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Recuperar la memòria

ls que en els últims anys o més recentment
s’han acostat a la figura de Joaquim AmatPiniella en reprodueixen –especialment a
través de les xarxes socials– part dels seus
articles dels anys trenta. El seu discurs
humanista de l’etapa republicana i els pensaments respecte de la societat i el batec
del país són ben vigents. Com en els primers trenta, Catalunya –i, de retruc, la política i la societat espanyola– viuen moments convulsos. Les relacions
entre els d’aquí o els d’allà marquen el tempo de l’actualitat i la crisi rebla diàriament el clau. La d’Amat-Piniella va
ser una joventut daurada i prolífica estroncada amb l’arribada de la guerra. La seva majoria d’edat va coincidir
amb el canvi de règim polític i la seva ploma va narrar
prolíficament el caliu liberal i de modernitat d’una vila
industrial de poc mes de 32.000 habitants que descobria
nous ecos d’avantguarda com el jazz –introduït a la ciutat pel mateix Amat conjuntament amb el pianista Ramir
Torres– i somiava amb un país pròsper que mirava cap a
Europa. Mentre altres intel·lectuals com el periodista
Josep Maria Planes feien carrera a
Barcelona, Amat va romandre a
Manresa, on va immergir-se en la vida
cultural i, sobretot, en la política local i
nacional esdevenint el secretari de l’alcalde Marcet, un fet que li va passar
factura un cop acabat el període
bèl·lic. Amat és una mostra de la trajectòria vital del bàndol dels vençuts
després de la Guerra Civil. A la repressió franquista, a més, s’hi afegeix la
vivència i el testimoniatge de la seva
deportació a Mauthausen.

rar-se durant un temps a França i, poc després va perdre
la dona amb qui s’havia casat poc abans de la Guerra
Civil. Els últims anys de la seva vida els va viure a
Barcelona, allunyat de la seva ciutat natal i essent un treballador de classe mitjana immers en l’anonimat de la
capital catalana. Amat va viure la infantesa i, sobretot la
joventut, molt de pressa. Amb intensitat i amb la formació i l’ètica suficients per creure que podria lluitar per un
món millor. La guerra li va estroncar tot i la mort li va arribar abans que la del dictador. Poc abans, tant l’escriptora i periodista Montserrat Roig com altres intel·lectuals es
van encarregar de recuperar el pensament i l’obra d’una
de les plomes més representatives del republicanisme i
el catalanisme manresà de la primer meitat del segle XX.
Aquest any, es celebra el centenari del seu naixement i la
seva petja, en forma d’escultura, quedarà instal·lada
davant de l’edifici del Casino. Un indret perfecte que
aplega manresanisme, modernisme, cultura i
intel·lectualitat. I és que recuperar la figura d’AmatPiniella és, potser, recuperar la memòria de la ciutat i de
centenars de manresans i manresanes.

Arran de la seva estada al camp de
concentració nazi, d’entre la penúria,
la inhumanitat, i el dolor, en va sorgir la
seva obra literària cabdal, K. L. Reich.
Una peça amb repercussió internacional que l’autor va concebre com a
homenatge i denúncia de l’horror
patit per les víctimes del Tercer Reich
duran la Segona Guerra Mundial. La
biografia del personatge es va tornant
grisa a mesura que avança el segle. Va
tornar a Catalunya després de recupe-
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notícies del pou

Taula rodona sobre
immersió, al Casino

Entrevista a
Joan Vilamala

Comença el 2013 i El Pou com cada mes El Pou va presentar el número mensual, el dia 2 de gener passat,
coincidint amb la taula rodona corresponent al cicle
«Temes del Pou». Aquesta vegada el debat va tractar el
tema de la immersió lingüística a les escoles manresanes, i l’acte va comptar amb la presència de Pere Cano,
director de l'escola Renaixença; Denise Ivany, membre
del col·lectiu En Veu Pròpia, i Laura Mateo, coordinadora de Batxillerat de l'IES Guillem Catà. Després hi va
haver un profitós debat entre els nombrosos assistents
a la presentació.

El nostre amic i
col·laborador Joan
Vilamala va ser un
dels
personatages
entrevistats el mes
passat a la revista
Tornaveu (se’n pot
consultar l’edició electrònica a l’adreça
www.tornaveu.cat). Va parlar dels Esquirols, el grup
del qual va formar part, i de les seves facetes de creador d’auques i estudiós de Verdaguer, entre altres.
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l’opinió del lector
L’arxiu de
Caixa de Manresa
Volem expressar la nostra preocupació
perquè el patrimoni documental de la
Caixa de Manresa no es perdi i es conservi íntegre a la ciutat. La Caixa de Manresa
ha estat una entitat molt important en la
història de la ciutat, ha jugat un paper
cabdal no sols en l’aspecte econòmic sinó
també en el social i el cultural.
El fons documental de la Caixa de
Manresa conserva els testimonis de la
seva llarga trajectòria que va començar el
1863 i ha durat 150 anys. Es tracta d’un
conjunt documental molt ric i variat que
conté: l’arxiu històric de l’entitat, l’arxiu de
l’Obra Social, l’arxiu de la Fundació, el fons
dels Premis Oms i de Prat, el fons de la
Sala d’Actes i Exposicions de la Plana de
l’Om, el fons fotogràfic. En aquests
moments l’antiga Caixa de Manresa està
a punt de passar a mans privades desconegudes. Això suposa un futur incert per
a tot el fons documental que podria desaparèixer, fragmentar-se i allunyar-se de
Manresa i del Bages. Demanem que
l’Ajuntament de Manresa vetlli per la
conservació íntegra del patrimoni documental de la Caixa de Manresa i faci les
gestions necessàries per tal que tot
aquest patrimoni documental passi a formar part de l’Arxiu Comarcal del Bages.
Desitgem conservar el nostre patrimoni!
Desitgem que la ciutat de Manresa preservi aquest valuós patrimoni documental que forma part de la nostra història!
Campanya Salvem l’Arxiu Documental de
la Caixa de Manresa (adhesions a
centrestudisbages@gmail.com)

Defensa de les pensions
El passat 30 de novembre el govern espanyol va aprovar el Reial Decret llei
28/2012 de mesures de consolidació i
garantia del sistema de Seguretat Social.
Aquest decret conté la disposició de no
revalorar les pensions en la quantia equivalent a la desviació entre l’IPC a 30 de
novembre i la previsió d’inflació aplicada
a les pensions a principis d’any. Per tant, la
decisió del govern espanyol deixa sense
efecte el dret a l’actualització de les pen-

sions corresponent a l’exercici 2012.
L’article 48 de la Llei General de Seguretat
Social estableix l’obligació legal de revalorar les pensions tots els anys en el diferencial entre la inflació interanual registrada a 30 de novembre (que enguany ha
estat el 2,9%) i l’ increment inicialment
previst pel govern a principis d’anys (que
va ser de l’1%). En conseqüència la pèrdua d’aquest dret suposa perdre l’1,9%
de la quantia anual de les pensions del
2012, més la seva repercussió en les pensions dels anys següents, pèrdua que
encara és més elevada a Catalunya, atès
que l’IPC català és més alt.
Aquesta mesura constitueix un perjudici
clar per a uns dels col·lectius socials més
vulnerables, el dels pensionistes. Es una
mesura injusta i ineficaç que està intensificant els efectes de la crisi, deprimint la
demanda interna intensament i afectant
a l’activitat econòmica i a l’ocupació. En
aquest cas, la decisió del govern espanyol equival a retirar 2.000 milions d’euros
del potencial de consum dels jubilats i
pensionistes l’any 2012 i uns altres 2.000
milions al llarg del 2013, en un moment
en el que les pensions de molts pensionistes serveixen per ajudar a les necessitats de les seves famílies afectades per l’atur. A més cal recordar que aquesta no és
la primera mesura que afecta al col·lectiu
de pensionistes, molts del quals tenen
pensions molts baixes, especialment els
que perceben les pensions mínimes i les
vídues.
D’altra banda, es tracta d’una mesura
contrària als principis més elementals del
dret, ja que fins i tot la Constitució, que
estableix la irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals. Les
potestats legislatives que té el govern de
l’estat no permeten establir normes de
carácter retroactiu que limiten drets
adquirits a través d’una determinada
legislació. Per tot això, les entitats i organitzacions signants d’aquest manifest ens
comprometem a impulsar una campanya en defensa de les pensions en el marc
de la qual impulsarem mobilitzacions.
Sol·licitarem també als ajuntaments del
Bages que prenguin acords en el mateix
sentim i facilitarem l’enviament de queixes al Síndic de Greuges i/o a la Defensora
del Poble per demanar que promoguin
un recurs d’inconstitucionalitat contra el
Reial Decret 28/2012.
Coordinadora de Jubilats, Federació d’AV
de Manresa i el Bages, CCOO, CiU, CUP,
ERC, EUiA, ICV, PSC, SI i UGT
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de mes a mes
El Campi qui Jugui
atrau 13.000 infants
4 de gener. El saló de la infància de la Catalunya
Central, Campi qui Jugui, tanca portes després d’haver
rebut la visita de més de 13.000 infants al Palau Firal,
amb l’eix central dedicat al Nadal al món.

L’eix Transversal,
desdoblat
4 de gener. El president de la Generalitat, Artur Mas,
acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, i dels anteriors consellers Pere Macias,
Joaquim, Nadal i Lluís Recoder, inaugura els 153 quilòmetres d’eix Transversal desdoblat, en un acte al viaducte de Sant Sadurní d’Osormort, al qual assisteix
també l’alcalde de Manresa.

Arriben els Reis
als carrers de Manresa
5 de gener. Sota l’organització de l’Agrupació Cultural
del Bages, un total de 22 carrosses amb escenes protagonitzades per diverses entitats acompanyen la
cavalcada dels Reis d’Orient, que aquest any tene una
retirada a Josep Alabern, Lluís Piqué i Lluís Faixó. Els
Reis també passen per la Balconada-Cal Gravat, el
Xup, Poble Nou, Font dels Capellans, Sagrada Família,
els Comtals i Mion-Puigberenguer.

Genís Sinca guanya
el premi Josep Pla
6 de gener. El periodista manresà Genís Sinca guanya
el 45è premi Josep Pla, amb la novel·la Una família
exemplar, una tragicomèdia sobre l’enfrontament
entre dues grans nissagues de Manresa i Tortosa, que
reflecteix l’ambició sense límits i reflexiona sobre l’ascens social.

Alexis Serra,
a Benestar i Família
11 de gener. Alexis Serra, cap del grup municipal de
CiU en la passada legislatura, torna de Canàries, on
vivia per qüestions familiars, per fer-se càrrec del gabinet de la conselleria de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya.

6

EL POU · FEBRER 2013

David Garriga

Manrússia omple
el Conservatori
11 de gener. L’estrena de la 52a Innocentada de
Manresa omple de gom el teatre Conservatori en
l’estrena de Manrússia Ciutat Olímpica, amb un guió
d’Ernest Macià, sobre la possible candidatura manresana als jocs olímpics d’hivern. Dirigida pel pare de
l’autor, el veterà actor Enric Macià, la farsa compta
amb un important desplegament de dansa, a càrrec
de l’Esbart Manresà.

Roben la maqueta
d’Amat-Piniella
15 de gener. Òmnium Bages fa públic que la maqueta del conjunt escultòric sobre Amat-Piniella, obra de
l’artista Ramon Oms, ha estat robada del vestíbul del
Centre Cultural del Casino, on era exposada. Els autors
del robatori s’han endut també la guardiola que contenia les donacions de la campanya. Tot i que cal suposar que majoritàriament es tractava d’aportacions
modestes, es desconeix l’import que contenia.

Moren Joan Mateu
i Marian Cardona
15 de gener. El pedagog Joan Mateu Barrufet mor als
75 anys. Vinculat a moltes associacions culturals i
patriòtiques, actualment presidia l’Associació Viure i
Conviure i havia dirigit la Federació d’Associacions de
Mares i Pares del Bages i el Berguedà. L’endemà, mor
als 79 anys Marian Cardona Noguera, propietari dels
magatzems Iglesias.

Comença Pessics de Saviesa
17 de gener. Amb una conferència sobre Els límits de
l’ètica a l’espai polític i a l’espai públic, a càrrec de
Francesc Torralba, comença el cicle Pessics de Saviesa,
impulsat per la regidoria de Cultura i coordinat pel
Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central.
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Ordre d’enderroc per al
bloc de la plaça Bages
17 de gener. El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya dicta sentència definitiva i es ratifica en l’ordre que va donar ara fa sis anys, el gener de 2007,
quan va anul·lar la llicència de construcció de l’immoble i va ordenar l’enderroc de l’edifici situat al número
1 de la plaça Bages. Ara l’Ajuntament té dos mesos per
enderrocar l’immoble.

Celebració de la declaració
sobiranista a la Plaça
23 de gener. L’ANC concentra centenars de persones
a la Plaça Major, el dia de l’aprovació de la declaració
sobiranista al Parlament de Catalunya. Una setmana
més tard, 16 alcaldes i regidors de la comarca signen
al Congost la nova estelada que s’ha de col·locar al cim
del Collbaix.

Els jubilats clamen
per les pensions
31 de gener. Uns 200 jubilats es concentren a la plaça
de Sant Domènec per defensar les pensions. S’hi llegeix el manifest, que rep el suport de la Coordinadora
de Jubilats, Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa i el Bages, CCOO, CiU, CUP, ERC, EUiA, ICV,
PSC, SI i UGT.

Jordi Preñanosa

Artur Mas visita la Seu
26 de gener. El president de la Generalitat, Artur
Mas, signa el nou Llibre d’Honor de la Ciutat en una
visita per inaugurar el nou atri de la Seu, en presència del bisbe de Vic, Romà Casanovas. Mas fa també
un recorregut per la Casa d’Exercicis de la Cova, la
FUB i la zona universitària.

Una de freda...

E

l Tribunal Suprem ha donat la raó al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
quan va dictaminar que la presó del Bages
no es va fer d’acord amb el procés urbanístic corresponent, i per tant es va fer fora de
la llei, tal com va denunciar al seu dia la plataforma
Respectem el Pla de Bages, que ara explica que al
seu entendre el decret és nul de ple dret i, segons
l’advocat Lluís Matamala, amb la legislació d’aleshores, la presó és nul·la i no es pot legalitzar de cap
manera. En una democràcia no pot ser que els
poders públics facin el que vulguin al marge de la
llei. Així, no és gens correcta l’actitud de la
Generalitat de Catalunya que, en declaracions
d’Agustí Serra, director general d’Ordenació del
Territori i Urbanisme, ratifica que el centre penitenciari de Lledoners, al terme de Sant Joan de
Vilatorrada, és legal. Si alguna cosa ha quedat clara
és que no es va fer d’acord amb la legalitat vigent.
Quan les coses no es fan bé cal saber rectificar,
com també haurien de fer els polítics i tècnics de
l’Ajuntament de Manresa, que amb els seus errors
han deixat els veïns de l’edifici número 1 de la
plaça Bages al carrer. Inacceptable.

...I una de calenta

I

nteressant la iniciativa de l’alcalde Valentí
Junyent, de donar el nom d’Andreu Vivó al nou
pavelló gimnàstic del Congost, un cop s’hi hagin
acabat les obres. El gimnasta manresà més
important de la història va ser enterrat el passat
3 de gener. Practicava gimnàstica des dels cinc anys. El
seu primer gimnàs fou el Gimbe. Als onze anys ja destacava en la seva principal especialitat: les paral·leles.
El 1992 formava part de l’equip estatal de gimnàstica
i s’entrenava a les instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. El 1997 obté el seu primer or en
paral·leles, en els Jocs del Mediterrani que es van fer a
la localitat italiana de Bari. Un any després assoleix el
bronze al Campionat d’Europa de Sant Petersburg. Els
anys 1999 i 2000 va ser nomenat millor esportista
manresà dins dels actes de la Nit de l’Esportista. També l’any 2000 participa als Jocs Olímpics de Sydney. El
2001 obté plata en paral·leles i barra fixa als Jocs de
Mediterrani de Tunísia. Per divergències amb la
Federació Espanyola no va ser seleccionat per disputar els Jocs d’Atenes del 2004. Tot i així, el 2005 obté
una medalla d’or a Gante i el 2007 va fer segon en
paral·leles en la Copa del Món de Maribor (Eslovènia)
i obté el Premi a la trajectòria esportiva, dins dels
Premis d’Honor de l’Esport Català. Descansi en pau.
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Anna Crespo

A

Des de Xangai

h! Se’m gira feina! Com puc fer una mica
de crònica d’una ciutat com Xangai, en
tan poc espai i amb tan poca experiència? Tot just fa tres mesos i mig que hi
estem instal·lats, així que tot és nou i tot
són primeres impressions, que ja sabem
que de vegades són falses, però no per
això ens semblen menys certes... A l’agost, tot era massa: la calor, l’alçària dels edificis, les distàncies, les flaires als mercats locals o a les paradetes del
carrer... Però ha arribat setembre, i octubre i novembre, i
tot ha agafat un altre to. Aquesta tardor li escau, a
Xangai: la fa més amable, la humanitza, si és que es pot
humanitzar una urbs on vivim més de vint milions de
persones. Hi ha molta gent, però també és molt gran. No
difereix tant de Barcelona. I també li escau la nit: amb la
foscor s’encenen els llums que donen un aspecte irreal...
Això és Blade Runner? Jo m’estic aquí? I la nit també
amaga alguns estàndards de brutícia diferents...
Algú em va dir que a Xangai el cel no era blau. Mentida.
Sí, que n’és... La ciutat està partida en dues gran zones :
Puxi, «a l’esquerra del riu», i Pudong, a la dreta. A Pudong
tot és molt nou. És on hi ha la façana marítima que surt
a les fotos, els grans gratacels... A Puxi hi ha més història.
L’antiga concessió francesa, que és on vivim, és aquí. Els
francesos van importar platanes, com al passeig de
Manresa, que voregen les avingudes i fan que ens sentim una mica més com a casa. Hi ha un altre ritme i pot
semblar que t’evadeixes, en algun moment.. però, en
general, les coses passen veloces: aquí hem vingut per
temes professionals de la meva parella, però els nens ja
estudien en una escola internacional amb anglès com a
idioma vehicular, i jo m’he matriculat a la Jiaotong
University per estudiar mandarí. Potser es pot viure aquí
sense parlar-ne, especialment si et dediques a moure’t
per feus molt occidentalitzats, però ja us dic jo que
entendre’s, tret de coses que puguis assenyalar amb el
dit, no és fàcil. Ni una trista adreça al taxista, si no ho saps
pronunciar amb el to adequat o ho duus escrit per tal
que ho vegin... A més, també és la manera de tractar
amb persones: si et fan un comentari dels nens, també
hi pots posar cullerada, en lloc d’un somriure beneitó i la
frase «Ho sento, no parlo xinès». I no és només la llengua: de seguida t’adones que hi ha un altra cultura de la
comunicació, que defuig el missatge directe i es mou en
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Dues fotos familiars. A dalt, al bosc de Dongping. A sota, Al Bund the
Xangai, davant el riu Huangpu, amb la Perla, el Jinmao i el SWFC al fons.

uns llimbs d’inconcreció que a nosaltres, oh gent de
l’oest, que ho deixem tan clar i ho volem ara mateix, ens
supera. Això sol portar molts malentesos. Coses aparentment molt senzilles es compliquen, però també us he de
dir que, quan menys t’ho penses, es desencalla una
complicació... Benvinguts a la muntanya russa!
Anna Crespo i la seva família viuen a Xangai (Xina) des de fa tres
mesos i mig
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vides separades
Josep M. Oliva

Abc

C

omprant el diari em vaig trobar al quiosc una noia
de vint i pocs que demanava l’Abc. Érem el quiosquer, ella i jo. I com si necessités justificar-se
davant nostre va dir que el comprava perquè li
havien demanat per fer un treball. Aquella tribulació per comprar un diari que molta altra gent agafa amb
la mateixa naturalitat amb què podrien comprar l’Ara, La
Vanguardia o El Mundo Deportivo em va semblar ben
curiosa i aprofitant aquella circumstància li vaig demanar
si estudiava periodisme –resposta afirmativa– i li vaig
recomanar vivament que no es perdés les esqueles, segurament l’apartat més interessant i més genuí d’aquell
diari. Realment penso que llegir les esqueles de l’Abc hauria de ser un treball obligat tant per als estudiants de
periodisme com per als de literatura, sociologia, història o
humanitats. La casualitat va fer que poques setmanes després fos jo qui comprés l’Abc sense manies, per la pel·lícula
que regalaven, i fes l’exercici que li havia aconsellat a
aquella estudiant. Les esqueles de l’Abc em tornaven a
enfrontar amb aquella Espanya eterna, llibresca, que
gairebé sembla irreal de tant esperpèntica però que continua existint. Les vaig descobrir fa prop de trenta anys, en
un viatge a Madrid. Tots els morts eren il·lustres,
excel·lentíssims, comtes i marqueses, llorejats, guardonats, plens de medalles... I vaig tenir la sensació d’assistir al
final d’una Espanya que s’acabava per moments.

Però em vaig equivocar. Cada cop que he tornat a fullejar
un Abc, m’hi he tornat a trobar els morts de sempre i
encara fa ben pocs diumenges vaig llegir-me de cap a
peus totes les esqueles sense trobar cap difunt que no es
meresqués un pedestal. En una columna de tres
excel·lentíssims amb dobles cognoms hi havia un ambaixador d’Espanya amb Gran Cruz de la Orden de San
Silvestre Papa, un «ex presidente de la Federación
Internacional de Bolsas« que també era «ministro plenipotenciario» i un coronel de cavalleria retirat amb
«Distintivo de maestro profesor de equitación». Aquest
últim deia que havia mort «Bajo el Manto de la Vírgen del
Pilar» i ho rematava dient «Amó profundamente a
España». I tot era tret de la vida real. Personatges com relíquies d’un passat, que, ideologies a part, si un dia obrís
l’Abc i no els hi veiés els trobaria a faltar.

Jordi Sardans

Papers de Salamanca

G

airebé 75 anys després de la Guerra Civil, el
Tribunal Constitucional ha sentenciat la legalitat
del retorn dels papers de Salamanca. La
Comissió de la Dignitat, encapçalada per l’advocat Josep Cruanyes, valora positivament aquesta sentència perquè repara un dels aspectes de la repressió
franquista, però alhora exigeix la convocatòria d’una
comissió mixta, per a dur a terme les transferències que falten, inclosos els documents dels ajuntaments. Quan el
2005 un projecte de llei del PSOE permetria aprovar el
retorn de la documentació expropiada als seus legítims
propietaris, des dels particulars a la Generalitat, incloent-hi
els partits polítics i sindicats, es va posar en peu de guerra
el PP que sempre ha volgut passar pàgina de la Guerra Civil,
sense exigir-ne responsabilitats, com tampoc no n’ha volgut demanar mai a la Dictadura i als seus executors.

Així, l’11 de juny del 2005, encoratjats per la cúpula del PP
i amb l’escriptor d’extrema dreta Alfonso Ussía, que tenia
la barra de plantejar el retorn dels papers de Salamanca
com un espoli i mutilació de l’Arxiu (el retorn dels documents catalans suposen un 3% dels existents i se’n queden còpies autentificades), entre 30.000 i 80.000 individus,
segons fonts oficials, es van manifestar a la plaça Major de
Salamanca i carrers propers a l’Arxiu en protesta pel retorn
dels documents a Catalunya, ja que els havien dit que els
catalans volíem trencar la unitat de l’Arxiu de la Guerra
Civil, que ells custodiaven. Tant l’Ajuntament local com la
Junta de Castella i Lleó no volien reconèixer que els documents foren requisats, és a dir, robats, per l’exèrcit franquista a Catalunya, que els va confiscar amb l’entrada del que
ells mateixos anomenaven exèrcit d’ocupació de
Catalunya. Des del 5 de juliol de 1939 que es van emportar els darrers papers de Barcelona i fins el 2005 aquests
documents han estat injustament a l’arxiu de Salamanca.
Esperem que definitivament aquesta història arribi al final,
amb permís dels farsants del Partit Popular. Faria bé el
Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, de no fiar-se gens ni
mica del ministre espanyol d’Educació, Cultura i Esports,
José Ignacio Wert. Anar al seu ministeri i no sortir-ne fins
tenir la total certesa que les 650 caixes de documents pendents de retorn, siguin restituïts de manera immediata.
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tema del mes

Ramon Aran
Anna Navarro

E

Centenari d’Amat-Piniella:
la justícia és molt lenta

ra una persona molt
avançada a la seva època, compromesa des del
principi amb la ciutat,
Catalunya, i ferm als ideals de llibertat i justícia
social», apunta l’historiador Joaquim Aloy, responsable de la web sobre l’autor.
«Forma part de la generació perduda»,
comenta l’investigador principal de la
seva obra, David Serrano Blanquer, que
es va doctorar en Filologia Catalana per
la UAB amb una tesi sobre ell.

Joaquim Amat-Piniella hauria de ser un orgull per a tots els manresans i catalans. Nascut a Manresa fa cent anys, el 22 de novembre del 1913, va involucrar-se ràpidament en la cultura i la política. Als setze anys ja escrivia articles al diari manresà El Dia, va
crear una revista avantguardista anomenada Ara i fins i tot va
presentar el jazz a Manresa. La Guerra Civil el va dur al camp de
concentració nazi de Mauthausen, d’on va sortir després de cinc
anys d’internament, per escriure K.L. Reich. La inauguració del
conjunt escultòric de Ramon Oms a la terrassa del Casino, el dia
21 de febrer, serà el tret de sortida al conjunt d’actes que es faran
per commemorar el centenari de l’escriptor.

Amat viu amb intensitat el moment pletòric d’avanç cap a la República. Treballa
i somnia per una Catalunya «sense tuteles ni controls», deia. Actiu dirigent
d’ERC, fou secretari de l’alcalde de
Manresa, Francesc Marcet, des d’on tingué una visió molt directe de la vida i el
ritme de la ciutat. En l’etapa bèl·lica, va
intentar frenar els revolucionaris en actes
com l’enderroc de la basílica de la Seu. La
Guerra Civil va interrompre els seus estudis i els seus propòsits. Va ser destinat al
front d’Andalusia i va estiar un temps en
camps de refugiats francesos, fins que el
van traslladar a la Lorena per participar
en la construcció de la línia Maginot. En
aquesta etapa, Amat coincideix a França
amb quatre companys més, amb els
quals viu un gir complet de la seva vida.
Els cinc amics, dins una caserna en territori francès, ja ocupat per l’exèrcit alemany, prenen una decisió que els divideix:
dos opten per fugir i els altres tres es
queden a la caserna. Amat és un dels que
decideix restar-hi. Uns dies més tard, són
interceptats pels alemanys i conduïts cap
al següent terror: el camp de concentra-

ció nazi de Mauthausen. Allà hi va estar
gairebé cinc anys. L’any 1945, després del
seu alliberament, Amat escriu un relat
colpidor sobre l’estada als camps d’extermini. Serà la novel·la K.L Reich i enguany
se’n celebra el cinquantenari després
que la censura franquista no li va permetre publicar-la fins al 1963, i primer en
castellà, 17 anys després d’escriure-la.
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Un cop retornat a Catalunya, Amat es va
establir a Barcelona, des d’on va iniciar
una etapa d’exili interior i d’ostracisme
que el va dur a viure allunyat de la seva
Manresa natal, foragitat per les autoritats
locals pel seu compromís republicà i
antifeixista. Amat-Piniella representa un
ideal per a les noves generacions. Algú
que, en paraules de Montserrat Roig,
«l’únic delicte que va cometre fou desitjar un món millor». Hem contactat amb
el seu fill, Marcel Amat, nascut del matrimoni de l’escriptor amb Maria Llaveries.
Marcel, que ara està establert a la Sénia
(Montsià), va viure de prop els anys de
postguerra en què el pare vivia allunyat
del seu temps. El recorda com «una per-

sona modesta», que «vivia una mica
retreta». Segons el fill, Amat «s’estava
molt a casa», segurament perquè «estava desenganyat» amb el que li havia
tocat viure.
Reconeixents manresans
Passat el règim franquista, Manresa va
reaccionar i va oferir un homenatge a la
figura d’Amat-Piniella. Encara viu el
règim, l’any 1974 es fa un acte en honor
seu a resultes de la seva mort; l’any
1980 un carrer de la ciutat adopta el
seu nom; cinc anys més tard arriba l’homenatge més emotiu, en el desè aniversari de la seva mort, amb Jacint
Carrió i Montserrat Roig com a il·lustres
parlamentaris; però no és fins al 2004
que Amat passa a formar part de la
Galeria de Manresans Il·lustres. Una
mica tard per a alguns. El regidor de
Cultura d’aquells anys, el republicà
Ramon Fontdevila, assegura que l’entrada d’Amat en la il·lustre galeria no
tenia res a veure amb el fet que l’escriptor hagués pertangut a ERC, sinó que
es buscava el reconeixement «a la per-
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A dalt: Any 1955. Amat-Piniella al seu escriptori.
Al costat: Any 1937. Joaquim Amat-Piniella -que
havia estudiat a l'Escola Popular de Guerra de
Catalunya-, amb el seu flamant uniforme de tinent
d'artilleria de la 4ª bateria de canons 7,5 de la 80
Brigada Mixta de la 29ª Divisió.
Fotos: Arxiu Comarcal del Bages. Fons Joaquim
Amat-Piniella / Memoria.cat / El Pou

sona i, també, a tota una generació que
va veure com els seus ideals eren arrabassats per la guerra». Però no es va
poder fer sense reticències, com adverteix l’exregidor, que recorda que «algú
es va empipar» pel reconeixement.
«Prestigiar els vençuts, revisar críticament un període, superar apriorismes i
reconèixer gestos i persones encara
desperta neguits profundament injustos», reflexiona Fontdevila.
El regidor actual de Cultura, Joan
Calmet, pretén descarregar de Manresa
la responsabilitat d’haver allunyat Amat
de la ciutat. El regidor assenyala com a
responsables persones concretes, que
ara «ja no hi són». Així, havent fet el
temps la seva part de feina, el centenari pretén combatre la capa de pols sota
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la qual ha quedat colgat el nom de l’escriptor manresà més important del
segle XX.
Amat amb la Llum
El tret de sortida oficial és el 21 de
febrer, dins la festivitat de la Llum, amb
la inauguració del conjunt escultòric
creat per l’artista manresà Ramon Oms,
que ha reproduït la figura d’Amat assegut tot prenent el cafè, i que s’ubicarà a
l’exterior de la biblioteca del Casino,
presidint-la. Oms ha explicat que, tot i
que s’ha basat en les fotografies de l’escriptor, ha volgut llegir la novel·la
d’Amat, El casino dels senyors (1956), per
fer-se una idea millor de l’escenari que
l’autor havia imaginat.
El mateix dia es lliurarà el tretzè Premi
Amat-Piniella. El 2000 els Jocs Florals
del Bages van canviar de nom i es van
reorientar, arran de l’encàrrec de
l’Associació Misteriosa Llum de
Manresa a Òmnium Cultural del Bages,
que va voler així retre un homenatge
pòstum a l’escriptor. Enguany els finalistes són el periodista Rafel Nadal, amb
Quan érem feliços; Lluís Llach, amb
Memòria d’uns ulls pintats, i Valentí Puig,
amb Barcelona cau. El premi no té dotació econòmica, però, segons el seu
coordinador, Llorenç Capdevila, «atorga prestigi». L’acte es clourà amb una
actuació musical de Brossa Quartet
sota el títol Músiques de l’Holocaust.
Tothom que vulgui assistir-hi podrà ferho bo i reservant-ne prèviament les
invitacions al teatre Kursaal.
La comissió no està sola en el centenari, ha obtingut el suport d’una quinzena d’entitats, com ara CineClub, que
projectarà obres sobre el context social
de l’època, o la Biblioteca del Casino,
que organitzarà clubs de lectura sobre
l’obra d’Amat. També és destacable la
voluntat d’acostar Amat a les escoles,
amb la possibilitat d’organitzar una sortida al camp de concentració de
Mauthausen. El fort dels actes, afirma el
coordinador de la comissió, Josep Alert,
es farà en el període de l’abril al maig.
K.L. Reich, al teatre
Una de les fites del centenari és el trasllat de la gran novel·la d’Amat, K.L.
Reich, al teatre. La representació està
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Joaquim Amat-Piniella l'any 1945, poc després de sortir de Mauthausen

prevista per al 25 d’abril, a la sala petita del Kursaal. És dirigida i interpretada
per l’actor manresà Ivan Padilla, que
treballa amb tres actors professionals
més de Manresa: Magda Puig, Àlex
Guix i Dani Ledesma, que interpretarà
l’Emili, el protagonista. Sobre l’escenari
també comptaran amb la presència
del pianista manresà Ferran Barrios,
que prepara una banda sonora específica per a l’espectacle. «Un equip de
luxe com aquest facilita la tasca de portar a terme un projecte tan compromès», reconeix Padilla. L’obra, ho
admet el seu director, ha estat difícil
d’adaptar perquè «la seva veritable
força no es troba en els diàlegs ni en
els fets quotidians que succeeixen als
personatges, sinó en la narració dels

moments i les atrocitats viscudes». I el
teatre, ja ho sabem, és diàleg. Padilla
ha hagut de reduir també el nombre
de personatges per la més que notable
extensió de la novel·la. Se centrarà en
tres: l’Emili, el Francesc i l’August. «En la
meva opinió, donen tres maneres de
viure o sobreviure a l’experiència». El
manresà s’ha aferrat, però, a la premissa de respectar les paraules originals
escrites per Amat.
L’adaptació, titulada Home vs. Camp,
posa en relleu la capacitat de l’ésser
humà d’enfrontar-se a tot el que representa un camp d’extermini, lluitant-hi
durant més de quatre anys i sortint-ne
victoriós. El propòsit és també que
«l’espectador surti amb ganes de llegir-
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Marta Marín-Dòmine, que s’encarregarà de publicar la traducció en anglès de
K.L. Reich, prevista per a finals d’aquest
any. També se’n preveu la traducció al
francès.
L’esperit del camp
Amat va escriure sis novel·les, una d’inèdita (La clau de volta), les narracions
aplegades a Retaule en gris (Bromera,
2012), les 71 poesies de Les llunyanies.
Poesies d’exili (Columna-l’Albí, 1999) i
retrats de manresans il·lustres a Ombres
del calidoscopi (1930), però se’l coneix
bàsicament per K.L. Reich, la
novel·lització del pas d’Amat i de coneguts seus pels camps de concentració
francesos i alemanys, la vivència de
l’Holocaust nazi. Segons l’investigador
Serrano, que va publicar una biografia
d’Amat el 2004, el que el fa transcendent com a escriptor, més que el pes
del conjunt de l’obra, és «l’aportació
que va fer a la literatura concentracionària europea». Amat va acabar la
redacció de K.L. Reich, de l’edició que
no va arribar a publicar per culpa de la
censura, el 1946, una data que «el situava a l’avançada europea», explica
Serrano, que recorda que Amat va
escriure sobre els camps abans que no
ho fes Jorge Semprún o l’italià Primo
Levi, que el 1947 va publicar Si això és
un home.

Any 1955. Amat-Piniella al despatx de l'empresa on treballava

se la novel·la completa i conèixer més
l’obra d’Amat-Piniella, i d’alguna manera, sentir-se orgullosos del llegat d’aquest escriptor manresà». K.L Reich,
com a adaptació teatral, es vol representar un parell de dies més a Manresa,
però pensant en el públic escolar. I un
cop passat l’estiu, és previst que es
representi a Barcelona, en un espai
encara indeterminat, i que viatgi a
altres poblacions.
Exposicions i conferències
Un dels actes principals dins l’eix divulgatiu serà l’exposició de gran format
sobre la figura, l’obra i l’entorn històric
de l’escriptor manresà al Centre
Cultural del Casino, amb textos, imatges i objectes diversos. L’estrena d’a-

questa exposició serà cap a finals d’abril i hi serà fins al juny. Entre l’octubre i
el desembre serà instal·lada a
Barcelona, al Museu d’Història de
Catalunya. També se n’ha preparat una
altra, itinerant, centrada exclusivament
en K.L. Reich, que es farà arribar a diferents punts de Catalunya.
Paral·lelament, tindrà lloc a Manresa un
cicle de conferències sobre la vida, l’obra i la temàtica d’Amat, a càrrec d’experts com els esmentats Aloy i Serrano;
el director de l’Institut Ramon Llull i
escriptor Vicenç Villatoro; la historiadora i presidenta de l’Amical Mauthausen,
Rosa Toran; i, entre altres, l’especialista
en literatura concentracionària de la
universitat canadenca Wilfrid Laurier,

Amat, segons l’investigador, aborda
amb la novel·la la reflexió existencialista, deutora de Camus, sobre l’individu
que és sotmès al límit per les circumstàncies externes, en aquest cas l’opressió nazi. La dignitat de l’individu
contra l’esperit del Camp, la misèria de
la supervivència, que l’intenta anorrear. Però Amat defuig l’acarnissament
sobre els «enfonsats», els que cedeixen
a l’ambient: «No es pot jutjar algú que
intenta sobreviure», adverteix el narrador de K.L. Reich. Per a Serrano, Amat
connecta amb «la tradició humanista
de l’existencialisme francès laic, en la
línia lliurepensadora de Pi i Margall»,
que transmet, malgrat tot, «una confiança absoluta en el ser humà».
L’historiador Joaquim Aloy interpreta
que Amat «va escriure una novel·la
perquè segurament se’n volia distanciar». Segons Aloy, «no es veia amb cor
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d’escriure una crònica o unes memòries». De tota manera, en la novel·la del
1946, que Serrano va recuperar d’una
maleta personal que li va entregar el
seu fill, Amat argumenta, en la introducció, que va optar per la novel·la i no
altres formes literàries «perquè ens ha
semblat la més fidel a la veritat íntima
dels qui hem viscut l’aventura». Vicenç
Villatoro entén que la preferència per
la novel·la a l’hora d’explicar la vivència
dels camps fa d’Amat no només un testimoni, sinó un escriptor «que vol carregar els seus textos de densitat literària» i que es preocupa «per la manera
d’explicar, per l’estratègia narrativa i
per l’estil». És això, segons Villatoro, el
que el fa «un autor singular» i que el
situa en «un lloc destacat i específic en
tota la panoràmica de la literatura catalana».
K.L. Reich tingué tant d’èxit que va
eclipsar, en bona part, la resta de producció d’Amat. Aquest fet amargava
l’escriptor. Serrano no ho veu pas com
una cosa negativa. Considera que diu
molt d’un escriptor que sàpiga «aglutinar en una sola novel·la una gran obra».
La recent nomenada directora de la
Institució de les Lletres Catalanes (ILC),
Laura Borràs, assenyala K.L. Reich com
«la novel·la», i considera normal que el
seu èxit tapi la resta d’obres, com
també li va passar a Joan Sales amb
Incerta glòria, però assegura que el centenari té la missió de donar a conèixer
el conjunt de l’obra, de trencar el tòpic.
La ILC s’encarrega de coordinar de
donar suport a les commemoracions
dels grans autors de les lletres catalanes.
Injustícia literària
Més enllà del cert impacte que tingué
la publicació de K.L. Reich, la majoria de
fonts coincideixen que Amat-Piniella
no va rebre el tractament i la considera-

Per a anuncis
en aquesta
revista...
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Any 1965. Imatge de Joaquim Amat-Piniella

ció literàries que es mereixia per la qualitat de la seva obra. Serrano, que creu
que Amat ha estat «si no menyspreat,
menystingut», apunta a causes profundes, de desconsideració cap als autors
que relataven veritats incòmodes:
«Som un país que hem perdut la
memòria perquè hem preferit perdrela», arran de la qual cosa «hi ha hagut
un desinterès absolut per la seva obra».
En el mateix sentit, Borràs equipara
Amat amb autors de l’exili com Calders,
Tísner i Sales, per als quals el retrobament amb la societat de postguerra
«mai no és fàcil» perquè es troben «en
el poder aquells que els van fer fora».

PUBLICITAT

«Hi ha una necessitat de passar pàgina,
i això implica que s’aprofundeixi el suficient en l’obra d’aquests autors», afirma
la directora de la Institució de les
Lletres Catalanes.
De tota manera, el seu fill no recorda
que el pare li digués mai que se’l tingués marginat literàriament. Marcel Amat
insisteix que «els problemes principals
que tenia eren amb la censura». El fill
creu que ha costat que el seu pare recobrés la fama literària, però que després
de Franco, «es va donar a conèixer».
Fins i tot Serrano, el més crític, admet
que la situació «ha canviat» des que va

Urgell, 38
Tel. i Fax 93 872 43 86
MANRESA
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començar a dedicar-s’hi fa 15 anys, fins
al punt que creu que se l’ha aconseguit
«situar i teoritzar en la posició que es
mereix».

Amat-Piniella al Casino

En bona part, Serrano atribueix el canvi
al «boom mediàtic» que va suposar la
descoberta en una maleta d’Amat
d’una edició diferent de K.L. Reich, una
edició més antiga i menys inhibida per
la censura. El gran èxit, però, va ser la
introducció de la nova edició de la
novel·la en el catàleg de lectures obligatòries de Batxillerat del 2004 al 2007.
La novel·la, el 2008, «cau incomprensiblement», es lamenta l’investigador,
que assenyala que l’obra hauria d’haver
durat uns anys més en el catàleg com a
procediment ordinari.
Insòlit i poc influent
Demanem a escriptors d’ara si reconeixen el mestratge literari o humà
d’Amat-Piniella. Jordi Puntí va guanyar el premi Amat-Piniella 2011 amb la
novel·la Maletes per-

E

l dia 21 de febrer, Festa de la Llum, s’iniciarà l’any dedicat a Joaquim Amat-Piniella amb la inauguració del
conjunt escultòric instal·lat a la terrassa del Casino,
creat per Ramon Oms i promogut per Òmnium Bages
amb els fons aportats per la ciutadania per recordar
l’escriptor més important de Manresa, en un acte emotiu, que
comptarà amb una posada en escena potent a càrrec del grup
Gog i Magog.
El conjunt escultòric modelat en bronze té un cost aproximat de
30.000 euros i serà un referent de l’escriptor de més transcendència
que ha tingut la ciutat al llarg del segle XX, al bell mig de la ciutat.
A la campanya endegada per Òmnium per recollir els fons necessaris, que encara no s’ha cobert del tot –falten uns 8.000 euros—, hi
han col·laborat més de 200 persones, segons ens informa l’entitat
promotora, que agraeix a més el suport d’empreses vinculades al
Bages, com Avinent, Esteve, Fundació Aigües de Manresa-Parc de la
Sèquia o Tecnospiro, entre d’altres, com també «la participació d’un
centenar d’artistes en el concert Amics d’Amat, celebrat al Kursaal
sota la direcció tècnica de Carles Claret», a benefici de la campanya.
Model en fang del conjunt escultòric, a punt per entrar a la fosa. A dalt, la maqueta del conjunt
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dudes. Admet que el seu coneixement
d’Amat era nul. Pensa que el manresà
«no ha estat gaire influent en els
escriptors joves». Tot i això, reivindica
la qualitat de K.L. Reich, i, sobretot,
«l’altra obra de l’Amat». «M’interessa
més com a personatge únic en la literatura catalana», afegeix.

(1966). Miquel Campaner, editor
d’Ensiola, considera Amat «un autor
excel·lent» i se sorprèn de trobar «deixat i abandonat» un escriptor que,
segons l’editor, té molt més que no
pas K.L. Reich. L’estratègia editorial
d’Ensiola aposta per «autors que no
estiguin en el mercat».

El manresà Genís Sinca també ha guanyat un gran premi, el Josep Pla 2012,
amb la seva primera novel·la, Una família exemplar, de to satíric i que transcorre pels carrers de Manresa. Sinca assegura que rep «un impacte» de l’obra
d’Amat, però adverteix que, per qüestions de l’ofici, és periodista, la influència que rep d’un altre manresà, Josep
Maria Planes, és superior per la seva
faceta de «cronista social». El guanyador del Pla confessa que sempre l’ha
atret «una generació d’escriptors, com
Günter Grass, molt afectats pel trauma
de la guerra i dels camps de concentració».

Ensiola ja va reeditar Roda de solitaris
(1957) el 2010, del qual l’editorial assegura que, n’han pogut col·locar uns 450
exemplars d’un tiratge d’entre 600 i
700. Ensiola és una editorial modesta,
de recursos limitats. És per això que
enguany només reeditaran El casino
dels senyors, com a molt tard a principis
de març, del qual n’imprimiran entre
800 i un miler d’exemplars, amb la possibilitat de reimprimir-ne més si se n’esgoten les existències. La novel·la comptarà amb una pàgina inèdita que havia
estat censurada i amb un pròleg del
també escriptor manresà Lluís Calderer,
que en destaca «la finor i l’agudesa en
la descripció d’una determinada classe
social i la reeixida combinació de fantasia i realisme, ironia i sàtira, comèdia i
drama».

Noves edicions
Aprofitant l’actualitat que insufla el
centenari al nom de l’autor, enguany
es recuperarà una petita part de l’obra ja publicada d’Amat, la menys
coneguda, i, a més, se’n publicarà
material inèdit. L’editorial Ensiola, de
la població mallorquina de Muro, ha
adquirit els drets de reedició de tres
novel·les: El casino dels senyors (1956),
La pau a casa (1959) i La ribera deserta

La pau a casa es preveu per al 2014, i
l’any següent, La ribera deserta. «Ja m’agradaria que vingués Planeta», admet
Marcel Amat, l’hereu de l’obra del seu
pare, però valora l’interès d’Ensiola. No
hi ha hagut cap editorial de la
Catalunya central, assegura l’hereu,

que n’hagi mostrat. «Ni em sorprèn ni
em deixa de sorprendre», sentencia.
Serrano fa broma sobre la sort d’Amat:
«Primer enganxa la guerra, després el
nazisme, el franquisme; ara, la crisi [del
sector editorial] i, a sobre, l’any Espriu».
Ensiola té un acord amb el Gremi de
Llibreters de Catalunya, presidit pel llibreter manresà Antoni Daura, per fer
més visible l’obra de l’escriptor a les llibreries catalanes. Ensiola ofereix en
dipòsit la col·lecció de la majoria d’obres d’Amat, juntament amb una campanya per divulgar-les. De tota manera,
Daura admet que «és materialment
impossible que totes les llibreries catalanes disposin permanentment d’exemplars d’Amat».
Obra inèdita
També és destacable la publicació,
l’any passat, de les narracions inèdites i
disperses que Serrano va trobar a la
maleta d’Amat, en un recull titulat
Retaule en gris, per l’editorial valenciana Bromera. L’última baula, però, és la
novel·la inèdita que publicarà l’editorial Fonoll, de la Garriga, cap al setembre: La clau de volta, una obra «d’intriga», és «el punt final de la seva obra»,
assegura Serrano, una afirmació que
confirma Marcel Amat. «És un viatge
iniciàtic» al voltant de dues generacions: la del pare, trasbalsada per la
guerra, i la del fill. La novel·la és, segons
Serrano, «una recerca esbojarrada de
referents». I que acaba amb el retorn a

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n - Tel. 93 872 17 07 - manresa@cpnl.cat

Sigues competitiu, aprèn català!
Nova oferta de cursos febrer- juny 2013 al CNL de Montserrat - www.cpnl.cat/cursos
El mes de febrer, el Centre de Normalització
Lingüística Montserrat obre el període de
matriculació dels cursos de català per a adults
del període febrer – juny 2013.
El Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL) organitza a tot el territori cursos de
català per a les persones que volen aprendre a
parlar en català amb fluïdesa i correcció (nivells
inicial, bàsic i elemental) i per a les que volen
aprendre a escriure'l adequadament (nivells
intermedi i de suficiència). També ofereix cursos de nivell superior o perfeccionament (D).
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En els nivells intermedis i de suficiència hi ha
cursos presencials i semipresencials.

18 de febrer a hores convingudes; cal demanar
hora a partir del dia 1 de febrer.

Els certificats de nivell expedits pel CPNL són
equivalents oficialment als certificats de la
Direcció General de Política Lingüística i tenen
una correspondència amb els nivells del Marc
europeu comú de referència (MECR).

La inscripció per als antics alumnes és el dia 14
de febrer, els nivells bàsics i elementals, i el 15
de febrer, els nivells intermedis i de suficiència.
La inscripció als cursos dels nivells bàsics i elementals és el dia 19 de febrer i als nivells intermedis i de suficiència és el 20 de febrer.

Per inscriure’s a un curs cal acreditar el nivell
que es té mitjançant un certificat de coneixements reconegut o bé fer una prova de
col•locació. Aquestes proves es fan els dies 13 i

Més informació: Tel. 93 872 17 07 - Servei Local
de Català (Jaume I, 8, 2n) - manresa@cpnl.cat www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat
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sobre l’obra i la figura d’Amat. De fet, ha
assegurat que la comissió trobarà «tota
la complicitat» de la Institució en l’organització d’una jornada acadèmica
sobre l’autor.

Constitució de la comissió del centenari Amat-Piniella, a l’Ajuntament de Manresa

l’inici: als anys 30. Un dels plats forts
editorials serà, sens dubte, l’antologia
d’articles periodístics que ha aplegat
Joaquim Aloy, de la qual el periodista
de Regió7 Toni Mata és curador de l’edició i n’escriu la introducció. No té
títol, encara, i la publicarà «abans de
l’estiu» l’editorial Acontravent, especialitzada a recuperar periodistes catalans
dels anys 30. Mata detalla que serà una
selecció d’entre 100 i 120 articles de
temàtica més o menys general. Per a
aquesta edició se n’ha apartat els de
temàtica més manresana. «D’aquesta
manera la gent coneixerà un Amat
encara més desconegut, abans de K.L
Reich, quan ell i Catalunya es trobaven

en un moment de plenitud», apunta
Joaquim Aloy.
Entra en els plans de la comissió aconseguir la publicació d’un llibre que
divulgui l’obra i la figura d’Amat. En
aquest sentit, es considera clau la
col·laboració de la Institució de les
Lletres Catalanes, però Borràs no la veu
com una actuació prioritària i considera
que és més important que s’acosti
Amat al gran públic, amb estratègies
tant al món de l’ensenyament com a les
xarxes socials. Per contra, la directora
de la ILC veu molt més factible que al
final de l’any s’editi una publicació que
reculli les contribucions científiques

Cloenda
Un dels objectius de la comissió és que
l’edició d’enguany de la Nit de Santa
Llúcia, en què Òmnium premia els
millors autors d’obra inèdita, tingui lloc
a Manresa, coincidint amb l’any AmatPiniella. Fonts de l’organització nacional d’Òmnium asseguren que hi treballen: «Les converses amb l’Ajuntament
continuen i esperem que la voluntat
compartida de les diverses institucions
es concreti properament». A banda de
la possibilitat d’acollir la Nit, el centenari presenta com un dels actes més
solemnes i simbòlics el trasllat de les
restes mortals d’Amat i la seva segona
esposa a la ciutat de Manresa. Això
serà entre la tardor i l’hivern d’aquest
any. Joaquim Aloy i Josep Alert coincideixen a considerar-lo l’acte més emotiu i de més justícia. Marcel Amat, encara que no el considerava «necessari»,
creu que el gest significa «el retrobament final». Marcel confessa que creu
que el seu pare no s’hauria pensat mai
que la ciutat el reconeixeria algun dia
d’aquesta manera. En els temps presents, amarats de dificultats, val la
pena recuperar l’exemple de l’autor
que va ser fidel als seus ideals malgrat
les circumstàncies.

Un món de sensacions
pensat per a tu
C/ Vilanova, 10, baixos - 08241 Manresa
Tel. 93 872 56 49 - Mòbil 627 13 18 75
pensatperatu@hotmail.com

Internet de banda ampla professional
Allotjament i registre de dominis
Allotjament de servidors als Datacenters
Servei de telefonia IP / Veu IP

C/ Torres i Bages, 23 - Manresa - www.altecom.cat - altecom@altecom.cat - 902 123 902 i 93 874 20 59
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la ruta

Anna Pujol
Aida Cantero (il·lustració)

L

Del Bruc a Sant Pau Vell
a ruta d’aquest mes corre per la veïna
comarca de l’Anoia. Del municipi del
Bruc fins a les ruïnes de l’església de Sant
Pau Vell. Un trajecte relativament curt i
de dificultat baixa, pel qual podem gaudir de les meravelloses vistes que ofereix
la muntanya de Montserrat.

Sortim de l’escola municipal del Bruc, travessem el torrent de l’Illa i girem a mà esquerra. Deixem enrere can
Rovira i pugem pel cantó esquerre del torrent de la
Diablera, que deixem al cap d’uns metres. Seguint l’ascensió, trobem el megàlit de la Diablera i la cova
Tapada. Arribem al collet de Guirló, on ens indiquen
que ens trobem en ple massís de Montserrat. Agafem el
camí principal cap a l’esquerra. Si no el deixéssim, arribaríem fins a can Maçana, però ens dirigim a Sant Pau
Vell prenent un altre camí, altra vegada a l’esquerra.

Portem ja quatre quilòmetres de marxa, més d’una
hora, quan assolim Sant Pau Vell. Hem travessat una
zona amb arbusts, tals com el bruc, que dóna nom a la
localitat de la qual hem sortit i a la qual tornarem. I, just
abans d’arribar a Sant Pau Vell, un alzinar. Un plafó ens
informarà sobre el lloc on ens trobem: Les ruïnes de l’església de Sant Pau Vell, un dels anomenats cinc castells
de Montserrat. Aquí podem parar per descansar, menjar i admirar les panoràmiques. Destaca la vista de la
regió de les Agulles, des dels Pallers fins a l’extrem nord
del massís, amb la roca Foradada com a referent.
Per tornar al Bruc, resseguir el recorregut que hem traçat fins ara és una bona opció, ja que ens donarà perspectives diferents, encara, de les muntanyes montserratines.
FITXA TÈCNICA
Nom: El Bruc-Sant Pau Vell
Inici i final: El Bruc
Distància recorreguda: 8 quilòmetres
Temps: 2 hores i 30 minuts
Dificultat: Baixa

A dalt, Sant Pau Vell. A sota, Can Maçana
vist des de Can Pau Vell
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natura
urbana

Ignasi Cebrian

E

Els plaguicides
i l’Estat Català
l 6 d’octubre de 1931 el president Lluís
Companys, des del balcó del Palau de
la Generalitat deia: «En aquesta hora
solemne, en nom del poble i del
Parlament, el Govern que presideixo
assumeix totes les facultats del Poder a
Catalunya, proclama l’Estat Català de la
República Federal Espanyola...».

Trenta-un anys després, el setembre de 1962, es va
publicar Silent Spring («primavera silenciosa») un llibre cabdal per a la història de l’ecologisme. L’autora
del llibre era Rachel Carson (1907-1964), zoòloga,
biòloga marina i escriptora nord-americana. El llibre
dóna fe dels efectes destructius dels plaguicides
sobre la natura als Estats Units.
Carson va trigar força temps a redactar-lo. Quatre
anys dedicats a buscar els arguments científics necessaris per convèncer l’opinió pública que els plaguicides que s’estaven usant en agricultura, i en especial el
DDT, eren molt tòxics per a la natura i els humans. El
llibre era una acusació contra la potent indústria química dels plaguicides i contra l’administració nordamericana que acceptava amb els ulls tancats la seva
innocència.

Rachel Carson, amb el seu llibre, va lluitar contra
poders, valors i ideologies que desconeixien què era
el benestar humà de debò. A la llarga, va aconseguir
que l’administració americana prohibís el DDT i va
contribuir a la cultura científica i mediambiental de
molta gent. Va contribuir a l’alfabetització mediambiental i científica de bona part de la societat nordamericana.
Fa poc es va celebrar el cinquantè aniversari de la
publicació d’aquest llibre. Però aquí se n’ha sentit a
parlar poc. Això no és res més que un clar indicador
que la cultura científica i ambiental catalana no es
troba en bon estat de salut. Tampoc se’n va parlar

Dues edicions en castellà de Primavera silenciosa, una del 2010 i l’altra
del 2005. De moment, l’obra no té cap traducció al català.

gaire l’any 1962. Ni del llibre i ni del rebombori que va
aixecar. No va ser fins un any després de la publicació
del llibre que un periodista ens va fer arribar informació sobre el tema.
I qui era aquest periodista? Doncs en Josep Maria
Massip (Sitges, 1904 -Washington, 1973) que va
escriure, com a corresponsal a Washington del diari
ABC, unes excel·lents i detallades cròniques, els anys
1963 i 1964, sobre el contingut del llibre de Rachel
Carson.
Josep Maria Massip, entre moltes altres feines (regidor i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona,
diputat a les Corts espanyoles, director d’un diari a
les Filipines...), va ser cap de comunicació de la
Generalitat l’any 1931 i home de confiança del president Companys. Va ser l’encarregat de redactar el
discurs de proclamació de l’Estat Català, això molt
abans de ser corresponsal de diaris afins al regim
franquista i divulgador de l’obra de Rachel Carson a
l’Estat espanyol.
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C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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Enric Oller i Carbó

Renault Clio 2013:
cirurgia reparadora

’actualització de la gamma Clio ens ha permès descobrir-li nous trets estètics, mecàniques més modernes i econòmiques i un
equipament superior. El nou model porta
proteccions laterals específiques i llums
diürnes, guanya amplada de vies i fa créixer el
logo frontal, protagonista d’un prominent
engraellat negre. La versió que hem testat
continua identificant-se al primer cop d’ull,
però ara presenta una silueta més elegant i contemporània. Les òptiques s’han modernitzat. S’han introduït també
la tecnologia LED i una nova estratificació del morro. El
fabricant, a més, proposa un interessant programa de personalització que permet modificar llandes, retrovisors,
para-xocs, volant, palanca del canvi o panells de les portes.

Per dins, la posada en escena ens recorda molt la de l’elèctric Zoe. El davantal és pràcticament idèntic. El quadre de
comandaments és de fàcil lectura i el reblat final sembla
bo. L’ergonomia segueix essent referència perquè la instrumentació queda agrupada, els comandaments se situen en indrets fàcilment intuïbles i les formes del panell són
suaus. El conjunt destil·la una agradable sensació visual.
Ens han agradat especialment el velocímetre digital, el sistema de repostatge easy fuel que prescindeix de tap, els
cinturons de seguretat amb doble mecanisme de pretensió i els airbags adaptatius. En l’equipament es manté la
targeta magnètica plana per fer de comandament a distància i es disposa de sistema de telefonia amb mans lliures, ordinador de viatge, climatitzador bi-zona i una pantalla TFT amb nous pictogrames. Però no ens acaben de
convèncer les decoracions amb plàstic brillant... per molt
negres que siguin. Especialment, perquè evidencien sempre les empremtes, es poden ratllar i no aconseguirem
mai tenir-les immaculades. En el quadre central hi reposa
una doble pantalla amb la informació de l’ordinador de
viatge. No hi ha indicador per a la temperatura de l’aigua,
però un termometre blau ens adverteix quan la mecànica
està encara freda. El volant, en canvi, es regula en alçada i
profunditat i l’habitacle compta amb tres punts per ancorar cadiretes infantils amb sistema Isofix. També s’ha previst una bona colla de forats per dipositar-hi objectes de
butxaca i/o envasos i a les bosses de les portes s’hi poden
encabir ampolles de mida mitjana.
Accedir a les places posteriors no té dificultat perquè la
carrosseria és de cinc portes. Renault considera que el disseny amb el pany del darrere camuflat al montant satisfà
també els que aspiren a dur un auto de tres portes.

El sistema d’àudio potra connexió Bluetooth i entrades
USB. El sistema multimèdia Media Nav es manipula fàcilment a través de la pantalla tàctil per bé que, en alguns
moments, aquesta maniobra ens pot fer perdre atenció. El
sistema de navegació, en canvi, hauria de millorar perquè
no determina amb claredat la posició del vehicle, triga a
actualitzar-se i l’estimació del temps a destí és poc exacta.
El maleter guanya 12 litres de capacitat (per arribar als
300), convertint-se en un dels més generosos del segment. L’únic inconvenient és que la boca de càrrega queda una mica elevada i que la roda de recanvi és opcional.
La gamma de motors disponible ara inclou dues versions
de gasolina, de 73 i 90 CV, i dues més de dièsel amb potències pràcticament idèntiques. La versió de tres cilindres,
0,9 litres de cilindrada de gasolina de 90 CV, presenta un
funcionament prou suau. Sense fressa estrident.
Incorpora el sistema Stop&Start de parada i arrencada
automàtica en les aturades i un dispositiu de gestió ECO
per arribar a reduir les mitjanes de consum fins a un 10%.
El nou Clio pesa 100 kg menys que l’anterior generació
perquè fa servir acers més lleugers i resistents, s’ha reduït
la capacitat del dipòsit de combustible i porta barres estabilitzadores buides. Fins i tot, en alguns mercats, s’ha optat
pel plàstic a la porta de la cua. Al darrere duu tambors i no
està disponible la possibilitat de muntar fars de xenó.
FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter transversal. 898 cc. Injecc. direc. Turbo i
Intercooler 90 CV. Gasolina. Tracció: Davantera. Canvi: Manual 5
vel. Direcció: Assistida. Frens: Disc vent./tambors. Prestacions: Vel.
màx : 182 km/h. Accel. De 0 a 100 km/h: 12,2 segons. Consum
mitjà: 4,5 litres. Preu: 15.100 euros
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’on neix la seva vocació
religiosa?
—D’una crida interior
de Déu que es va anar
definint amb el temps
fins que es concreta als
21 anys amb la presa
d’una decisió que em
canvia totalment l’existència. Trio una opció que em canvia l’estil de vida, ja que deixo la feina i la meva
vida a Manresa i en faig una de nova en
inserir-me en la vida caputxina.
—Per què els caputxins i no els germans
de la Doctrina Cristiana?
—Coneixia els caputxins de la plaça de
Valldaura de Manresa i vaig començar a
col·laborar amb ells fins a establir unes
relacions personals amb els frares. També
havien estat al barri de les Escodines.
Concretament hi havia hagut un convent
entre el carrer de l’Era Huguet i el col·legi
Oms i de Prat, que van cremar durant la
Guerra Civil. Havien tingut una llarga presència al barri, ja que abans d’haver-hi la
presó hi havia hagut el convent dels frares de Sant Bartomeu. En definitiva, m’agradava més l’ambient i la manera de ser
dels frares caputxins i el seu inseriment
dins la cultura catalana, que em va captivar i em va atraure de manera particular.

—Quina és la seva col·laboració amb la
Facultat de Teologia de Catalunya?
—En sóc col·laborador científic, sense
tasques docents. Investiguem temes relacionats amb la història de la Teologia i
tenim cura de l’edició de textos.
Participem en articles de col·laboració a
la Revista Catalana de Teologia, i participem ocasionalment en congressos i con-

Text i fotos:
Jordi Sardans

Fra Valentí Serra de Manresa
Doctor en Història per la Universitat de Barcelona, és sacerdot i religiós caputxí, i col·laborador científic de la Facultat de Teologia de
Catalunya. Arxiver provincial dels caputxins i director de la Biblioteca
Hispano-Caputxina, membre del consell de redacció de la revista
balmesiana Analecta Sacra Tarraconensia, redactor de Índice Histórico
Español, corresponsal de la Revista d’Història Eclesiàstica, de la Universitat de Lovaina, col·labora amb el setmanari Catalunya Cristiana.
ferències que organitzen i en la publicació de llibres en la Col·lectània Sant Pacià.
—En què consisteix la vostra tasca com a
arxiver?
—Sóc responsable de la custòdia, la conservació, l’estudi i la divulgació de les
fonts documentals dels caputxins de
Catalunya. Això ens permet analitzar l’inseriment dels caputxins a l’Església i la
societat catalanes a través de fonts de primer ordre. Tot i que es tracta d’un arxiu
privat, permetem la consulta als investigadors de les fonts històriques, amb contacte telefònic previ.
—I com a bibliotecari?
—També sóc l’encarregat de tenir en bon
estat els manuscrits i publicacions del
centre. És una biblioteca especialitzada
en la producció cultural escrita dels diversos pares caputxins des de la seva presència a Catalunya el 1578 fins als nostres
dies. Està dedicada als caputxins peninsulars, però preferentment catalans.
Història
—De què tracta la seva tesi doctoral?
—És un estudi de les actituds polítiques
dels caputxins durant la Guerra de
Successió i una aproximació a la seva
mentalitat i cultura. La tesi fou dirigida
per Joan Bada i Elias, professor de la

Facultat de Teologia de Catalunya i també
d’Història Moderna a la Universitat de
Barcelona, de manera que vaig fer un
programa de doctorat a cavall entre la
història civil i l’eclesiàstica. Continuo la
història dels caputxins iniciada per Basili
de Rubí. Aporto una documentada aproximació a la vida quotidiana, a les actituds, mentalitats i cultura dels caputxins
del Principat des de la vinguda dels
Borbons (1700) fins al final de l’ocupació
napoleònica (1814). Ara estic interessat a
reprendre el tema de la història dels
caputxins des de la Segona República
fins a la postguerra.
—Quin és l’origen de l’odi a la religió que
esclata a l’inici de la Guerra Civil?
—És difícil de respondre, perquè encara
estic en plena investigació. Diria que hi ha
una barreja d’anticlericalisme d’arrels
antropològiques molt fondes i un esclat
d’odis que no s’entenen, ja que moltes de
les víctimes eren innocents i l’església
catalana estava compromesa amb el país.
Veig la causa principal en la iniquitat de la
història dels homes.
—Però, per què hi ha tants assassinats de
religiosos en el bàndol republicà?
—No es pot explicar i té un punt de misteri. És l’odi a la fe i cal afegir-hi consignes
internacionals, provinents de Rússia, per
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tal d’eliminar tot rastre de l’església. Se’ns
volia convertir en un satèl·lit de la URSS
amb la voluntat explícita d’eradicar tot
vestigi de cristianisme i en paral·lel es
duia a terme una revolució social.
—Com va ser la represa de la vida conventual de la postguerra?
—Als primers anys va ser molt difícil ja
que s’havia de treballar en la reconstrucció material de convents i alhora intentar
reprendre la vida caputxina en català en
un context de repressió cultural. Per tant,
es tractava de recuperar els nostres trets
identitaris. Els caputxins sempre hem
estat pròxims al poble, sobretot en els
moments difícils, com ara els temps de
pestes, revoltes i crisis.
—Per això vau acollir la Caputxinada contra la repressió franquista l’any 1966?
—És cert que l’acció forma part d’una tradició, d’un tarannà i d’un estil dels caputxins, però històricament és un fet massa
recent i ens falta perspectiva per analitzar-lo adequadament.
—Com veu el procés d’independència de
Catalunya?
—No en tinc una opinió formada. S’ha de
reflexionar força sobre el que es diu i es
publica per veure com s’articula. És cert
que els catalans intentem recuperar les
institucions que històricament havíem
tingut i per raons de guerres i de la creació de nous estats es van perdre i van donar pas a una centralització castellana
molt feixuga per a Catalunya.
Caputxins
—Què són els framenors caputxins de
Catalunya?
—L’any 1528 a Itàlia té lloc el Concili de
Trento, on es vol radicalitzar la reforma
del franciscanisme. Els framenors sorgeixen en contraposició als majors (grans i
poderosos), amb un sector que radicalitza l’ideari de Sant Francesc. Amb els anys
i amb moltes dificultats entren a Catalunya gràcies a les institucions del país,
com ara el Consell de Cent, en contra de
l’opinió explícita del rei Felip II, que no els
volia als seus territoris, en no estar vinculats a l’hegemonia castellana. Però van
tenir la gosadia de venir i des del 1578
s’estableixen a Sarrià i comencen l’expansió pels territoris peninsulars. L’hàbit –la
caputxa– dóna nom als frares.
—Fa pocs anys, els caputxins vau deixar
Manresa. Per què?
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—Per una ordre de Roma. Davant la
reducció numèrica de les vocacions europees es va potenciar la idea que els
caputxins s’ajuntessin per fer-se més forts
i tenir una presència més visible. A Cata
lunya vam haver de sacrificar Tarragona i
Manresa, malgrat que hi havia molta vida
pastoral i estimació de la població.
—Quina relació manté actualment amb
la seva ciutat natal?
—Sóc present a les principals festes ciutadanes com ara la Llum i la Festa Major i
participo en la concelebració dels Oficis,
per exemple en la festa de la Llum. Per
Sant Esteve i el dilluns de Pasqua, així
com a l’estiu visito la família, que és religiosa per tradició i on, per cert, hi ha
hagut jesuïtes i monges de Santa Clara. És
curiós però el pas de l’aigua de la Cova
passa per davant de l’hort de casa i fou
excavat a la pedra per nosaltres.
—Què em pot dir de les clarisses caputxines?
—Afortunadament continuen en la casa
natal de la mare Serafina (manresana
il·lustre, de talla espiritual i gran fermesa,
morta el 1608) al carrer de Talamanca.
Quan es va complir el seu quart centenari, com que va ser la introductora de les
germanes caputxines a Catalunya i
Espanya, vaig venir a l’Ajuntament a fer
un acte acadèmic en forma de conferència. He fet un estudi sobre la forma de
vida quotidiana de les caputxines des del
1598 fins al final de la Guerra Civil. L’anàlisi
del seu origen social demostra que les
caputxines possibilitaven que les noies
de famílies pobres i sense dot poguessin
ser religioses. Així mateix, predominen els
orígens rurals, encara que hi ha grans
famílies del país. També analitzo la seva
expansió per Catalunya. Actualment en
queden a Barcelona, Girona, Manresa,
Mataró i Palma.
—Quina és la història missionera dels
caputxins catalans a ultramar?
—Durant el regnat de Carles II, quan els
catalans no podien comerciar amb
Amèrica, alguns caputxins catalans hi van
poder anar institucionalment, tot i que
els van instal·lar en els llocs més inhòspits
com Trinitat i Tobago, on van fer una tasca
evangelitzadora i cultural, per estructurar-hi una societat, amb petites indústries
de teixits i bòbiles, com explica Marc
Aureli Vila. Els caputxins catalans van
poder participar de l’evangelització
durant els segles XVII i XVIII. Però penso

que la més gran aportació, va venir arran
que el Papa Pius X els va encarregar l’evangelització de l’Amazònia, bàsicament
a la zona de Colòmbia, que forma un
triangle que limita també amb Brasil,
Perú i Equador. Es van haver d’enfrontar
amb els cautxers que esclavitzaven els
nadius de la zona i es va haver de començar per posar unes mínimes estructures
de vida social. Els missioners van dur a
terme un estudi de les tradicions locals
basat en el CILEAC, (Centre d’Investigacions Lingüístiques i Etnogràfiques de
l’Amazònia Colombiana) que d’alguna
manera van copiar el model del folklore
català –colpits per la Renaixença
Catalana–, per tal d’ aplicar-lo a Amèrica.
A mesura que creixien les vocacions dels
natius, els caputxins es van anar retirant.
La guerra del cautxú entre Colòmbia i
Perú va fer que una Comissió Internacional de Límits fixés les noves fronteres
l’any 1932.
—Quina ha estat la seva participació en
Congressos?
—Els primers anys vaig intervenir força
en congressos d’arxivers i d’història, amb
ponències i comunicacions publicades
en les diverses actes. Després vaig assistir
més a congressos i jornades d’àmbit franciscà. Recordo que vaig participar en les
jornades sobre la Setmana Tràgica organitzades pel doctor Ramon Corts i Blay;
en l’organització del bicentenari de
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Balmes, i enguany estic mirant els actes
que es poden fer arran del centenari de la
mort del Cardenal Vives i Tutó, mà dreta
del Papa Pius X i de vital importància per
Catalunya, ja que no va permetre que
desaparegués la Tarraconense, com pretenia el govern espanyol, que també
volia imposar els límits de les diòcesis
eclesiàstiques als provincials, fet que hauria perjudicat Tortosa,Vic o Solsona, que
haurien desaparegut, ni va permetre que
fos efectiu el decret del Comte de
Romanones, que pretenia que la catequesi a les escoles s’hagués de fer en castellà, en detriment de la Pastoral
Catalana, ni va permetre que el bisbe
Torras i Bages fos destinat a Burgos, per
apartar-lo de Catalunya.

una expressió genuïna de l’espiritualitat
franciscana. Es tracta de fer entrar a les
llars el misteri de l’encarnació inserit en
l’espiritualitat. El Déu infinit entra a les
nostres vides a través del bou i la mula
(que hauríem de ser nosaltres) que
donen escalf i acolliment al Senyor. Penso
que també cal remarcar la gran importància artística i sobretot teològica dels
pessebres.

el seu equivalent, que es titularà Pócimas
de capuchino. En el llibre queda clar que
les plantes són un bé de Déu, abastables
i identificables, segons ensenyen els frares. La col·lecció A la caputxina, d’editorial
Mediterrània, iniciada per fra Jordi Cervera, incideix en aquest caire popular per
atreure lectors que potencialment no són
d’Església, per tal de recuperar-los per
tornar-los a aproximar a la vida religiosa.

—Quines són les peculiaritats de la cuina
caputxina?
—Explica coses de la vida quotidiana i de
la conservació dels aliments, així com
també el fet de donar-los la màxima rendibilitat. Hi ha productes que avui són a la
taula, com el tomàquet i la patata, gràcies

—D’aquestes herbes remeieres, quines
són les més significatives del Bages?
—L’escorciaga, l’espernallac i la sajolida,
que serveix per adobar les olives, ja que
és digestiva. A Manresa, les millors zones
són del pla de Santa Caterina i sobretot el
Malbalç, eixut i calcari, on les herbes tenen uns principis actius molt poderosos.

«A la postguerra, es van haver de reconstruir
els convents i reprendre la vida caputxina en
català en un context de repressió cultural»
—Què és el projecte Pompeia?
—L’antic secretari del Cardenal Vives, el
pare Rupert de Manresa, va tenir la idea
de fer un santuari a la Diagonal de
Barcelona inaugurat l’any 1910, obra de
l’arquitecte Enric Sagnier. El Santuari de la
Mare de Déu del Roser de Pompeia,
orientat cap a la burgesia catalana des de
l’any 1913 a través de la Sociedad Sportiva
Pompeya, era freqüentat per intel·lectuals
com Cambó, Sagarra, Prat de la Riba o
Bofill i Matas, que s’amaraven d’aquesta
sensibilitat franciscana a través de la predicació. D’altra banda, el pare Rupert confiava que aquests intel·lectuals tindrien
prou sensibilitat per recolzar el seu projecte social d’ajudar els pobres del barri
de Gràcia, a través de les escoles, els dispensaris o el coliseum Pompeia, on per
exemple s’hi van estrenar Els Pastorets de
Josep M. Folch i Torres. Fou un projecte
molt agosarat, interessant i sobretot molt
nou per l’època.
Cultura popular
—Quan comença el seu interès pels pessebres?
—L’activitat pessebrística a Manresa neix
a l’ombra dels caputxins. Hi ha un interessant llibre de Francesc Villegas i Martínez,
que vaig prologar, sobre 150 anys de pessebres i pessebristes a Manresa, vistos com

a la influència dels caputxins que els
coneixien d’Amèrica. La Guerra del
Francès havia dificultat el conreu de la
terra, ja que no es sembrava i es passava
gana fins que els frares van instruir-nos
en el sentit que es podien menjar. El primer conreu de patates documentat fins
ara és de l’any 1812 a Martorell. Retornant
a la pregunta inicial, cal una total austeritat, cal saber introduir i aprofitar els productes del moment. Es tracta de cercar
una cuina simpàtica mitjançant els eufemismes: de l’escudella fresca se’n deia
dels 40 màrtirs; les neules de carn, el relleno de lletugues (enciam), els naps o la
crema caputxina. Es pretén relacionar la
tradició litúrgica amb les realitats socials.
—D’on sorgeix el seu interès per les herbes remeieres?
—A causa de la crisi, amb les retallades
dels medicaments, es produeix un retorn
a les coses naturals i la medicina alternativa cada vegada és més útil. A algunes
persones, distants de l’Església, els ha
interessat aquest tema, gràcies a la seva
presència en els mitjans de comunicació.
Fins ara, el llibre Els caputxins i les herbes
remeieres ja ha completat la tercera edició. Com que es basa en un català molt
arcaic es fa difícil la seva traducció directa
al castellà, així que ara estic treballant en

—Quines són les herbes santes?
—Són aquelles que estan dotades, segons la tradició, de més propietats o d’especial veneració al llarg dels segles, com
Artemisa o Arenària, o s’atribueixen directament a un sant o s’hi vinculen en ocasió
de la seva festa: Sant Joan, Santa Margarida, etc. L’arenària va bé per eliminar
les pedres, la de Sant Benet, divulgada
pels benedictins, serveix per fer gargarismes i contra la inflamació de les genives...
—Hi ha una horticultura i una floricultura
especial dels caputxins?
—Evidentment i el meu interès és recollir
les tradicions agràries dels caputxins, dels
segles XVII i XVIII, com esporgar els arbres
o com cuidar les flors o analitzar els
aspectes remeiers de les hortalisses i
explicar els seus secrets. Per exemple, la
manera d’adobar la terra, per tal que els
insectes i els paràsits no facin malbé les
plantacions. Com trobar aigua o retornar
a l’atzerola, per fer cuina medieval.
Explicar que els alls volen la terra ben
seca o bé que les llavors de carbassa expulsen la solitària, que les cebes no s’han
de plantar massa fondes o que les cols
volen un hort fresc i ben ventilat; o que el
julivert no vol ser trasplantat. Les flors són
el secret de la jardineria.
Corresponsal
—Quina tasca fa com a corresponsal de
la revista d’Història Eclesiàstica de la
Universitat de Lovaina?
—Faig una recensió dels llibres i de les
publicacions que surten a l’àrea de
Barcelona que pugui tenir importància
per a la història eclesiàstica europea de la
Universitat de Lovaina. De les últimes que
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el perfil

V

alentí Serra i Fornell neix a Manresa el 24 de
setembre de 1959, de família rural, de cal Jan
Pastor, al barri de les Escodines. El seu pare,
Valentí –com el patró de la comarca de
Bages–, ha fet de pagès i ramader a la casa
pairal de Santa Clara en companyia de la seva
mare, Montserrat, que procedia de la casa pairal El Pou,
de Sagàs. Té un germà, Josep, que fa de pastor i continua
amb la tradició familiar, i una germana, Immaculada.
Comença els estudis a les monges de Casa Caritat, on
aprèn a llegir i escriure. Després passa a La Salle i fa el
COU a l’institut Lluís de Peguera. Treballa un temps a la
Caixa d’Estalvis de Manresa. El 1980 fa el noviciat a
Arenys de Mar i professa el 1982, any en què també
acaba els estudis de Filosofia i Teologia. Fra Valentí Serra
de Manresa es fa sacerdot el 1987 i entra com a arxiver
provincial dels caputxins i comença els estudis d’Història
a la Universitat de Barcelona. Obté el Doctorat el 1995,
amb la tesi: Els caputxins de Catalunya, de l’adveniment
borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814), publicada
el 1996 per l’editorial Herder i la Facultat de Teologia de
Catalunya, dins la Col·lectània Sant Pacià. Centra bona
part de les seves investigacions en l’estudi dels caputxins:
Els framenors caputxins a la Catalunya del segle XIX.
Represa conventual, exclaustracions i restauració (18141900), publicat el 1998; Les clarisses-caputxines a
Catalunya i Mallorca: de la fundació a la guerra civil (15781936), publicat el 2002; El Terç Orde dels Caputxins.
Aportacions del laïcat franciscà a la història contemporània
de Catalunya (1883-1957), publicat el 2004; Tres segles de
visa missionera: la projecció pastoral «ad gentes» dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989), publicat el
2006; El cardenal Vives i l’Església del seu temps, publicat el
2007; Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936), publicat el 2008; Pompeia. Orígens històrics d’un projecte agosarat, publicat el 2010; i La predicació dels framenors
caputxins: des de l’arribada a Catalunya al concili Vaticà II
(1578-1965), publicat el 2012.

he fet, hi ha la ressenya de fra Jordi
Cervera sobre el camí de l’Obac en la ruta
del Sinaí, a peu i en camell fins el buidat
de les publicacions del Papa Luna, és a dir,
Benet XIII, ressenyes sobre els volums de
l’Espanya sagrada o les publicacions del
pare Saragossa sobre història monàstica
o d’altres sobre l’estudi de la història eclesiàstica europea, sempre en l’àmbit catalanobalear.
—I com a membre del consell de redacció d’Analecta Sacra Tarraconensia?
—La dirigeix el doctor Ramon Corts. La
nostra tasca com a assessors consisteix a
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També s’ha interessat per la cultura popular, el pessebrisme i la cuina. És autor d’Els caputxins i el pessebre, publicat
el 2009 i Cuina caputxina. Les pitances dels frares, publicat el
2010. I, més recentment, amb les herbes remeieres, l’horticultura, el conreu ecològic de la terra i les hortes urbanes:
Els caputxins i les herbes remeieres, publicat el 2011, i Herbes
Santes. Horticultura i floricultura dels caputxins, de propera
publicació, aquest 2013. La seva bibliografia completa dels
anys 1982 al 2007 es pot trobar en l’edició privada del professor de la Universitat de Girona Joan Ferrer, amb motiu
de les seves noces d’argent: Bibliografia de fra Valentí Serra
de Manresa, OFM Cap. (Anys 1982-2007). Ha publicat articles
de recerca a Estudios franciscanos, des de l’any 1988; a
Analecta Sacra Tarraconensia, revista de la qual és membre
del consell de redacció; Pedralbes; Memoria Ecclesiae;
Laurentianum, de Roma; Revista de Teología Mística; Revista
d’Etnologia de Catalunya; Anuari de la Societat d’Estudis
d’Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de
Catalunya; Vida Sobrenatural... Ha participat en jornades
d’estudis catalanoamericans, congressos internacionals i
conferències. També ha fet pròlegs i col·laboracions a
obres col·lectives, com ara Diccionari dels catalans
d’Amèrica. Contribució a un inventari biogràfic, toponímic i
temàtic, publicat el 1992. També notes històriques divulgatives, com per exemple, La Divina Pastora a Manresa, i
notes periodístiques a Vida Parroquial, Catalunya
Franciscana, De tot vent, Full de la comunitat cristiana dels
Caputxins de Sarrià, Recerca, Cristiandad, Full Dominical de
l’Arquebisbat de Barcelona, L’Erol o Regió7.

decidir quins són els articles publicables,
així com fer-hi recensions i vetllar per la
publicació, que té una periodicitat anual.
—Quina és la seva valoració de l´Índice
Histórico Español?
—Fins a l’arribada d’internet era una
publicació creada per Jaume Vicens
Vives que oferia als investigadors una
bibliografia crítica de gran utilitat. Però,
amb internet, cal un replantejament,
que passa per penjar les novetats a la
xarxa, memòries, cròniques de congressos i dels llibres més significatius. La
revista fou dirigida durant molts anys

pel manresà Manel Riu,deixeble de
Vicens Vives. Ara ha iniciat una segona
època amb un important canvi de portada.
—En què col·labora a la revista Catalunya
Cristiana?
—Sobretot a l’estiu, en articles temàtics
estables sobre curiositats de la història
eclesiàstica de Catalunya; com ara tradicions remeieres, conventuals i monàstiques. Durant l’any faig també algun article més de caràcter històric per commemorar alguna efemèrides o cròniques
d’actes i congressos.
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quadern obert
Antolina Vilaseca / Ferran Cerdans
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Just Cortès

La indústria manresana, al punt
de mira de la premsa franquista

’abril de 1937, al bell mig
de la Guerra i en territori
nacional, a Sant Sebastià es
publica el primer número
de Vértice, una capçalera
de Falange Tradicionalista y
de las J.O.N.S. d’aparició
mensual i impressió luxosa, de gran format (35,5 x 28 centímetres) i volum (més d’un centenar de
pàgines cada número), editada amb
paper de gran gramatge i amb molts
mitjans, a pesar de la duresa del
moment. Els continguts, principalment
artísticoculturals, són farcits d’exaltacions patrioteres contínues i recurrents
al Caudillo, la Cruzada, els feixismes nazi
i italià i l’actualitat bèl·lica nacional i
internacional.
Fins a la seva desaparició, el 1946, quan
el context internacional respira uns
altres aires, aquesta publicació esdevé el
baluard cultural de la nova Espanya, en
la mesura que sovintegen a les seves
pàgines la flor i la nata dels intel·lectuals
espanyols que fan costat a Franco i a la
seva causa: Manuel Aznar (l’avi de l’expresident Aznar), J.F. Lequerica, Agustín
de Foxá, J.M. Salaverría, Azorín, Luis
Felipe Vivanco, Pedro Laín Entralgo,
Leopoldo Panero, Adriano del Valle,
Antonio Tovar, Cristóbal de Castro,
Melchor Fernández Almagro, Dionisio
Ridruejo i dels catalans d’origen o residència Eugeni d’Ors (que aquí signa com
a Eugenio d’Ors, de la Real Academia
Española), Ignacio Agustí (el de La saga
de los Rius), Luys Santa Marina i, en general, la gent del setmanari Destino, és a dir,
els Martí de Riquer, Joan Teixidor,
Manuel Brunet, etc.
Tanmateix, més enllà d’aquest vessant
cultural principal, allò que volem remarcar en aquest article és el fet sorprenent
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Durant els primers anys de franquisme va aparèixer la revista
‘Vértice’ farcida d’exaltacions al Caudillo i que va incloure a les seves
pàgines nombrosa publicitat d’indústria i comerç manresà.

Portada de la revista ‘Vértice’

que, en un moment determinat, el
comerç i la indústria manresans esdevenen centre d’atenció de la revista.
L’explicació no pot ser altra que crematística: una publicació tan luxosa no fa
l’efecte que pogués haver sobreviscut
deu anys i reeixir, en el context de la
misèria de la primera postguerra, sense
uns patrocinadors igualment formidables. I, de fet, des dels primers números,
i en particular des de 1939, allò que hi
trobem a mans plenes, en les primers i
últimes pàgines, són precisament anuncis i publicitat d’empresaris i comerciants d’arreu de l’Estat.
Respecte d’això resulta veritablement
significatiu observar com la cacera del
diner per anar tirant endavant la revista
respon a uns itineraris físics clarament
predefinits. Així, per exemple, la majoria
dels anunciants que apareixen en el
número 26, de l’octubre de 1939, dedi-

cat a la ciutat de Barcelona, se situen al
llarg de l’eix viari i industrial (del sector
del tèxtil, principalment) que uneix
Girona amb la capital del país: Olot,
Banyoles, Calella, Arenys de Mar, Mataró,
Pineda de Mar, etc. No és, ni de bon tros,
un exemple aïllat. El número 36, de
setembre de 1940, ara ja confegit des de
Madrid, incorpora anunciants de tot
l’Estat, però sens dubte un comercial de
la capçalera recorre també la plana de
Vic, l’eix del Llobregat i els encontorns de
Barcelona perquè hi trobem anunciants
de Cornellà de Llobregat, Badalona,
Cerdanyola del Vallès, Sant Adrià del
Besòs, Olesa de Montserrat (Fábrica de
Tejidos de Algodón Juan Dalmases i Cía.),
Manlleu, Vic, Torelló (escrit arreu
«Torrelló»), Vic, Ripoll, Berga i Sallent. A
partir del número 41, de febrer de 1941,
ja observem com, d’ara endavant i d’una
forma recurrent, proliferen les pàgines
en què tots els anunciants són d’una
mateixa ciutat o zona geogràfica.
Tot això ve a tomb perquè aquesta
mena d’expedicions monotemàtiques a
la cacera del diner fetes pels comercials
de Vértice també arriba al cor de
Catalunya. I, en aquest sentit, la presència de Manresa en la revista ens apareix
en un continu in crescendo des de la fi de
l’any 1941 fins a mitjan 1942, moment
en què l’activitat econòmica local acapara les planes de la revista habitualment
dedicades als anunciants. Així, per
exemple, la primera empresa nostrada
que hi hem localitzat, amb un petit
anunci només de text, són les Industrias
y Almacenes Jorba S.A., en el número 48,
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Anuncis de comerços i indústries manresans publicats a ‘Vértice’. Alguns saluden la División Azul

del mes de setembre de 1941. En el
número següent, el 49, hi apareix anunciat Salvador Sanpera Sanpera (Fábrica
de Tejidos y Cintas de Seda, Calle Paños
34). En el número 52, de gener de 1942,
al costat d’un nou anunci de Can Jorba,
ara sí amb imatge inclosa, hi ha tota una
pàgina, tipus publireportatge, de la
Maquinaria Industrial S.A. i un petit
anunci, de text, de l’Hotel-Restaurant
Mundial (Confort Moderno, Paseo de
Pedro III núm. 16 y 18). Mentre que en el
número següent, el 53-54, juntament
amb un anunci amb un dibuix molt simpàtic de la peixateria Valls Hermanos y
Compañía, del carrer Guimerà 80, i un
altre anunci a mitja pàgina dels Téxtiles
Bertrand Serra S.A. (amb fàbrica –la
Fàbrica Nova– a Manresa), allò que hi
destaca és un escrit ditiràmbic destinat a
exalçar «la restauración de las cosas
materiales destruidas por los rojos», així
com «las reparaciones debidas en los
órdenes espiritual y moral» dutes a terme,
per aquests dies, per l’Excmo. Ayuntamiento de Manresa.
Però això no és res comparat amb la proliferació d’anunciants dels mesos següents: en el número 56, del mes de juny
de 1942, les empreses locals que hi apareixen ara ja són una vintena, i, a més,
mitja pàgina més de la capçalera es fa
ressò de la labor de la Hermandad

Sindical de Labradores de Manresa. Déu
n’hi do, si no fos perquè en comparació
amb el número següent la cosa es queda
curta, ja que en el número 57, del juliol
de 1942, els anunciants de Manresa arriben a ser 35, és a dir, més del 40% del
total dels que hi ha en aquest número! I
aquest no és l’únic fet ressenyable, sinó
que encara ho són més dues primícies:
d’una banda, la curiosa coincidència que
a partir del número 58, la revista canvia
d’estructura: els continguts culturals s’accentuen i desapareixen una vintena de
pàgines, precisament les fins a hores
d’ara de caire publicitari. Això fa que el
darrer número de la capçalera farcit de
publicitat sigui, precisament, el número
57, és a dir, aquell en què els nostres gremis, botiguers i empresaris apareixen de
manera més abassegadora; de l’altra, la
també ben significativa novetat que en
aquests darrers números de mitjan 1942
alguns dels anuncis comencen a deixar
de ser anodins o asèptics (políticament
correctes, vaja!) i es manifesten públicament a favor del règim i de la campanya
dels voluntaris espanyols, al costat dels
nazis, al front rus en el marc de la Segona
Guerra Mundial, com ara s’esdevé amb la
Compañía General de Auto Transporte S.A.
de Manresa, que «saluda a la División
Azul», o amb ITSA, Industrial Trapera S.A.
que també «saluda a los voluntarios de la
gloriosa División Azul». Un fet que, junta-

ment amb la
motivació comercial en si, comuna
al conjunt dels anunciants, de voler
donar-se a conèixer en el mercat local
però encara més de cara a l’exportació
de la indústria nostrada, principalment
tèxtil, a les Espanyes, palesa, sens dubte,
l’adhesió d’alguns manresans a la causa
franquista, qui sap si per convicció o
ideologia, qui sap si nascuda de la por
envers un règim que per aquests dies
dels primers anys quaranta del segle passat encara li fa la pell a molta gent. Sigui
com vulgui, paga la pena de posar de
manifest que tot fa pensar que pertany a
la primera categoria, la de l’adscripció
ideològica, l’anunci del Gremio [de]
Panaderos de Manresa adheridos a la
C.N.S., que és qui rebla el clau de l’adhesió falangista local en un anunci a mitja
pàgina que fa així i amb el qual acabem
aquestes quatre notes: «En su afán de
colaboración dentro de las normas del
estado nacional-sindicalista, [el Gremio de
Panaderos] ofrece el testimonio de su
adhesión a todos los que a las órdenes del
Caudillo laboran por la patria, y un saludo
especial para «Vértice», como exponente
de divulgación de la España falangista».

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

EL POU · FEBRER 2013

29

04/02/2013

patrimoni
ciutadà

Febrer 2013:Layout 1

É

1:44

Página 30

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Torre de Santa Caterina

s una torre de defensa que s’ha convertit en
la referència visual més clara d’entre els elements d’arquitectura militar que es conserven a Manresa. Es troba dalt del turó de
Santa Caterina i s’hi accedeix a peu des del
barri de la Guia i, en vehicle, des de la carretera de Manresa a Igualada.

Es va construir en un punt estratègic que
permet controlar l’entrada pel camí ral de
Barcelona, des de can Maçana, al sud-oest de la ciutat.
Actualment, està en un entorn agrari i és un magnífic
indret per a la contemplació de nucli urbà de Manresa.

És una torre de planta circular d’un diàmetre exterior de
10 m i d’una alçada també d’uns 10 m, amb murs gruixuts
de secció decreixent en alçada. La façana és de murs llisos,
amb petites obertures o espitlleres. L’aparell és de carreus
mitjans consolidats amb morter. Tenia una sola porta de
fusta reforçada amb planxa metàl·lica, amb llinda plana
reforçada per un arc cec. Interiorment estava dividida en
dos pisos, el superior dels quals era un terrat amb un pas
de ronda amb espitlleres des d’on podien disparar els
fusellers. No es conserva la coberta i no se sap de qui tipus
era. Estava envoltada d’un petit fossat defensiu d’uns 20
m de diàmetre i 1 de fondària.
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La torre és un Bé Cultural d’Interès Nacional i, per tant, el
catàleg la protegeix íntegrament pel seu valor històric,
artístic, monumental i paisatgístic. Es considera una fita
visual de la ciutat i recomana que se’n millori l’accessibilitat i s’hi instal·li documentació didàctica.
Les autoritats militars en van acordar la construcció el juliol
de 1839, al final de la I Guerra Carlina, per millorar la vigilància que es feia des del fortí de Santa Isabel i la van dotar
d’una peça d’artilleria. Es va utilitzar sobretot en les dues
darreres carlinades, ja que Manresa era el bastió del liberalisme enfront dels carlins situats a la muntanya catalana.
En els períodes de pau s’arrendava a particulars per abaratir-ne el manteniment. S’hi va tornar a instal·lar un canó en
la darrera guerra carlina i el seu darrer ús militar va ser
durant la Guerra Civil de 1936-39. Al principi del franquisme, s’hi va instal·lar a prop el polvorí de la caserna del
Carme. A l’Arxiu Comarcal del Bages es conserva el dibuix
original de la planta i l’alçat de la torre de l’any 1939.
Lluís Virós és membre de l’equip de redacció del catàleg de
Manresa
PER SABER-NE MÉS
OLIVARES I PONTI, David. La fortificació de la comarca del Bages
en temps de les guerres carlines. Centre Excursionista de la
comarca de Bages, Manresa, 1997, p. 24-27.
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CINEMA David Torras

propostes
MÚSICA Jofre Fité

Big Bom Band

T

al com el mes passat la sala gran del Kursaal
acollia el concert de la Big Bom Band de
Sallent, aquest mes torna a ser l'escenari d'actuació d'una formació de jazz jove i amb
renom: la Sant
Andreu Jazz Band, de Joan
Chamorro (10 de març).
Aquesta formació barcelonina va néixer el 2006 i ha
actuat a festivals prestigiosos com el de Terrassa o el
de Marciac (sud de França).
La Sant Andreu fou la formació on la jove cantant, trompetista i saxofonista Andrea
Motis es va començar a fer un nom; i ha fet diferents
col•laboracions amb músics de primer nivell com el pianista Ignasi Terraza o el saxofonista Perico Sambeat,
entre d'altres. El seu repertori inclou gran varietat d'estils del jazz: dixie, swing, be-bop...Un pla molt recomanable per la tarda de diumenge. L'entrada val 15 euros.

Com escapar del mal

A

lexardr Sokurov va néixer el 1951 en una vila
siberiana actualment desapareguda sota les
aigües. Es va formar en la lectura dels grans
clàssics de la literatura russa i musicalment per
la ràdio nacional russa. La seva filmografia
esclata a finals dels 80 i primers dels 90 amb personalíssimes adaptacions de Dostojevskij, George Bernard Shaw,
Flaubert o Txèkhov. Després
de filmar una trilogia d’antologia que s’inicia amb la sublim Madre e Hija, Sokurov
estrena El arca rusa, pel·lícula
que li va donar un gran reconeixement internacional.
Ara tindrem l’oportunitat de
veure la seva pertorbadora
versió del Faust de Goethe. Amb una fotografia curosament freda quan cal i esclatant en el seguiment de la coneguda història romàntica de la primera part, el Faust de
Sokurov esdevé una pel·lícula d’un autor que no cedeix un
bri de la seva personalitat i demana a l’espectador que es
deixi conduir i li ofereix a canvi una lliçó d’humanitat lluny
del soroll imperant. Farà les delícies dels coneixedors del
clàssic de Goethe i dels cinèfils que gaudeixen de l’adaptació que en va fer Murnau. Faust es projectarà al teatre
Conservatori el diumenge 10 de febrer, en sessió de
Cineclub.

TEATRE Rosa Clarena

Cyrano de Bergerac

O

riol Broggi torna aquesta temporada al Kursaal
amb un altre clàssic: Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand. Després del mític Cyrano
de Josep Maria Flotats, ara ja fa 25 anys, Pere
Arquillué es posa ara a la pell d’aquest home
nassut que podrem veure a la sala gran del
Kursaal els dies 16 i 17 de
febrer. Després de l’èxit
d’’Incendis’, la companyia La
Perla 29 torna amb aquesta
aposta, que ja ha rebut dos
Premis Butaca, el de millor
actor per a Pere Arquillué i el de millor caracterització. Al
costat d’Arquillué pujaran a l’escenari Marta Betriu, Bernat
Quintana, Ramon Vila, Jordi Figueras, Isaac Morera, Babou
Cham, Pau Vinyals, Andrea Portella i la filla del protagonista, Emma Arquillué. Un ‘Cyrano de Bergerac’ de luxe, que
encetarà també el cicle l’Escola de l’Espectador al Kursaal,
aquesta temporada. Així el dijous, 14 de febrer a 2/4 de 8
del vespre, el traductor de l’obra Xavier Bru de Sala, serà al
Kursaal i parlarà de ‘Com acostar el Cyrano al nostre públic’ i revelarà algunes claus del seu acurat treball com a traductor d’aquesta obra en vers. Serà després de la funció de
diumenge del ‘Cyrano’ , que els actors també participaran
en un col·loqui amb el públic al qual esteu tots convidats.
No falteu a la cita. Una lliçó magistral de Pere Arquillué.

ART Maria Camp

Art i llum

P

er aquest mes us proposem prendre nota de
quatre exposicions que es podran veure a
Manresa. La primera d’obrir portes, el dia 7 de
febrer, serà D_Ments + D_Liris, de Roser Oduber
(foto).
Una
exposició que
recull els seus darrers treballs, principalment pintura, tot i que també hi ha
algun treball en acetats i
altres tècniques, que investiga amb la matèria i
entorn de la ment. No us la perdeu! Serà al Centre Cultural
el Casino fins a principis d’abril. El dia 16 de febrer s’inauguraran dues propostes més. D’una banda la mostra d’obres presentades al 10è Premi Climent Muncunill per a
joves artistes. També al Centre Cultural el Casino i fins al 3
de març. I d’altra banda, al Cercle Artístic de Manresa,
Descobrim l’artista Salvador Clotet. Clotet va morir l’any
passat i fou durant molts anys president del Cercle Artístic.
Es tracta d’una mostra molt variada, tant per les diferents
tècniques com pels diferents estils que va conrear (cartells, gravats i olis de diferents èpoques). Finalment, a la
Casa Lluvià, del 17 al 23 de febrer hi haurà la mostra d’obres del concurs de pintura Ràpida de la Llum, que arriba
cada any organitzat pel Cercle Artístic de Manresa.
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fa 25 anys
Jaume Puig

Encara no havien arribat
els Mossos d’Esquadra
Uns 300 agents, repartits entre la Policia
Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia Local
–llavors Guàrdia Urbana– vetllaven per la
seguretat dels manresans, en espera de l’arribada dels Mossos d’Esquadra, que no
tenien encara previsions de desplegament
al territori.

L

’inventari de cossos policíacs fet per la revista donava la xifra de 80 agents de la Policia
Nacional, 180 agents de la Guàrdia Civil i 86
agents de la Guàrdia Urbana. La Policia
Nacional, comandada pel comissari
Valentín Jusdado, tenia com a una de les principals
ocupacions la lluita contra la droga i la prostitució, un
trema compartit amb la Guàrdia Urbana, l’oficial en cap
de la qual era Manuel Marín. A la caserna de la Guàrdia
Civil –seu de la Comandància núm 426– hi havia uns
180 guàrdies, 140 dels quals vivien al mateix edifici
amb les seves famílies. Cal remarcar que El Pou de la
gallina no es va poder posar en contacte amb el tinent
coronel del cos, malgrat els reiterats intents, perquè el
permís havia de passar per Madrid i després de dues
setmanes de demanar-lo no hi havia hagut resposta.

Així ho explicaven des de Ràdio Castell o a JuanolaPhotomaton, dos establiments situats llavors al carrer
de Guimerà, que comentaven ja la incidència de la
pirateria en la producció de pel·lícules com E.T. Altres
establiments entrevistats eren Video Club Manresa i
Born 12, que havia decidit obrir videoclub a la Font
dels Capellans per atendre la demanda del barri. Els
lloguers costaven des de 300 a 50 pessetes, segons la
novetat de la cinta i llogar una pel·lícula el dissabte era
més car que fer-ho en un dia laborable.

Els Mossos d’Esquadra encara no havien pas arribat a la
comarca i, segons es deia a la revista, el desplegament
del cos de la Generalitat i l’àmbit competencial eren
temes pendents de resoldre entre els poders polítics.
De fet, no seria fins a l’octubre del 2001 que s’estrenaria la caserna de Manresa. La diversitat de cossos originava les lògiques dificultats de coordinació, que s’intentaven resoldre amb la creació de la Junta de
Seguretat de Manresa, que en aquells moments
començava a funcionar en període de proves.
La febre del vídeo
Les primeres videocassettes havien arribat a Manresa
feia 15 anys i s’utilitzaven com a reclam en algunes
botigues d’electrodomèstics. Però a l’any 1988 eren un
fenomen totalment consolidat, amb 25.000 usuaris i
més de 30 videoclubs a la ciutat. La majoria eren negocis que s’hi dedicaven en exclusiva, encara que alguns
ho compaginaven també amb la venda d’electrodomèstics o discos.
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Alguns videoclubs de la ciutat tenien més de 10.000 pel·lícules.
A la foto, el Born12 del carrer del Born, avui desaparegut
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crònica social
Ignasi Torras i Garcia

El Pont Vell

E

l Pont Vell de
Manresa s’anomena així perquè és el
més antic. Per a
algun
escriptor
manresà desconegut era el
Pont Romà en la creença
que l’haurien construït els
romans, segons va recollir
en alguns documents notarials dels anys 1314 i 1345. El
cert és que, revisats els protocols notarials fins al segle
XIV, no es va trobar cap referència al «pont romà» ni que
fos construït pels romans.
Paradoxalment, es van trobar escriptures anteriors a
l’any 1312 amb el nom de
«Pont de la ciutat». Aquest,
es va construir sobre dos
enormes penyals en el punt que estrenyen el curs del riu
Cardener, vora l’edifici de la Cova de Sant Ignasi. Consta de
vuit arcs, dos dels quals coberts per la carretera que va a
Barcelona. Amida uns cent trenta metres i l’amplada és
d’uns tres metres.
Amb el temps, el Pont de la ciutat es va convertir en el
Pont Vell, uns anys després, de resultes de la construcció
d’un altre pont, que el Rei Jaume II, el 18 de març de
1312, va concedir a la ciutat de Manresa, per facilitar la
comunicació entre les poblacions de l’una i l’altra banda
del Cardener, és a dir, d’una part amb les terres de Lleida,
i, de l’altra, amb Vic, Ripoll i altres pobles de l’alta muntanya. Així mateix, va decretar que per sufragar el manteniment de dita construcció, els usuaris havien de pagar el
pontatge estipulat, és a dir, un òbol per cada persona, i
un diner per cada bou, cabra i altres animals petits.
L’arquebisbe de Tarragona va ajudar a la construcció del
Pont Nou amb almoina, i va concedir indulgències a

Fotografia: Enric Villaplana Vargas. Arxiu Comarcal del Bages

favor dels diocesans que amb el seu òbol o treball personal participessin en la construcció. La direcció de l’obra es
va confiar a l’arquitecte barceloní Berenguer de
Montagut, el mateix que va dirigir la construcció de la
Seu manresana, alguns anys després (1322). Des de mitjans del s. XIX fou anomenat popularment «Pont del
cementiri». El Pont Vell fou destruït durant la retirada de
les forces republicanes la matinada del 24 de gener de
1939, junt amb altres destrosses als ponts.
El 23 de desembre de 1955, fou declarat «Monumento
Histórico Artístico». Sis anys després, l’any 1961, va
començar la reconstrucció. El ministre de la Vivienda,
José M. Sánchez Arjona, el va inaugurar el 30 de gener
de 1963, amb la presència de l’alcalde Josep Moll, autoritats, veïns, representants d’institucions oficials, de la
província, diputació, i de l’església, davant la casa
Guitart, sota el camí de la Cova, en el moment de tallar
la cinta per accedir al Pont Vell.
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sopars de duro

Vins del Bages

Eduard Merly i Guillem Puig

Sant Iscle
Picapoll 2012

Ens cuidem als Noguers

S

om als afores de Manresa, en
hores que poca gent para
fora de casa. De fet no estem
gens segurs de trobar res
obert i fa fred i un vent que
pela. Però aquest cop estem
de sort, se’ns encén la llumeta quan passant pel polígon del Trullols divisem els
llums de l’hotel Els Noguers. No dubtem
a parar i refugiar-nos al restaurant que li
va donar nom, i que tants sopars i dinars
de celebració i reunió ha acollit. Avui
nosaltres, en petit comitè, ens hi reunirem per celebrar el Sopars de duro del
mes. A dins ens hi trobem prou acompanyats. Taules amb parelles, algun grup
més nombrós i comensals solitaris. Ens
atenen ràpidament i ens serveixen unes
olives variades i uns panets calents i cruixents, que semblen acabats de sortir del
forn. La carta es distribueix en entrants,
primers, segons i postres, amb opció de
menú degustació, elecció gens desestimable per la relació qualitat preu i nombre de plats. Nosaltres ens mirem la
carta, i ens decantem per començar amb
dos primers, una escudella de galets
gegants farcits de pilota i uns espàrrecs
verds a la brasa amb foie i Porto. La veritat és que hem estat dubtant molt de fer
uns entrants, on trobem elements temptadors com musclos amb salsa verda,
escamarlanets a l’allet, croquetes casolanes o un pernil de gla amb pa de coca
que sempre ve de gust. Però preferim
guardar gana per provar els plats principals de la carta. D’entre l’assortit de primers, hi figuren plats que s’adapten a
l’època de l’any, com ara l’escudella que
hem demanat o bé els canelons casolans, o les verdures a la brasa, amb una
varietat força adaptada a l’època de l’any
i als productes que l’hort ens pot aportar.
N’hi ha un, de primer, que destaca per
sobre la resta, és l’arròs de llamàntol, que
hauríem de compartir amb un mínim de
dues persones, i que per ganes ja faríem,
però potser seria més apropiat per un
dinar.
Molt satisfets pels primers que hem triat,
ataquem els segons, i aquí sí que no hi
donarem a l’abast. A part de les carns cui-

H

eus aquí la meva història, la d’un vi jove del
2012. De nom Picapoll,
nascut al Mas de Sant
Iscle, a Sant Fruitós de
Bages, a l’ombra de l’església de
Sant Iscle i Santa Victòria.

tes a la brasa i fetes al punt que vulguem,
també hi ha un ampli ventall de plats cuinats amb peix, com ara els daus de tonyina amb soja i verdures, el llom de bacallà
amb pil pil de poma o la broqueta de rap
amb gambes a la planxa. I encara falta la
part de suggeriments. Un magret d’ànec
amb oli de tòfones, el melós de vedella
amb ratafia, un peu de porc farcit de
botifarra negra o l’hamburguesa amb
formatge tou dels Til·lers són opcions
ben aconseguides que donen el punt de
caràcter que busquem en un restaurant.
La nostra opció: llom de bacallà i magret
d’ànec, ens agrada i, a més, sense escatimar en la ració. Ens acaben de convèncer
que estem en un bon restaurant quan
ens serveixen un vi blanc, gentilesa de la
casa, que maridarà de fàbula amb el llom
de bacallà, i quan ens recomanen el punt
de cocció del magret d’ànec, sabent que
som poc assidus a aquest plat. Aquí se’ns
han guanyat, a través del bon servei i de
la bona cuina. Hem esberlat doncs la
closca de la nou i hem tastat el fruit tan
preuat dels Noguers, un restaurant amb
fonaments, on els orígens són la bona
gastronomia i l’acollida.
RESTAURANT ELS NOGUERS

Preu mitjà: 20-35€. Av. dels Països Catalans,
núm. 167. Tel.: 9387840 88 . Horari: sopars de
dimarts a diumenge. Dinars cada dia.
Diumenge tancat. Cuina: plats de cuina catalana i de temporada

Madurant de cara al Pla i amb el
sol provinent del fabulós horitzó,
vaig formar part d’un paisatge
tenyit de rogenc color salvatge
fins que a primers de setembre la
família Vilanova van decidir que jo
seria l’escollit. Després d’una fermentació controlada a 14 graus
durant 21 dies en dipòsits d’acer
inoxidable, vaig ser aclarit i estabilitzat i amb la majoria d’edat etiquetat i enviat al món per fer gaudir i acompanyar bons àpats.
Se’m diu que, en veure’m, despertava un color groc daurat, clar, net
i brillant. Destapat, inundava les
ànimes d’un aroma intens de fruites dolces, plàtan, poma, aranja,
pinya i uns tocs balsàmics dignes
del millor Picapoll. Llagrimejant a
la copa i despertades les papil·les
gustatives més endormiscades,
se’m comparava a un raig potent
però suau, fresc
i alhora equilibrat amb un
rerefons de fruites dolces i
molt llarg en
boca.
Vet aquí un cep,
vet aquí un tap
i aquest tast
s’ha
acabat.
Salut!

Joan Tomasa i
Garroset
Sommelier
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Llegir Amat-Piniella

D

es del punt de vista literari, l’any 2013 és sinònim, a Manresa, d’any Joaquim Amat-Piniella.
I no hi ha dubte que el millor homenatge que,
a títol particular, podem fer cadascun de nosaltres a l’autor manresà, és la lectura (o relectura) dels seus textos, no tots els quals, dissortadament, són igual d’accessibles. Si bé la seva obra
més important, la novel·la K.L.Reich, fruit del seu pas
pel camp nazi de Mauthausen, es pot trobar en qualsevol llibreria en diverses edicions (Club Editor i Edicions
62), no passa el mateix amb la resta
de les seves novel·les. Sí que podem
llegir, per exemple, els poemes de Les
llunyanies, escrits quan l’autor era al
camp d’extermini i publicats per
l’Albí l’any 1999, que podríem aconseguir amb certa dificultat. Hauria de
ser fàcil trobar la novel·la Roda de
solitaris, un intens retrat sobre la
guerra, que la modesta editorial
mallorquina Ensiola va tenir l’encert
de recuperar fa un parell d’anys. El
passat novembre l’editorial Bromera
va publicar Retaule en gris, un interessant recull de relats, escrits a
cavall dels anys quaranta i cinquanta,
en el qual Amat-Piniella retrata la grisor de la postguerra. Aviat, també, i
gràcies a la mateixa editorial, disposarem d’una edició completa, amb
pròleg de Lluís Calderer, de la més
manresana de totes les novel·les
d’Amat-Piniella, El casino dels senyors, i podrem, per
tant, acompanyar el fantasma de l’antic conserge del
Casino que, quinze anys després de la guerra, torna a
passejar pels racons de l’edifici on havia treballat i que
avui és un centre cultural, amb biblioteca, oficines i
sales d’exposicions. Esperem que també arribi a bon
port l’edició d’un recull d’articles, a cura de Toni Mata,
que apareixerà a l’editorial Acontravent durant l’any.
De moment, però, no hi ha perspectives de retrobar les
últimes novel·les publicades en vida de l’autor –La pau
a casa (1957) i La ribera deserta (1966)–, ni Ombres al
calidoscopi (1933), la seva primera obra, una col·lecció
d’eloqüents retrats literaris de personatges manresans,
que li va prologar el malaguanyat Josep Maria Planes,
amic seu.
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Lluís Calderer

Contra el bilingüisme

E

ls premis literaris Ciutat de Palma han rebut una
forta escomesa a mans de l’autoritarisme del PP, el
qual els ha convertit en bilingües quan només estaven destinats a obres en llengua catalana. També
aquest darrer atac ha tingut una resposta contundent, digníssima i civilitzada. El 20 de gener, a la mateixa
hora en què es donaven els premis al Teatre Principal, es
convocà un acte a Can Alcover, seu de l’Obra Cultural
Balear en el qual una trentena d’escriptors de les illes van
llegir textos propis o d’altres autors catalans davant un públic nombrós i entusiasta de diverses edats.

En pensar-hi, em ve a la memòria el fet
següent: l’any 1972, Eugeni Xammar va
rebre una carta dels organitzadors d’un
homenatge a Xavier Regàs, convidant-lo
a assistir-hi. Com que el text era bilingüe,
els el va tornar amb una llarga resposta
de la qual cal citar aquest paràgraf: «El
meu gest no vol tenir res d’ofensiu per a
ningú. Però és perfectament explicable.
Parlo correctament set llengües. N’escric
amb relativa correcció cinc. Nogensmenys, els documents bilingües catalano-castellans no els entenc. I quan dic
que no els entenc, vostès ja m’entenen.
Vull dir que els entenc massa. En efecte.
Dani Hernández Massegú
Impossible de complir amb la sentència
de mort contra la llengua catalana dictada ara fa 33 anys, el
bilingüisme ha esdevingut una de les armes predilectes
dels enemics de Catalunya. Del que ara es tracta és precisament d’això: fer de la nació catalana una «región» bilingüe
amb un «idioma oficial único». Dit d’altra faisó: fer dels catalans un poble híbrid, mansoi i amant de la comoditat: llana
i pell d’anyell i veu (bilingüe) de cabrit».
De l’esmentat acte recordo emocionat la intervenció de
Biel Mesquida. Va triar i llegir molt bé un dels grans poemes
de B. Rosselló-Pòrcel (no ens oblidéssim pas enguany de
commemorar el centenari del seu naixement): A Mallorca
durant la guerra civil: «Verdegen encara aquells camps / i
duren aquelles arbredes / i damunt del mateix atzur / es
retallen les meves muntanyes. / (...) / Tota la meva vida es
lliga a tu, / com en la nit les flames a la fosca».
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Pudor de socarrim

E

n les últimes
dues visites amb
caràcter oficial
d’Artur Mas a
Manresa –una
com a candidat i
l’altra, a finals del
gener
passat,
com a president reelegit–
l’home s’ha cobert de glòria.
Certament, molt més en la
segona estada de fa ben pocs
dies en la qual va inaugurar
–a l’empara de l’Altíssim– la
rehabilitació de l’atri de la
Seu. És bonic venir a tallar la
cinta devent (directament o
indirectament) les consegüents subvencions de rehabilitació de l’obra. Perquè, si no
hi ha novetats d’última hora,
ni Ajuntament ni Generalitat
han fet el gest. En descàrrec
del Molt Honorable, hem de
dir que va vanagloriar la tasca
ciutadana que hi ha darrere
de la conservació de la basílica i va fer servir l’eternització
de les seves obres per continuar la seva pastoral d’evangelització de feligresos de
cara a l’estat propi.

El seguici convergent no va
faltar a la cita, de la mateixa
manera que ho va fer el juny
de 2010 quan, el llavors aspirant a la presidència, va
trepitjar l’estació de la Renfe i va constatar que era una
bona merda. Aquest cop, segurament també va poder
contemplar-la, rovellada i sòrdida, mirant-la imperialment des del Puigcardener. La veritat és que el llast
ferroviari continua ben latent i, passats dos anys i mig,

lluny de millorar la situació, la cosa continua igual... o
pitjor. Esperem que en el camí cap a Ítaca hi hagi un
tram en tren i millori la línia cap al port barceloní, l’epicentre de la Catalunya lliure. O, si més no, si algun
dia som independents, que paguin les factures de les
intervencions que permeten que la Seu no s’ensorri.
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BUGADA AL POU
Cots i Claret,
a la corda fluixa
El sector de la construcció s’està destruint a marxes accelerades. Des d’arreu es diu que el 2012 ha estat duríssim
i ha acabat d’enfonsar algunes indústries immobiliàries que, amb l’explosió
de la bombolla, ja estaven tocades de
mort. És el que ha estat a punt de passar amb la històrica constructora manresana Cots i Claret que, després d’acabar un primer Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) a finals d’any, n’ha
engegat un altre que ha implicat l’acomiadament de més de la meitat de la
plantilla. Els motius principals de la
mala marxa de l’empresa se centren,
essencialment, en l’aposta per projectes d’obra civil que, en aquests
moments, l’administració no paga.
D’aquesta manera, tot i que la constructora, ara per ara, té alguns obres en
què podria treballar, està pràcticament
inactiva per manca de liquiditat i
morositat d’ajuntaments i govern de la
Generalitat. Mala peça al teler per als
constructors i els treballadors, professionals i industrials que n’han de viure.
Hi ha habitatges buits a cabassos i
posar totxos per a equipaments
públics implica, inevitablement, picarse els dits i quedar entrampat sine die.

Més morositat
Si l’administració –tristament– ha acabat sent morosa per antonomàsia, hi
ha institucions, col·lectius, clubs i entitats que també continuen fent la viuviu i tiren endavant sense pagar factures en un qui dia passa, any empeny
una mica detestable, la veritat. Un
col·laborador d’aquesta revista em
comunica força contrariat que, des de
fa temps, el Club Tennis Manresa, presidit pel funcionari municipal Maurici
Algué, està deixant de pagar quantitats considerables a alguns proveïdors
i professionals que hi fan feines. Ell
mateix és un dels damnificats.
Aparentment, la imatge del club –amb
restaurant renovat i instal·lacions de
qualitat– és bona, però, és clar, si tot és
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QUINTÍ TORRA CORDONS

a costa de la morositat i de posar-hi
més cara que esquena, tot plegat ja és
una altra història. El club té una trajectòria històrica important i, si és veritat
que té problemes econòmics, potser
faria bé de reconsiderar qui i com ha de
gestionar-lo.

Guardiola
robada, de nou
Els redactors del tema central d’aquest
mes em fan arribar una informació
francament lamentable. Òmnium
Bages ja va denunciar el gener passat
que algú havia robat la maqueta del
conjunt escultòric dedicat a Joaquim
Amat-Piniella que hi havia instal·lada al
Centre Cultural del Casino, just davant
de l’entrada de les dependències de la
regidoria de Cultura. A part de la reproducció a escala, els lladres també es
van endur una guardiola destinada a
recollir donacions per finançar l’estàtua que s’instal·larà al Casino amb
motiu del centenari del naixement de
l’escriptor. Malgrat la pèrdua de la
maqueta, i com que la campanya
Amat-Piniella al Casino continua oberta, la gent d’Òmnium i del Centre
Cultural van decidir restituir la guardiola per seguir recollint donacions.
Aquest cop, a més, clavada per fer-ne
més difícil la sostracció. La sorpresa va
arribar pocs dies després quan, novament, va tornar a ser robada. És que
s’ha de ser miserable, eh!

Donar la notícia
a cegues
Un amable lector em diu que li va produir sorpresa que, arran del comunicat
de la CUP sobre el tancament de la
Kampana, les televisions locals anunciaven simplement que el centre havia
tancat (era a mitjans de gener). El cartell que es podia llegir a la porta de la
Kampana, però, deia que es tornaria a
obrir a primers de febrer. La CUP era
qui denunciava el «tancament». Ningú
no va dir, però, que el tancament era
per quinze dies. De vegades val la pena
contrastar la informació, oi?

50 anys
servint els Reis
Si fa dos mesos us reproduïa el curiós
rètol que lluïa un vehicle per Manresa i
que es queixava de la marca Seat i de
l’atenció rebuda per part del concessionari manresà, avui em sembla de
justícia remarcar la trajectòria d’aquest
concessionari, Accessoris Manresa, que
des de fa cinquanta anys col·labora
amb l’organització de la cavalcada dels
Reis d’Orient amb l’aportació de 15 o
20 vehicles de tot tipus. L’Agrupació
Cultural del Bages els ho ha reconegut
i em plau fer-me’n ressò perquè en
aquesta secció no tot han de ser crítiques i les coses que es fan bé i desinteressadament també val la pena que se
sàpiguen. Queda dit.

Febrer 2013:Layout 1

04/02/2013

8:43

Página 39

Dilluns Barreja
La notícia del debut al local D’Arrel del
grup de folk Dilluns Barreja, encapçalat
per l’exconseller Josep Huguet i
l’exregidor Ignasi Perramon, ja ha
donat la volta al país, perquè no és
habitual que els polítics, encara que
siguin jubilats, ens animin la vida amb
música. Però no em puc estar de ferme’n ressò en aquestes pàgines de
bugada manresana per felicitar-los i
desitjar-los que continuïn en aquesta
línia, que segur que és més gratificant
que la de la política. Puc donar fe que
ho fan força bé, que apunten estil i
maneres, vaja, i que en podem esperar
més. De fet ja ens van anunciar un proper lliurament de música occitana.
L’esperarem amb candeletes.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

Arriben els Carnestoltes

A

les nostres contrades el
febrer sempre és fred, un
fred que es fica al cos i ens
deixa «tiessos» com un
bacallà. Enguany l’encarem
amb el cor glaçat i el cap a punt de

bullir. El temps del carnaval anuncia,
en els països cristianitzats, el pas als 40
dies de la quaresma, amb sacrifici fins
la celebració de la Pasqua.
Valgui el pròleg per situar-nos en una
comunitat, la nostra, on ja fa temps
que estem passant la quaresma els
ciutadans. No sé si val la pena tenir un
rei del carnaval, el carnestoltes o
com diem en el títol, tenim molts,
masses, carnestoltes!
Molts anys, per Carnaval és
fàcil disfressar-nos de capellans, bisbes, frares, monges o, per humililtat, de
sagristans. És molt
més fàcil anar a la
festa amb un bon
«traje y corbata» i
matem
diversos
ocells d’una tacada
(de billar ). Els que
ens
observin
poden endevinar
si anem de ministre, rei, diputa, assis-

tent de diputat/da, lladre, mafiós o
assessor.
En veritat us dic, que tenia preparat
material per l’article que començava:
«Oh! S , l’església!, A tots ens excita
malparlar de l’església i de la seva
ostentació de riquesa, que si el Vaticà
té molt or acumulat, que si el tresor de
Montserrat, va a que el patrimoni acumulat és excessiu (recordem que va
resistir la desamortització de Mendizábal al segle XIX) i...».
I ara resulta que no podem posar la mà
al foc per alguns dels nostres representants, escollits democràticament. Tinc al
cap alguns polítics no necessàriament
de la meva corda de conviccions que sí
posaria la mà al foc per ells. La societat
democràtica sota sospita. Recordem
que som les persones i la condició
humana el que dóna pàtina a les nostres conductes. Tractament del problema: més Democràcia, amb majúscules i
més rigor democràtic; sinó «quan creus
que ja s’acaba, torna a començar» i això
no ens ho podem permetre.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

El realisme
brut passa
per Manresa

J

o sempre m’havia pensat que
Salvador Espriu era manresà.
No pas perquè m’ho hagués dit
ningú més que la meva intuïció
infantil com a lectora d’Assaig
de càntic en el temple, on el poeta parla
d’un lloc brut i pobre, dissortat i infeliç.
Anys després vaig llegir els Dublinesos,
on James Joyce també em va semblar
molt manresà, ja que hi parla d’una
ciutat rònega i jesuítica, amb carrers
marronosos, un riu que bruteja i molts
ciutadans que n’emigren, com el
mateix Joyce, que va escriure aquelles
pàgines des de Trieste i París. Més
endavant, quan vaig llegir La ciudad de
la niebla de Pio Baroja vaig pensar que
Baroja era el pseudònim d’algun cronista local veí del barri vell. La ciutat
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descrita és d’una
sordidesa i una
hostilitat
tals
que, fins i tot després de descobrir
que es tractava
de Londres, sempre vaig sospitar
que mentre escrivia sobre els
barris baixos de
Londres pensava en la Manresa de
Plácido.
Els autors manresans, en canvi, sempre
eviten parlar de Manresa. Amb poques,
però molt honroses excepcions: AmatPiniella, a El casino dels senyors, ara en
procés de reedició; Jaume Serra

Fontelles, tant a Desitja’m sort,
Madeleine com a Nit de vetlla; Llorenç
Capdevila, que hi al·ludeix en diverses
de les seves novel·les; Lluís Calderer,
amb La Seu se’n va a córrer món, i ara s’hi
afegeix Genís Sinca, amb el retrat ben
galdós d’una família manresana gens
exemplar a Una família exemplar.
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QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON

Leo Espinola

T

emps era temps, la ciutat
creixia atapeïda i cada racó
era gasivament aprofitat.
Minúsculs establiments a
peu de carrer cobrien el
recorregut de vianants amb ofertes de
benefici magre, tot just uns centimets i
para de comptar. Però en un portal o
sota una escala s’hi arraïmaven els ataconadors i esmolets, els venedors de
loteria, les novel·les de segona mà o la
còpia de claus. I per sobre de tots, més
net i amb més lletra, també més esclau,
hi havia sempre el quiosquer. N’hi havia
i n’hi ha, que encara en queden i són
fidels a l’establiment. Com en Leo
Espinola, no el recordeu? Parapetat al
quiosc de Sant Domènec, fent cantonada amb la Muralla, hom es pregunta qui
va ser l’arquitecte d’aquella fantasia. El
Leo segur que no! Però des de fa catorze anys atén amb regularitat tots els

LO GAITER
DEL CALDERS
Mentre vaig tocant la gaita
sota la llum resplendent,
per més que un jutge setciències
hagi dictat, contundent,
que el bloc de la plaça Bages
el varen fer malament,
hi ha coses que no m’explico,
que la meva ment no entén.
Si és cert que ha estat inepta,
per fatxenda i prepotent,
la regidoria d’obres
de l’antic Ajuntament,
¿què en traurà de la sentència
el veí del bastiment,
si cal aterrar la casa
i fer-ne una novament
de més gran, més espaiosa
que l’eclipsarà igualment?
¿Una ordre cal aplicar-la
quan perjudica la gent
i no aporta benefici
ni favor a cap client?
Jo d’això en dic injustícia
avalada legalment,
per no dir que és la venjança
d’un nyap de l’Ajuntament.
Dura lex, sed lex. Amén?

clients que s’hi atansen per un diari, una
revista o un paquet de xiclets. Se n’aprèn els noms i, com un mestre amb els
deixebles, té també l’habilitat de
comentar-vos les notícies que sap que
potser us puguin interessar! Això i encara una bona paraula, com provant de
compensar el pessimisme de les portades matinals que despatxa... I mira que
en Leo va a preu fet! Assalariat del
quiosc, treballa també tots els diumenges, però no se’n plany pas. «Els caps de
setmana hi ha més feina i ni te n’adones
del temps. Sense feina les hores sí que
es fan llargues!». Doncs això, en Leo està
convençut que com més feina, millor. Va
començar de jove després de fer l’aprenentatge repartint diaris i ara mateix no
li sabria cap greu de jubilar-s’hi. «Que
duri!», encara exclama, amb l’esperança
que els diaris, com els quioscs amics, no
s’haurien d’acabar mai...

ARS VIVENDI
«Gaudeamus igitur» i no t’hi capfiquis,
que per quatre dies que tens al rebost
no val pas la pena fer-te el tiquis-miquis,
ni esperar rebaixes, ni preus de low cost.
Mentre el cos et porti que res no t’espanti,
deixa que se t’ompli el cap pardals.
Fes-te amb els amics, fes-te amb tutti quanti,
veuràs com se’t curen i et passen els mals.
I balla la dansa de la teva vida;
és el ball que et toca, no hi ha altra sortida;
cal ballar per força, sol o acompanyat.
Si el danses amb gràcia, quan vingui la posta
tu com Juli Cèsar tindràs la resposta:
«Veni, vidi, vici». Hauràs triomfat.
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Informers

B

envolguts cristians i cristianes, ja en l’antiga
Judea els fariseus feien de la tafaneria i el
rumor la punta de llança de les seves ofenses.
I qui de vosaltres no s’ha sentit víctima, com
hi ha Déu, de les enraonies del veïnat? Ja ho
recull Joan Amades en una dita dedicada a les donasses
que abaixen la persiana quan tornem tard a casa i (potser) amb alguna companyia no coneguda pels factòtums del barri: «dona finestrera, o puta o xafardera». I, a
fe de Déu, que els mitjans de comunicació fan córrer
rius de tinta al voltant dels afers diversos dels dits famosos i se n’omplen hores i hores de televisió. Però, que
l’Altíssim em perdoni, el que més llaminer és per a la
patuleia és el coneixement de les misèries del veí de
l’escala: si la dona li fa el salt, si duu llepet als calçotets,
d’on ha tret els calés per canviar-se novament el cotxe i
si és veritat que la seva filla ha demanat un crèdit per
fer-se fer els pits. Càstig de Déu! Infàmia! Però el que els
anglesos anomenen hunky punky, el nord-americà sexe,
drogues i rock’n roll, sempre desperta passions. Les
passions més concupiscibles, per cert.
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La nova moda dels adolescents a les xarxes socials s’anomena informer i es vehicula a través d’espais com el
Facebook. La idea és semblant a la de les guixades dels
interiors de les portes dels lavabos, però modernitzada. Ben mirat, falòrnies infundades aparentment
inofensives que acaben escampant-se com la pólvora.
I, certament, algunes fan molt de mal. És esfereïdor
comprovar com, en els centres de secundària, la testosterona està a uns nivells altíssims! De cordar-se ben
fort un cilici a l’entrecuix, vaja! Que Déu ens agafi confessats! Ara que, el que enerva més és el llenguatge i
l’ortografia dels adolescents. No és pas un problema de
llengua, ni de sociolingüística... És un problema d’alfabetització. Cada dia reso 25 parenostres i més de 50
avemaries per als docents que han de negociar-hi.
Alguns d’ells, per cert, vexats i insultats als informers
per nassos de mocs amb més llengua que esquena. Ai,
Senyor Déu meu! Pecats antics amb idees ben modernes. Com si l’ètica i la moral (cristiana?) hagués desaparegut a cop de clic. Amb tanta laxitud, no sé sap on anirem a parar.

Sabadell

