,
desapareixeríem com a espècie. És
la dialèctica entre el determinisme
genètic i la capacitat modificadora
de l’entorn i les modificacions que les
nostres conductes hi aboquen.
Diversos autors consideren que l’al·lel
del gen transportador de serotonina
pot variar en nacions més tancades
o en nacions més laxes, i també està
relacionat amb l’adaptació a les jerarquies i a l’assentiment de distància a
l’autoritat. Resulta que aquest al·lel
pot estar en el braç curt o en el llarg
del cromosoma. Les persones que tenen l’al·lel en el braç curt tenen més
capacitat d’una resposta adaptativa a les pressions de l’entorn i, a
més, mantenen conductes que
faciliten la transmissió cultural,
la preservació de normes i de no
mantenir actituds laxes relacionades en les normes socials. La serotonina juga un paper important
en la detecció i manteniment de
l’estatus social de dominància en el
món animal, del qual formem part.

Animals autodefinits com a racionals.
El bon funcionament de la xarxa de
neurones que es parlen mitjançant
la serotonina ens manté en un estat
d’alerta eficient. Assenyalo la serotonina, perquè fa uns anys, en un mitjà
escrit d’àmplia difusió, es van fer els savis i, en un article de doble pàgina en
diumenge, van anar esmentant la saratonina, com aquell disbarat de l’Espe
Aguirre, crec que ja se la pot tutejar,
que citava la Sara Mago. Gran pintora,
afegia la senyora.
Això del braç curt o llarg del gen transportador de serotonina dóna per a
molt. Fóra bo, i gairebé ho suplico,
fer un triatge genètic dels personatges polítics per veure on tenen situat
aquest al·lel. Segurament explicaria
comportaments poc dialogants, autoritaris, amb poca capacitat empàtica.
Probablement trobaríem una lluita entre els del braç curt i els del braç llarg.
Parlem de cromosomes, ep! No de les
mans llargues.
Disculpeu el pretensiós cientifisme
de l’article, però és que s’ha acabat el
whisky a casa.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Tere Comas, química i música balsàmica

LO GAITER
DEL CALDERS
Per Sant Jordi espiga l’ordi
i s’acosta el mes de maig.
permeteu-me que us recordi,
amb els versos que jo faig,
que l’Esclat en fa quaranta,
vull dir que fa quaranta anys
que cantant els mals espanta,
no amb esgarips ni reganys
sinó fent de la musica,
a base d’esforç i afanys,
una cosa ben bonica
compartida entre companys.

VA COM VA

A

LLUM DEGÀS

La llum que portes dins

A

questa cançó, melodiosa, rítmica i ben sonant,
no parla de cap làmpada,
semàfor o intermitent.
Se suposa que parla d’un
lloc que, segons la lletra, figura que
és aquí. Un aquí que equival al tu de
les cançons d’amor, on sembla que
el cantant s’adreci particularment a
tothom qui l’escolta. I tots els llocs on
surt el sol cada matí i les pedres parlen són equivalències geogràfiques
de l’aquí. No hi donem més voltes:
la cançó parla de Manresa, però podria referir-se a qualsevol altra ciutat,
barri o comunitat autònoma, mentre
hi hagi finestres que s’obren de bat
a bat, una muntanya acollidora i uns
quants rocs. De Manresa i dels man-
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resans, de qui explica que hem fet un
pacte i també una revolta, però inofensiva, «que no ens espanta». Una revolta que no espanta ni els mateixos
que la fan, quin impacte ha de tenir
sobre els que la reben? Sort n’hi ha
que «ha arribat el bon temps» i que
el «futur ja és aquí»,
juntament amb l’esperança i el passat,
que també «encara
és aquí». Les fortors
tan característiques
de la ciutat emmenen els manresans
a «la recerca de
nous perfums» i, al
capdavall, la bellesa
interior és el que

més compta: «veig la llum que portes
dins». La màgia de la cançó fa que tota
un reguitzell d’adversitats històriques
es converteixin en una bonica història,
que podràs sentir si obres els ulls. O que
podràs veure, si obres les orelles.

Manresa hi ha moltes
farmàcies, però de farmacèutiques com la Tere
potser cap més. La coneixeu? Segur que sí! Maria
Teresa Comas Riu, la vuitena dels nou
germans Comas-Riu –ara no els barregeu amb els Garcia Comas o els Comas
Closes, de la mateixa vorera i carrer:
això ja vindrà un altre dia! No, no, parlem d’una nissaga de farmacèutics.
N’eren el pare, un figuerenc anomenat Jaume, i la mare, Anna Maria Riu. I
n’era l’avi, Baldomero Riu, i fins el pare
de l’àvia i tot. No res, que del Jaume
i l’Anna Maria en van néixer el Jordi,
la Glòria, la Maria, l’Anna, la Conxa, la
Jose (de Josepa: respecteu-li la o tònica i la essa sonora!) i encara el Ricard,
la Tere i el Jaume. Tots van fer música,
sense excepció. I Farmàcia, tres. Si el
Jordi se’n va anar a fer les Amèriques,
el Ricard gairebé que no surt de sant
Domènec (Farmàcia Riu). I la Tere va
emprendre la vida acadèmica a Barcelona. Doctora amb una tesi sobre
química inorgànica, va estar deu anys
fent classe a la universitat. Però, en poc

temps, la mort del pare, el casament i
la primera de tres criatures precioses,
la faran farmacèutica de les de taulell
i trinxera a la placeta Clavé. Perquè la
Tere concep la farmàcia com un espai
d’acollida més que no pas de venda,
com ho testimonia una clientela feta
d’avis i nouvinguts. I és que sempre ha
tingut un esmoladíssim sentit social, el
mateix que de jove la va dur a fer de
monitora a la Mion. No n’hi havia prou
ni amb la ciència ni amb l’art --deu
anys de viola a l’Obrador instrumental! Calia treballar des de la base. A la
Mion la Tere hi coneixerà un món nou
i, d’entre les novetats, també en Joan
Vilamala –sí, sí, el dels Esquirols, que
també era el mossèn del barri! I bo, la
Tere i el Joan es casaren: si a cals Comas-Riu els semblava que ja ho havien
vist tot, es veu que encara no. Potser
per aquells designis inescrutables que
ressenyen els llibres sagrats... El cas
és que al cap dels anys la Tere ha sabut fondre vocació i coneixement i, en
una nova fórmula magistral, escampa
música, alegria i ciència per a consol i
lenició dels nostres mals.

A la ciutat de Manresa
proposa l’Ajuntament,
que amb criteri i sensatesa
puguem decidir la gent
en què ens gastarem la pasta,
el poc pinso que tenim.
Com si fos una subhasta,
ara es tracta de fer el cim
i escollir el millor projecte
dels vint que s’han presentat
perquè ens sembla el més perfecte,
i fer-lo realitat.
Aquesta última setmana
l’astuta Empar Moliner,
amb certa ironia sana,
ha muntat un gran merder
i ens ha fet una proposta
des de la televisió,
que ha estat tota una resposta:
cremar la constitució
Valga’ns Déu, quina heretgia!,
diuen els inquisidors.
Ni un decret sobre energia?
Què hem de fer sinó, senyors?
Que passeu una diada
de Sant Jordi, de collons,
defensant manta vegada
les mil i una raons
que tenim per ser un nou poble
en l’Europa dels estats,
per més que l’Espanya innoble
ens auguri tempestats.
«Amb cap fred i cor calent,
el puny ferm i el peu a terra»,
continuem fent la guerra
tal com deia un president. Amén!
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

Misèries participatives

M

ai prou ben ponderats germans i germanes, que Déu em perdoni, però la lectura
que he fet dels anomenats Pressupostos
Participatius m’ha fet pensar que aquesta ciutat està plena de barruts i, el que és
més greu, sota el paraigua de l’anomenada democràcia
directa, n’hi ha que riem les gràcies a una bona colla
d’aprofitats. Aquest any s’ha incrementat la dotació per
a les propostes ciutadanes a 200.000 euros i, gràcies a
Déu, s’ha modificat el sistema de votació ja que, en la
primera experiència, només calia portar una bona claca
per endur-se la pasta. Mirant els projectes finalistes, no
vull ni imaginar els que queden descartats perquè diria
tants renecs que l’Altíssim no em perdonaria. Això de la
participació ciutadana sempre ha estat complicat. Primer de tot perquè, encara que sembli increïble, a un tant
per cent molt elevat de la població se li’n foten un tant
per cent encara més elevat de les activitats socioculturals que s’organitzen. Trist, però cert. I, per altra banda i
que Déu em perdoni, s’ha de ser molt tenaç com a polític
per creure fermament en la translació de les necessitats
ciutadanes a les polítiques municipals. Fonts properes a
una cuina del carrer d’Alfons XII m’indiquen que la regidora Àuria Caus, quan va ostentar l’àrea de Participació,
tampoc no destacava per ser, i perdoneu la broma fàcil,
massa participativa. Ara ha deixat la cartera a la republicana Mireia Estefanell. Déu dirà si canvien les tornes.
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En qualsevol cas, no sé pas si hi ha interessos prou pulcres darrere d’alguns dels projectes que se sotmeten a
votació. I, és clar, encara que sorgeixin del poble, l’establiment de prioritats no sempre genera consensos entre els interessats a conèixer de ple les propostes. Em fa
gràcia, per exemple, comprovar els interessos de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans que, passats els
anys de vaques grasses i les subvencions d’Acció Cívica
i Adigsa, ara demana recursos al municipi. Valga’m Déu,
com ha canviat la història! També és curiosa la demanda
d’il·luminació de la UBIC a certs carrers o l’ajuda per a
l’ambientació de Nadal dels comerciants de Sobrerroca.
Interessos ciutadans o privats? Ètica o estètica? Entrant
en el meu gremi, i que Nostre Senyor m’entengui, tampoc em sembla gaire adequada la petició d’adequació
de la casa Costafreda que, en bona part, ja és de propietat municipal. Si l’Església, com seria d’esperar, vol iniciar projectes comunitaris, que afluixi la bossa i deixi tirar
endavant les nobles iniciatives dels voluntaris de Càritas que, aquests sí, em mereixen tot el reconeixement.
Al cap i a la fi, a un servidor li semblen més coherents
projectes de caràcter més universal i que beneficiïn el
conjunt de manresanes i manresans. Perquè, tenint en
compte que els calés són de tots, el més raonable és
prendre partit per iniciatives que beneficiïn tanta població com sigui possible. I si, a més, cobreixen dèficits
que no pot atendre l’Ajuntament, encara millor.
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PARTICIPA!
COMPARTEIX EL TEU VÍDEO FENT
LA COREOGRAFIA DE MANRESA
I ENTRARÀS EN EL SORTEIG DE 3 TOCS
DE TEATRE PER A DUES PERSONES
1. Grava’t seguint el ritme de la cançó de Gossos La llum que portes dins.
2. Entra a la pàgina web etportoalcor.cat
3. Penja el vídeo i... molta sort!

etportoalcor.cat
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