CLÍNICA UNIVERSITÀRIA,
ESPECIALISTES EN SALUT
SERVEI DE FISIOTERÀPIA

SERVEI DE LOGOPÈDIA

SERVEI DE PODOLOGIA

Teràpia manual, massatge, treball
muscular per a la recuperació de
lesions i/o tractament del dolor
i millora de la qualitat de vida.

Valoració i tractament dels
problemes de la parla, de la veu,
del llenguatge, de la comunicació
i de l’aparell bucofonador.

Prevenció i tractament de les
alteracions i malalties del peu.
Estudis biomecànics. Plantilles.
Cirurgia podològica.

SERVEI DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA

SERVEI DE PSICOLOGIA
I D´ASSESSORAMENT
PSICOPEDAGÒGIC INFANTIL,
JUVENIL I ADOLESCENT

Assessorament en alimentació
i dietes personalitzades
(d’aprimament, per a esportistes,
intoleràncies alimentàries, etc.).
Tractament de l’obesitat infantil.

Atenció i orientació psicològica,
individual i grupal, per a persones
i col·lectius amb malalties
cròniques. Grups de creixement
personal.

PER CONCERTAR VISITA
TRUQUEU AL 93 875 73 10
Atenció privada o concertada amb mútues,
associacions, institucions i entitats.

Intervencions psicològiques:
maduració emocional, depressió,
dislèxia, TDAH, ansietat.
Reeducacions psicoterapèutiques.
Tècniques d´estudi.

Av. Universitària, 8-10 · 08242 Manresa
www.clinicauniversitaria.cat

editorial

E

Neteja a fons

l centre històric de Manresa necessita
urgentment un pla integral d’actuació. No
només un embelliment puntual per sortir
del pas. I més encara si es pretén que el 2022
la ciutat s’obri al món amb la Cova i la figura
de Sant Ignasi com a motors. La celeritat,
alhora, també ve imposada per la crisi
comercial i la necessitat de renovar el parc
d’habitatges per atraure nous veïns. Ara per ara no ve de
gust viure al nucli antic: els pisos són vells i els manquen
serveis, no s’habiliten prou espais d’aparcament a un preu
raonable, hi ha cada cop menys comerços, està brut i l’administració local sembla que s’hi ha girat d’esquena.
Abans d’arribar a la fita ignasiana –i potser en alguns
aspectes ja fem tard– convé mirar enrere i fixar-se
en què s’ha fet malament en els últims
anys, especialment en aquells en què
es disposava de recursos per intervenir amb contundència i
esponjar el sector. La reflexió,
al marge de retrets polítics,
ens ha de servir per no
cometre els mateixos
errors i sanejar del tot i
sense contemplacions
aquells punts que reflecteixen la degradació
com un mirall i són
focus d’insalubritat i
mala imatge. També és
indispensable pacificar
el trànsit en la zona històrica i patrimonial
com s’ha fet en totes
les urbs modernes des
de fa anys oferint alternatives d’estacionament a veïns i visitants.
Tot plegat cal fer-ho
amb un compromís de
ciutat i al marge de l’aritmètica política. Encara que,
per ara, no hi hagi recursos
per intervenir. Més d’hora que
tard, cal anar greixant instruments
per posar fil a l’agulla.

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) ha de ser
un full de ruta essencial. Però la ciutat no pot quedar-se
en el pla teòric. Cal una acció enèrgica. Si en altres
temps la figura de Fòrum va servir per fer rehabilitació
a contrapèl del mercat immobiliari, potser seria el
moment de ressuscitar-la i armar-la amb eines per diagnosticar bé els objectius i actuar tan aviat com es
pugui. En el planejament i la gestió urbanística –tornem a mirar pel retrovisor– hi ha unanimitat a l’hora
d’erigir la remodelació de la plaça de la reforma com a
paradigma de la mala planificació, el mal gust i, sobretot, com a sot on enterrar centenars de milers d’euros
per, per postres, obtenir un rèdit funest: un espai que
no agrada als ciutadans i un pàrquing que, a part de no
actuar com a pol dissuasori d’aparcament –per hàbits de mobilitat
adquirits, però també per
preus–, és a mans d’un
administrador amb nul·la
sensibilitat pel panorama
socioeconòmic de la ciutat. Absolutament el
contrari de les polítiques actives que cal
engegar en paral·lel a
les grues, les formigoneres, els enderrocs i
el sanejament. Polítiques actives i amb
assessorament de
primera mà destinades a impulsar una
activitat econòmica i
comercial que faciliti
tant l’assentament
de nous emprenedors com l’actualització de comerços
tradicionals. El compromís i el consens
per part de tothom
serà essencial per fer
reviure el municipi i,
sobretot, fer-hi una neteja a fons.
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notícies del pou

Taula rodona sobre el
comiat de la Sala Ciutat,
al Casino
El dia 7 de gener, a la Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino, vam presentar la revista de gener, que dedicava el tema central al comiat de la Sala Loiola/Ciutat,
amb una taula rodona, dins del cicle Temes del Pou,
sobre el tema: «Adéu a la Sala Ciutat», amb la presència
de Lluís Calderer (Cineclub Manresa); Joan Morros
(rialles, Tabola, El Galliner), i Enric Macià (Innocentada
de Manresa), moderats pel periodista Joan Piqué.

Joaquim Noguero torna
a comissariar exposició
En el marc de la bCNegra, Joaquim Noguero, antic responsable de les pàgines de cultura de la nostra revista i
professor de periodisme cultural, ha comissariat la mostra: Cobertes de color en un temps gris. Anys quaranta, cinquanta i seixanta, que es pot veure del 30 de gener al 18
de març a la biblioteca Jaume Fuster, de barcelona.

Fontdevila exposa acudits
Manel Fontdevila, bon amic de la revista, exposa a la seu
del Col·legi de Periodistes, a la Plana de l’Om, un conjunt
de 25 acudits, del 4 de febrer al 31 de març, sota el títol
d’El llapis més esmolat
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector
Rèplica a
Manel Cucurella
Llegint el diari Regió7 del passat dia 6
de gener, observo atònit com hi ha
persones capaces de creure’s les seves
pròpies mentides. Com a extreballador
de la Casa Jorba, que ha treballat
durant molts anys en diversos mitjans
de comunicació, em dirigeixo a vostè
per explicar públicament la meva versió personal sobre un lema, que més
tard un malintencionat ha volgut convertir en l’eslògan Manresa, cor de
Catalunya.
En primer lloc, vull afirmar amb total
rotunditat i coneixement de causa,
que el lema (actual marca Manresa Cor
de Catalunya) té el seu únic origen en
la recreació que el bon amic i company
de feina a cal Jorba, ramon Salisi, va fer
de la idea original que sorgeix el segle
XIX quan el canonge Jaume Collell ja
va identificar Montserrat com a cor
espiritual de Catalunya. Si som seriosos, tots sabem (menys pel que sembla
l’impressor Cucurella) que el cor geogràfic del Principat de Catalunya correspon a Pinós, al Solsonès. Però retornant a les tires fetes pel Salisi que
volien reproduir aquesta idea de la
centralitat catalana de Manresa a partir
de la casa Jorba, aleshores el comerç
més important de la ciutat, l’eslògan
posterior que Cucurella s’atribueix és
una vulgar fantasia.
Afirmo que és mentida que Manel
Cucurella no imprimís res de can Jorba.
Però el més greu del cas, possiblement
per la seva edat, és que s’hagi oblidat o
potser es pensa que ja sóc mort, que jo
vaig ser l’encarregat de dibuixar les
esmentades tires d’aironfix per encàrrec d’en Salisi, però el que ell fa veure
que ja no recorda és que vaig ser jo
personalment qui les hi va portar per
tal que les imprimís al seu local del carrer Cirera. I, per cert, no estaria gens
malament que el dia que li vagi bé em
retorni els dibuixos que li vaig dur, perquè, si bé és veritat que ho vaig fer en
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nom de la Casa Jorba, ara la propietat
intel·lectual em reconeix que són ben
meus.
També diu Manel Cucurella, aquí
encertadament, que no érem clients
habituals, però la raó era ben simple, ja
que ramon Salisi considerava que hi
havia millors impressors a la ciutat,
però en aquest sentit va tenir la sort
que els dirigents de cal Jorba d’aquella
època tenien la política molt manresana de fer-los treballar a tots. Diu que no
en guarda factures, però mai se’n feien
per encarregar una feina, i és fàcil destruir-les un cop fet el pagament. Però,
qui parla de factures?
Quan nega que no sabia res de l’assumpte, el més curiós de tot plegat és
que sí que existeix per contra, «còpia
del registre d’impressió adreçat a la
delegació de barcelona del Servei de
Dipòsit Legal de la direcció general
d’Arxius i biblioteques del Ministeri
d’Educació i Ciència, que és qui li va
donar permís a ell per fer la impressió
en temps del franquisme». Només faltaria. En època franquista aquest era
un tràmit obligat. Ens està dient ara
que va imprimir les tires de cal Jorba
sense permís?
El que ja no té perdó de Déu, però per
a mi no és cap sorpresa, és que aquest
individu tingui la barra de dir que no
coneixia en Salisi de quan treballava a
cal Jorba. Ja no es tracta només d’una
mentida, és una aberració!
Joan Guitart Clapera

Feu-nos arribar les vostres cartes,
d’una llarga màxima de 30 ratlles,
amb el vostre nom, adreça i DNI, a
l’apartat de Correus número 1 de
Manresa, o a l’adreça electrònica
elpou@elpou.cat
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de mes a mes
Centenars de manresans
s’autoinculpen
3 de gener. Prop de mig miler de manresans i bagencs
presenten al jutjat de guàrdia el formulari de l’autoinculpació per haver pres part en el procés participatiu del 9N, en solidaritat amb el president de la Generalitat, Artur
Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, i la consellera
d’Ensenyament, Irene rigau.

Prop de 10.000
visitants passen pel
Campi qui Jugui
4 de gener. El saló de la infància i la joventut tanca el seu
segon any al Congost amb 9.364 visitants durant els nou
dies que ha estat obert, una xifra similar a la de l’any anterior.

Una encesa d’espelmes
rep els reis d’Orient
5 de gener. El lleó de Manresa s’afegeix a la cavalcada
dels reis d’Orient, que aquest any són rebuts a la Plaça
Major amb espelmes enceses. La comitiva reial arriba
també als barris de la Font dels Capellans, Cal Gravat i la
balconada, i visita la Sagrada Família, el Xup i MionPuigberenguer.

Estrenen el servei de dutxes
13 de gener. A l’antiga residència de les Germanetes del
Pobres del carrer dels Caputxins, entra en funcionament
el servei de dutxes per a persones en situació de pobresa,
gestionat per la fundació Germà Tomàs Canet.

Adéu a la Sala Ciutat,
a mitges
11 de gener. El primer acte de comiat a la sala
Loiola/Ciutat aplega unes 700 persones davant de
l’històric equipament que s’ha d’enderrocar i
inclou parlaments i actuacions d’alguns dels protagonistes del seu mig segle d’espectacles, i una darrera visita a l’interior. Dues setmanes més tard,
mentre al Conservatori es feia el darrer acte programat amb un recull de vivències de les diferents
entitats, un grup de joves ocupa la sala de la plaça
de Sant Ignasi sota el lema Salvem la Sala Ciutat i en
reivindica l’ús social.

locals en desús i revitalitzar el nucli antic, en una proposta anomenada baHiMa (barri Històric de Manresa),
que es repetirà durant els mesos de febrer i març, de
dijous a dissabte.

S’estrena la 58a edició
de la Innocentada

S’enderroca la pista Castell

16 de gener. El teatre Conservatori acull l’estrena de la
58a Innocentada, Francesc, véns o no véns, que amb
guió d’Ernest Macià se centra en peripècies causades
per les gestions adreçades al papa Francesc perquè
visiti Manresa, amb el personatges de la monja dominica Sor Lucía Caram i Sant Ignasi de Loiola com a protagonistes principals.

13 de gener. Les màquines entren a la pista Castell per
iniciar-ne l’enderrocament, deu anys més tard del que
estava previst i enmig d’un debat ciutadà sobre l’ús futur
del solar que hi quedarà.

Tancada perquè la
biblioteca obri més hores

Arrenca baHiMa

19 de gener. Una trentena de joves del col·lectiu Arran
ocupa la sala principal de la biblioteca del Casino per
demanar que se n’ampliï l’horari d’obertura. La tancada
acaba tres dies més tard amb l’aprovació en el ple
municipal d’una millora d’horaris i l’habilitació d’una
sala d’estudis.

15 de gener. Joves creadors omplen d’art sis locals buits
del centre històric amb una iniciativa que té un triple
objectiu: donar oportunitats a joves artistes, millorar els
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Es voten els primers
pressupostos participatius
20 de gener. Un total de 367 persones voten per triar els 4
projectes que es duran a terme, de la vintena que s’han
presentat: adequar la riera de rajadell al Xup, connectar
l’Anella Verda, construir un nou camp de beisbol i instal·lar
desfibril·ladors als espais municipals.

reflexions sobre el
franquisme i l’holocaust
24 de gener. Organitzat pel Col·lectiu Desvalls, el cicle
sobre la pervivència del franquisme fa un acte poeticomusical al refugi de la renaixença. El dia 29 es projecten els
documentals Desencaixats i #el camí d’un protocol, a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om. El mateix dia al matí s’havia fet
davant de l’escultura dedicada a Joaquim Amat-Piniella, en
el 70è aniversari de l’alliberament dels camps, una Expressió Plàstica, realitzada per l’alumnat dels instituts Lluís de
Peguera i Pius Font i Quer i de l’Escola d’Art.

Mor Maria Lluïsa batlle
27 de gener. Mor als 66 anys la psicòloga clínica i sexòloga
Maria Lluïsa batlle, activista social i sindical a MISA, vinculada de jove a l’escoltisme i col·laboradora del Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

Una de freda...
CGT
Ara que el jutge de l’Audiència Nacional, Javier
Gómez ha alliberat els membres de l’operació
Pandora, entre els quals hi ha la manresana Alba,
que vivia a barcelona, i la uruguaiana beatriz, resident a Manresa, que han estat acusades sense proves de terrorisme, es qüestiona més que mai els
intents per part del poder de donar gat per llebre
per despistar el personal i poder continuar vivint
de la corrupció, sense haver de donar més explicacions a ningú. Mentre elles defensen la seva actuació, la credibilitat d’un sindicat anarquista es posa
en entredit quan el representant local de la CGT diu
que Correus de Manresa acumula 10.000 cartes per
repartir. L’empresa estatal (en procés de privatització el 2016) va reduir de 44 a 38 les zones de repartiment dels barris de Manresa, en previsió de futur.
És criticable la privatització encoberta i el fet que
molts funcionaris se’n vagin a d’altres ministeris
perquè no veuen clar el seu futur a l’empresa, però
segons ens diuen fonts fidedignes, aquesta vegada
potser n’han fet un gra massa.

...i una de calenta
CE Manresa

Jordi Alavedra

El personal d’Althaia
es mobilitza
24 de gener. Prop de tres-cents treballadors i usuaris
d’Althaia es concentren a Crist rei per reclamar la fi de
les retallades, després de la tancada que havia dut a
terme el comitè d’empresa la nit del 14 al 15 de gener
a l’hospital de Sant Joan de Déu.

Després de la victòria amb el Vic, el Manresa de futbol ha guanyat el Montcada, cuer de la classificació,
per 2 a 0 al pavelló del Congost i es manté còmodament en la segona posició de la taula que dóna dret
a la promoció d’ascens, continuant amb la línia que
des del primer dia es va proposar el president José
Luis Correa, que va assegurar que estaria al front del
club fins aconseguir que recuperi la Tercera Divisió
que li correspon per categoria i que es va deixar perdre per una mala gestió d’anteriors directives, mal
relacionades també amb la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament. Segon a la classificació general, l’equip
blanc i vermell que entrena el tècnic Dani Andreu
està en el millor moment de la temporada, disposat
a assolir un ascens necessari per al club però també
per la ciutat. Amb una bona tasca de promoció del
futbol base –l’equip juvenil és primer del seu grup– i
amb un president que creu en les possibilitats d’un
dels històrics del futbol català, el Manresa ha d’aprofitar l’avinentesa, amb una majoria de jugadors de la
comarca, la confiança d’un bon tècnic i a la llarga
potser amb una afició que des de fa unes dècades no
ha sabut estar gaire amb l’equip a les instal·lacions
del Nou Congost.
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d’aquí i d’allà

Marta Atcher

Des de
Maastricht

S

ota una capa grisosa i fina de núvols trobem els Països baixos, un país de gairebé
17 milions d’habitants i 18 milions de bicicletes. El paisatge permanent verd juntament amb la pluja imprevisible, els trajectes amb bici fins al Conservatori i algunes
escletxes de llum, m’acompanyen cada
dia. És molt bonic veure com una mica de
sol pot fer canviar la visió dels carrers i raconets de la ciutat, els colors i les cares de la gent.

Des del passat mes d’agost visc a la capital de Limburg, la
província més al sud del país. Maastricht és una ciutat
plena de cultura i història mil·lenària, acollidora, ordenada. Ja sigui matí, tarda o vespre és agradable contemplarla: els ponts que creuen el riu Mose, la muralla medieval,
la torre vermella de l’església de Sint-Janskerk, el mercat
de la plaça central (la Vrijthof), molta llum a tot arreu. Les
seves fortificacions parlen per si soles sobre la vida de la
ciutat; i és que alguns fets juntament amb la localització
sud dins del país i la seva proximitat amb bèlgica m’han
mostrat que Maastricht té un caràcter particular de la
resta del seu nord... el paisatge, la llengua, la cultura.
Estic cursant els estudis superiors de música al
Conservatori, després d’un any previ de preparació a les
ciutats d’Utrecht i l’Haia. Vaig escollir Holanda perquè
tenia notícies d’un país ben preparat en el camp de la
música: orquestres de referència internacional (la
Concertgebouw), un pou en música barroca i jazz, músics
de primera. I realment m’he trobat amb tot això i més sorpreses, concerts amb preus assequibles per estudiants,
una llarga oferta d’activitats culturals... Dins del
Conservatori hi ha molta varietat de nacionalitats, gent de
tots els punts del món. Molts han viatjat per poder estudiar amb el professor d’instrument, que és el referent més
important dins de la carrera musical. Enmig de la rutina
d’estudi personal i les classes, compartir el dia amb aquesta diversitat és un regal i també ajuda a relaxar-se una
mica (el nivell és alt i es requereixen moltes hores concentrades en el teu instrument i tu mateix).
Sabent que em queden uns anys per endavant aquí m’he
posat a aprendre l’idioma. Com deia abans, la regió on
visc té algunes particularitats i la llengua n’és una: es parla
un dialecte de l’holandès, el limburguès (no reconegut
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oficialment) i a la ciutat es parla una variant d’aquest, el
dialecte de Maastricht. Tot i així estic intentant aprendre
l’holandès comú amb accent català-manresà, que ja és
prou difícil de compaginar!
Em sorprenc molt de l’actitud dels Països baixos envers la
cultura i en especial la música (cosa que hauria de trobar
natural); els estudis musicals estan valorats com a tals, fins
i tot és un prestigi! A casa nostra, on tenim una cultura
musical molt rica i admirable, ens falta aquesta consciència social i sobretot el suport des dels governs i entitats
polítiques. realment la cultura és el mirall de la societat,
oi? Encuriosir-se, valorar o expressar s’haurien d’associar a
progrés, enriquiment... Confio que en un futur el nostre
país, ja lliure, voli una mica més amunt!
Marta Atcher i Soler cursa estudis superiors de música al
Conservatori de Maastricht (Holanda)

vides separades
Josep M. Oliva

Vendre’s el nom

C

onvisc amb la publicitat des que tinc ús de raó
i la seva presència m’és tan familiar que ara
mateix se’m faria impensable un entorn totalment lliure d’anuncis. I si m’ho plantejo m’imagino un paisatge més gris i més ensopit. Fora
d’això, els efectes benèfics de la publicitat es fan patents
en mil exemples. Sense anar més lluny: en la supervivència d’aquesta revista i d’absolutament totes les
publicacions. Per sort per a moltes iniciatives modestes
encara queden anunciants que ho són moguts per un
cert esperit militant i anuncis que de vegades s’anomenen col·laboracions. També hi va haver un temps en què
les grans empreses col·laboraven amb alguna iniciativa i
inserien la seva publicitat en un butlletí, o participant en
una campanya o dotant algun premi, com una manera
de congraciar-se amb la gent del lloc o amb un determinat col·lectiu. Però això ja és història. La tendència publicitària de moltes grans corporacions no és la de col·laborar amb cap projecte sinó de fer-se’l seu i d’engolir-lo
fins a canviar-li el nom. Amb una expressió anglesa –
com no podia ser d’altra manera venint com ve dels
Estats Units– d’això en diuen naming right, que es pot
traduir per dret de denominació i bàsicament es practica
–per ara!– en el món de les competicions esportives, els
grans estadis i els grans teatres.

El que sempre havia estat la lliga de la primera divisió del
futbol és des de fa alguns anys la Liga bbVA, l’estadi de
l’Espanyol que va substituir el de Sarrià, i que a falta d’un
nom millor en deien de Cornellà-El Prat, ara es diu
Power8 Stadium (el nom d’una empresa d’apostes
esportives); la popular estació de metro de Sol, a Madrid,
es diu oficialment i des de fa temps, Vodafone-Sol, i un
dels grans teatres d’aquella ciutat, que fins fa poc s’havia
dit Alcázar, ara és el Teatro Cofidís. Per sort cap persona
que estigui centrada no parla de les possibilitats que pot
tenir el barça de guanyar la lliga bbVA, ni ningú de
Madrid que no estigui tocat del bolet t’indica que per
anar a no sé on has de baixar a la parada Vodafone. Però
encara que vulgui creure que cap empresa no podrà mai
arrabasar-nos les paraules ni robar-nos les expressions
populars, comprar un nom –del que sigui– em sembla
més un espoli que un patrocini.

Jordi Sardans

Fi de la Guerra Civil al Bages

L

’historiador Carles bajona Hergueta acaba d’obtenir la màxima qualificació en un bon treball de
grau d’Humanitats sobre Els darrers dies de la
Guerra Civil al Bages, que ha tingut com a tutora la
historiadora manresana Gemma rubí. Després de
76 anys de la Guerra Civil, bajona reflecteix en el seu treball
quina realitat van viure diverses persones durant l’ofensiva
de Catalunya al bages. Adonant-se que hi ha informació que
espera que algú la faci parlar, sap recórrer als arxius locals i
sobretot als testimonis personals que encara queden per
explicar vivències de refugiats i emboscats, de la batalla de
Catalunya al bages, prou oblidada, i sobretot de l’entrada de
les tropes franquistes des de Calaf als riu Cardener i
Llobregat i el dia més llarg que dóna via lliure cap a Vic.
L’autor esmenta testimonis dels manresans Francesc Arola,
exiliat a França que va acabar la guerra amb l’exèrcit de
Franco, o Josefa ragon que explica com la seva família va
acollir refugiats a la Pujada roja. Els emboscats sobretot en
l’àmbit rural s’expliquen a través del testimoni d’Esteve
Cortés, de Mura, i de rosa Parrot, de Sant Salvador de
Guardiola. records també dels hospitals d’evacuació que
van acostar el front de guerra als ciutadans de Manresa i del
bages i alguns detalls dels bombardeigs, però el més interessant és sens dubte la cronologia viscuda de l’entrada de
les tropes nacionals al bages: en 11 dies es va ocupar tota la
comarca, a base de destrucció i terror.
El 20 de gener va caure Calaf. Però a partir del dia 22 les tropes franquistes ja van ocupar el bages: Castelltallat, Fonollosa, Aguilar de Segarra i rajadell. Angelina Company, de
Castellar, recorda l’arribada dels franquistes amb metrallaments i robatori dels animals dels corrals. Dia 23, Fals, Sant
Mateu i Castellfollit del boix. Vicenç Guitart, de Fals recorda
la mort d’alguns soldats republicans. Dia 24, Sant Joan de
Vilatorrada, Manresa, Sant Salvador de Guardiola i Sant
Fruitós de bages. rosa Parrot, de Sant Salvador, estava contenta perquè els nacionals eren dels seus, així com Francesc
Ferrer, de Valls de Torroella, que recorda com la seva família
catòlica va celebrar l’entrada de les tropes franquistes. El 25,
Monistrol de Montserrat i Cardona, el 26 Santpedor, Sallent...
fins a arribar a l’1 de febrer, en què Sant Feliu Sasserra és l’últim poble del bages que cau en mans dels franquistes.
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tema del mes

Sílvia berengueras
Carles Claret

La Manresa degradada
amoïna veïns i botiguers

L

a inversió en manteniment
de la via pública i mobiliari
urbà a Manresa ha estat
mínima en l’últim mandat.
Però la dinàmica no és nova,
s’hereta del darrer govern
tripartit que, amb la sinergia
de les vaques grasses, «va
voler marcar paquet amb grans obres
accessòries que han acabat sent nefastes
per a la ciutat», sentencia el president de
la Federació d’Associacions de Veïns. Enric
Martí afegeix que la resposta davant de
qualsevol arranjament és sempre: «No hi
ha diners». Quan hi havia recursos, «es va
prioritzar l’obra nova i els projectes faraònics com la reforma, que han deixat la
ciutat endeutada i empantanegada». El
regidor d’Urbanisme, ramon bacardit, es
mostra, en línies generals, d’acord amb
Martí en referència a etapes passades i
afegeix que «la riquesa d’una ciutat es
plasma en la via pública i, en aquests
moments, Manresa no n’és, de rica».
bacardit continua dient, respecte a la
manca d’inversió que, en aquest mandat,
«es pot dir que no hem destinat prou
diners al manteniment, però la despesa
s’ha fet en llocs on realment tocava».

Queda clar, doncs, que l’estat de la via
pública reflecteix la manca de conservació, però, insisteix Enric Martí, «la deixadesa continuada fa perdre valor al patrimoni. És com si no fem les reparacions mínimes a casa nostra. Si un any no s’hi intervé, no passa res, però, la desídia en alguns
punts de Manresa es remunta a fa més
d’una dècada». Davant de la justificació
de la manca de recursos, Martí opina que
«el pressupost hauria de preveure sempre
una partida mínima per destinar a la via
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Deixadesa i crisi comercial. Aquests són dos aspectes que, de ben
segur, passaran factura al govern de l’alcalde Valentí Junyent, al qual
certament no ha afavorit la conjuntura econòmica. L’Ajuntament no
ha fet els deures a l’hora de conservar i fer més visible el potencial de
la ciutat i ho ha justificat, reiteradament, per l’endeutament històric
acumulat i la voluntat d’eixugar el dèficit de períodes anteriors. La
manca de mesures de promoció econòmica efectives i l’abaixada
massiva de persianes de molts botiguers són l’altra pedra a la sabata.

Una façana del carrer Sant Miquel que resumeix l’estat de degradació del centre històric: comerç buit i
façana degradada i plena de grafits. Fotos: Jordi Alavedra, Sílvia Berengueras i Carles Claret.

pública». Malgrat que «s’ha fet un manteniment bàsic a conseqüència d’un sanejament econòmic obligatori per no condicionar cap projecte global en un futur»,
segons ramon bacardit, «la inversió s’ha
dirigit cap a intervencions prioritàries
marcades des dels barris».
Centre històric deixat
La no inversió municipal fa estralls al barri
Antic, les Escodines i alguns trams dels
barris de Vic-remei i de Passeig i rodalies.

Per altra part, la urbanització dels voltants
d’edificis patrimonials ha quedat a mitges
o, per la manca de conservació, ha generat espais poc atractius per a veïns i visitants. Anna Martínez, presidenta de
l’Associació de Veïns del barri Antic, assenyala que «a part de la intervenció puntual al carrer de Sobrerroca, la inversió és
mínima. Hem volgut incidir en temes com
la il·luminació o l’habilitació d’espais de
lleure per als infants, però, tot i que hi ha
molta feina per fer, hi ha poca resposta».

Grafits a diverses zones de la ciutat. D’esquerra a dreta i de dalt a baix, zona de la plaça de la Reforma, davant de la Seu; parc de Puigterrà; carrer Na Bastardes; i
entorn de la Reforma

Per a la regidora de Promoció Econòmica,
Sílvia Gratacós, «és un fet que el manteniment no s’ha pogut fer tan bé com voldríem, de la mateixa manera que també han
quedat coixos programes d’altres regidories». De tota manera, i pensant en l’alarma al nucli històric, «l’Ajuntament, en
contraposició, fa tot el possible per donarli vida. S’hi fan activitats continuades, mercat agrari a la plaça Major, s’hi concentrem les fires i la Festa Major i procurem
fer-hi tants actes com sigui possible».
Tot i la mediació municipal i les sinergies
que en pugin sorgir, Gratacós, comenta
que «una cosa és el volum de gent que
volta en una fira i l’altra el trànsit de vianants en el dia a dia. Aquest últim depèn
més del model de comerç i, evidentment,
de la potència de les zones comercials».

Per això, en un futur, «caldrien polítiques
actives destinades a revaloritzar vials concrets i generar un eix comercial dins del
nucli històric». En aquests carrers, continua Gratacós, «com pot ser el carrer de
Sobrerroca, on ja es va fer un embelliment», caldria engegar plans, en paral·lel,
«d’ajut per rehabilitar façanes i edificis
amb l’objectiu de captar nous veïns en
pisos remodelats i més amplis, i esponjar
alguna illa de cases per guanyar espais
recreatius i d’oci». ramon bacardit acaba
d’arrodonir aquest argumentari: «Al centre històric s’han destinat milions d’euros
en llocs equivocats. En la gestió futura,
prevista en gran part al nou pla urbanístic,
hem de cosir itineraris i generar pols d’atracció a nivell d’equipaments i comerços». Com a primera actuació, bacardit
parla de l’obra que es portarà a terme

aquest mateix any a l’eix que conformen
la plaça de Sant Ignasi, la baixada dels
Drets i el carrer del Joc de la Pilota, «on
s’ha de reformar el clavegueram i s’aprofitarà per endreçar i reformar la zona i connectar-la amb el carrer de Sobrerroca. El
complement perfecte seria, a la llarga,
donar un ús a l’edifici de l’Anònima que és
a tocar».
Incivisme
Al marge de l’actuació més o menys
encertada a nivell municipal, Anna
Martínez denuncia «els elevats graus d’incivisme que encara degraden més carrers
i places». I afegeix que «costa que la gent
s’impliqui, voluntàriament, per fer front a
la realitat del barri». En aquest sentit, i dins
del projecte participatiu impulsat per
l’Ajuntament i dotat amb 25.000 euros,
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Brutícia a l’entorn de la Reforma i la Seu. A la dreta, estat del carrer de Sant Miquel el dia 7 de gener, després de deu dies sense neteja. Foto: Raquel Orgillés

l’AV barri Antic va presentar la idea de
«decorar amb vinils de colors tot els locals
buits del centre històric i netejar les façanes que connecten amb la cara sud de la
ciutat. El projecte, que no va ser dels més
votats, s’havia de vehicular «a través del
treball de joves amb risc d’exclusió social».
Tot i que potser no obtindrà els recursos
directes del programa, la iniciativa va
agradar tant a la regidoria de barris com a
la Federació d’Associacions de Veïns i
entronca força amb la que, en el seu dia,
va impulsar el Cercle Artístic per pal·liar la
degradació de la zona.
Molt més contundent que Anna
Martínez és Sergi belmonte, propietari
d’una perruqueria al capdamunt del carrer de Sant Pere. Corrobora l’incivisme
que, segons diu, converteix el seu carrer
en un urinari públic i sovint també en un
abocador incontrolat, al costat dels contenidors. Per això, s’ha sumat a Josep M.
roma i altres veïns del carrer de Na
bastardes, que denuncien públicament i
amb fotografies les pixarades de joves
durant la Festa Major: «Ens hem reunit
amb l’alcalde i el regidor de Cultura i no
n’hem tret res. Per a ells, el problema no
existeix, argumenten que la culpa és de
l’incivisme, que no volem la Festa Major
al barri quan això no és veritat. Quan
vam denunciar els fets, la regidora Caus
va dir que havien posat més cabines de
vàter i és mentida». Segons belmonte,
també van parlar amb la presidenta de
l’Associació de Veïns del barri Antic, per
poder intervenir al Ple de gener, «però
s’hi va negar».

12
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Anna Martínez explica que va rebre la
petició i que coneix perfectament les
reivindicacions del grup que, per altra
banda, «sempre ha fet accions al marge
de l’associació de veïns. Tothom entén les
seves queixes, però, abans d’intervenir en
un Ple, cal consensuar una postura entre
veïns i comerciants». Les queixes de
belmonte i la resta del col·lectiu van aparèixer al Telenotícies de TV3 i en mitjans
locals. Veient la resposta municipal, Josep
M. roma va més enllà i sentencia que la
degradació és irreversible «perquè l’arrel
del problema és la manca de voluntat
política, ja s’arrossega de fa anys i ara ha
tocat fons. Em sap greu pels joves que
vénen al barri, perquè n’acabaran marxant». roma relaciona la degradació amb
una crisi greu del model de ciutat: «No se
sap quina Manresa es vol fer. La ciutat ha
perdut l’ànima».
Sant Miquel, un drama
La raquel Orgillés fa tres anys que té una
botiga de productes ecològics a granel al
carrer de Sant Miquel, durant els quals ha
vist com el seu tros de carrer «s’ha anat
deteriorant». Hi troba a faltar llum, neteja i
vigilància, perquè «tal com està ara fa por
passar-hi». Explica que ha trucat diferents
vegades a la Policia Local pel perill de despreniments de la façana de l’edifici vell del
davant: «Amb el darrer temporal de vent,
les portes d’un balcó espetegaven molt;
en qualsevol moment es podien trencar
els vidres i caure al carrer». Els dos locals
que hi ha als baixos d’aquest edifici fa
anys que estan tancats. L’un acumula a
l’entrada rere la persiana tot de deixalles, i

l’altre mostra visibles signes de deteriorament a la paret del sòcol i el cablejat elèctric. La raquel ensenya que la caixeta del
cablejat, mig desmuntada, és just a sota
d’una canonada d’aigua «que quan plou
raja i fa saltar unes guspires alarmants. No
entenc com l’Ajuntament no obliga els
propietaris dels locals tancats a mantenirlos en unes mínimes condicions».
Des de la regidoria d’Urbanisme, ramon
bacardit respon que el consistori «obre
constantment expedients als propietaris
d’edificis on hi ha elements que es poden
desprendre i causar danys». Explica que
aquests processos generalment no són
fàcils ja que costa esbrinar qui gestiona les
finques i «després dels requeriments preceptius, comença un règim sancionador
en el qual l’Ajuntament no té cap garantia
de cobrament». En última instància, i
davant de casos de risc o de total insalubritat, l’administració local «pot actuar
subsidiàriament destinant diners públics
per arranjar propietats privades que, per
desídia, no estan ben conservades». Al
capdavall, doncs, la intervenció en
aquests edificis no sempre és fàcil. «El ciutadà ha de tenir clar», diu barcardit, «que
l’Ajuntament no arregla façanes ni fa
manteniment d’edificis». En tot cas, pot
promoure ajuts i fer mediacions. Com a
conclusió, el responsable d’urbanisme
apunta que una eina per fer rehabilitacions d’habitatge com Fòrum «actualment no pot actuar comprant i remodelant edificis perquè ha evolucionat en
paral·lel al cicle de crisi del sector immobiliari quan hauria de ser a l’inrevés».

A l’esquerra, mobiliari urbà trencat a la plaça Europa. A més, de cinc parterres per a arbres, només n’hi ha un de plantat. Al mig, tanques al carrer del Joc de la
Pilota, on és previst que es facin obres al clavegueram i de repavimentació aquest any. A la dreta, façana deteriorada al carrer de Serarols

Neteja
La desconfiança de la raquel en l’actuació del consistori va tocar fons abans de
reis, en què «no van netejar el carrer en
tota la setmana. Va circular molta gent
que anava a veure el patge reial i la brutícia s’anava acumulant. Ho comentàvem
entre els botiguers, confiàvem que netejarien el dia 5 o 6 de gener, però el dia 7 el
carrer estava igual o pitjor. Em vaig dir
que ja n’hi havia prou i vaig començar a
fer fotos». Les imatges van circular ràpidament per Facebook i s’hi van sumar les
queixes d’altres comerciants del barri i
clients. L’endemà va presentar queixa per
escrit a l’Ajuntament, per la qual va rebre
de seguida la trucada del regidor de via
pública, Jordi Serracanta: «Em va explicar
que la màquina de netejar amb aigua a
pressió no havia passat pel risc que es
glacés el paviment». Orgillés no va poder
evitar estendre la seva queixa al deteriorament general del barri, però l’única resposta del regidor va ser «que feia molt bé
de queixar-me i que el dia 9 al matí el carrer estaria net, però no va ser així. Fins
que no va venir un canal de televisió el
mateix matí a gravar la notícia no van
venir a netejar, i ja eren les 2 del migdia».
La raquel no entén «la inoperància» de
l’Ajuntament: «Al barri hi ha joves que
obrim i tirem endavant establiments, i
fins i tot ara ho faciliten bonificant la taxa,
però l’ambient cada vegada està més
deteriorat».
ramon bacardit atribueix la difícil situació
del carrer de Sant Miquel al fet que
«tenim un centre històric més gran del
que ens pensem i no està equilibrat a
nivell comercial i d’habitatge de manera

que, en aquest moment, hi ha zones que
són més atractives com la que envolta el
carrer de les barreres amb el motor de la
llibreria Abacus que és al sud del nucli
antic». I reitera la idea que, a mig i llarg
termini, cal anar arranjant la perifèria de
la zona en què, precisament, el carrer de
Sant Miquel queda justament al mig.
Mentrestant, i tornant a la visió comercial,
raquel Orgillés reclama que sobretot «es
doni vida al barri» i està a favor d’iniciatives de promoció com el baHiMa (barri
Històric Manresa), però també objecta
que «no en sabíem res, tot va ser molt
ràpid. Hi ha artistes i comerciants del barri
que potser hi haurien col·laborat i no se’ls
ho va dir». Des de l’Associació de Veïns,
Anna Martínez ratifica que sovint s’han
«sentit obligats a intervenir en temes de
neteja. En un ambient degradat, no pot
ser que, a sobre, s’hi acumuli brutícia per
un mal servei!» Segons la dirigent, els
veïns han notat certa millora, tot i que «és
molt discutible la ubicació de molts contenidors, com per exemple els de la plaça
d’Europa. L’estampa d’acumulació de
porqueria en aquell punt és constant.
S’hauria d’estudiar soterrar-los o posarlos en un altre punt més ben protegits
com a les immediacions del mercat de
Puigmercadal».

aixecades des de fa anys i la intervenció
encara està pendent». Com en molts
altres punts de la trama urbana que es
recullen en tants i tants memoràndums
de la federació veïnal com «al Passeig, on
hi ha accidents periòdics pel mal estat del
paviment, a la balconada, a la plaça del
remei, que té un estat lamentable i un
llarg etcètera». Entomant una idea anterior sobre els comptes de l’Ajuntament, el
president de la Federació de Veïns pensa
que «no passa res per generar una mica
de dèficit en els comptes si és en benefici
de la cara de la ciutat. Tendir al dèficit
zero és una obsessió que no condueix a
res». ramon bacardit replica al dirigent
veïnal observant que «la legislació vigent
no permet generar dèficits i els ingressos
municipals, en l’actual conjuntura econòmica, es limiten, essencialment, a les
taxes cadastrals i de gestió de serveis i a
les de les possibles sancions». I indica
que, «si no es vol incrementar l’IbI, el
marge de maniobra és escàs». Paral·lelament al moment en què vivim i al dèficit
dels exercicis, Enric Martí recorda que hi
ha un deute històric acumulat, «que sembla etern i es va ajornant. Aquest ròssec,
sumat a diverses sentències judicials,
tenalla els diferents equips de govern
que van passant».

Sots i bonys
Tot i que el nucli antic és el gran aparador
de la ciutat i marca la tendència del resta
del municipi, la manca d’inversió és
generalitzada a tots els barris. Enric Martí,
veí del Cal Gravat on també havia presidit
l’associació de veïns, explica que «les
voreres del carrer Àlvar Aalto, a l’altra
banda de la finca del Carrefour, estan

Sots, bonys i alguns forats apedaçats
desenes de vegades són una constant en
carrers i places on el trànsit rodat castiga
durament els paviments. Moltes de les
irregularitats, denuncia Enric Martí, són
causades «pels mals acabats de les obres
que no controla ningú. Moltes empreses
subministradores de serveis acaben malmetent els carrers. No hi ha manera de
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planificar i compassar els moments en
què cal foradar els carrers per fer reparacions de gas, aigua, electricitat, etc amb
altres en què es vol dotar el municipi de
nous serveis». ramon bacardit hi objecta
tot dient que l’Ajuntament «té tres inspectors de via pública amb la funció de
controlar les obres que s’hi fan i comprovar els acabats. S’estableix un sistema de
fiances destinat, precisament, a garantir
que les actuacions es facin bé». I continua
dient que «si hi ha la sensació que no hi ha
prou control, una de dues, o falten inspectors o hi ha actuacions que es fan
sense permís i esquivant la supervisió del
consistori». No obstant això, repeteix
Martí, la queixa als barris per la manca
d’inversió «és generalitzada i hi ha un alt
grau d’incompliment per part de
l’Ajuntament». I, a tot plegat, afegeix, «hi
hem de sumar que les intervencions que
es fan són molt puntuals, s’hi gasta molt
poc i, a més, s’acaben eternitzant amb el
que això comporta per a veïns i comerciants».
Crisi comercial
En molts carrers –el de sant Miquel, com
vèiem, n’és l’exemple més fefaent– el
nombre de locals tancats o per vendre o
llogar supera el 50% i els botiguers es
mostren espantats davant de la destrucció de comerç tradicional. Tot i la potent
sensació de persianes abaixades arreu,
Sílvia Gratacós informa que Manresa «té
una ocupació comercial del 87,6%, sis
punts per damunt de la mitjana catalana».
La regidora també facilita les dades dels
recomptes que fa trimestralment el
mateix Ajuntament dels carrers Vilanova,
Urgell, Alfons XII, born, Nou, Sant Miquel,
Sobrerroca i el Carme, i les places Major,
Anselm Calvé i la plana de l’Om. Malgrat
els moviments i canvis d’activitat, el
bagatge d’establiments en funcionament
des del primer trimestre de 2013 fins a
finals de l’any passat presenta un resultat
de menys dos. És a dir, a principis de 2013
hi havia 231 comerços oberts entre els
carrers i places citades i al desembre de
2014, 229.
Per a Sílvia Gratacós, s’han de tenir en
compte alguns aspectes inherents a la
promoció del nucli antic manresà com
per exemple que «està conformat per
locals petits que no són atractius per a les
grans franquícies i que encaixem més
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Mostres de paviment en mal estat. A dalt, una vorera del carrer Àlvar Aalto (Cal Gravat); al mig, paviment
del mateix carrer i accés al parc de Puigterrà; a sota, plaça de Remei.

Façanes en mal estat al nucli antic. A dalt, l’antiga seu de Creu Roja al carrer Galceran Andreu. A la dreta, al costat de la nova passarel·la de les Escodines. A les fotos petites,
cablejat en males condicions al carrer de Sant Miquel; i façanes degradades al carrer Urgell, davant de la plaça Clavé.

amb comerços singulars, productes de
proximitat, tracte exclusiu, interiorisme,
artesania, restauració de mobles...». La
regidora explica que hi ha un programa
de bonificacions a 5 anys per a propietaris
de locals que es lloguen per menys de
400 euros amb la idea que algunes taxes
no es repercuteixin als arrendataris. Però,
llevat d’aquesta iniciativa i d’altres de
puntuals, Gratacós admet que «hi ha
molta limitació pressupostària per engegar programes més globals». L’Associació
de Comerciants dels carrers de Sobrerroca, Sant Miquel, Plaça Major i rodalies demana més mesures i diu que
l’Ajuntament «s’ha fet enrere en la subvenció del lloguer de nous negocis al barri
durant els tres primers anys. Ho vam proposar seguint el model que ja apliquen
municipis com Igualada o Cardona»,
explica el president del col·lectiu, Josep
Tobeña. També seguint iniciatives foranes, l’Associació de Comerciants va suggerir que «s’obrissin locals buits perquè
firmes amb renom hi fessin liquidació
d’estocs durant una setmana o deu dies.

En canvi, els han obert a artistes durant
tres dies al mes. Ha estat un error per la
periodificació i perquè no ha portat
públic». I és que els comerciants també
volen que la gent passegi pel barri, «però
per veure què?», es pregunta Tobeña. Per
això van proposar que s’arrangessin façanes, il·luminació i monuments.

comerciants que han fet els deures i han
actualitzat la botiga i d’altres que no. Amb
tots els respectes, té moltes més probabilitats de subsistir aquell comerç actualitzat i que tot ell és un gran aparador cap al
carrer i cap a les xarxes que no pas aquelles botigues que no han fet els deures i
no s’han adaptat als nous temps».

Veient els plantejaments d’uns i altres,
Enric Martí assegura, amb recança, que
«les relacions entre Ajuntament, veïns i
associacions de comerciants haurien d’avançar en positiu. Els botiguers han d’assumir diversos condicionants de la nostra
trama urbana i l’Ajuntament, la importància de tenir-la neta i endreçada». Malgrat
el debat de la conservació, Sílvia Gratacós
és contundent respecte de l’abaixada preocupant de persianes: «Hi ha una crisi de
consum i el poder adquisitiu de la població ha disminuït molt. S’han perdut tots
els plusos i complements salarials que
permetien fer extres i els nivells d’atur són
molt elevats». Tot i aquest diagnòstic irrefutable, la regidora pensa que «hi ha

respecte a la potencialitat i el tipus de
locals dels quals disposa el centre històric,
Gratacós revela dades d’un observatori
econòmic privat fet a 150.000 establiments catalans que situa «el carrer Nou en
la posició 17 d’entre els 100 carrers amb
més potencial del país en un rànquing
que encapçala el Portal de l’Àngel barceloní. El carrer d’Àngel Guimerà és en la
posició 23». Al marge de les estadístiques,
la regidora de Promoció Econòmica opina
que, especialment al barri Antic, a les
Escodines i a Vic-remei, alguns comerciants «han de ser conscients que el fluxos
i el volum de gent han canviat molt. El
centre s’ha ampliat i desplaçat. En el seu
sector, a més, els habitatges no estan en
EL POU · FEbrEr 2015

15

Local i solar buits i deixats a la muralla de Sant Francesc. Al costat, comerç tradicional tancat al carrer del Born. El local ara es ven o es lloga com molts pisos del sector.

les millors condicions i s’ha reduït el nombre d’habitants. Si fa tres dècades eren a
tocar de la Fàbrica Nova i absorbien compres del trànsit de gent que s’hi movia al
voltant, ara el panorama és radicalment
diferent».
Trànsit i mobilitat
L’accés de cotxes al centre històric és, sens
dubte, un tema polèmic. Per a Enric Martí,
«voler posar-hi tant si com no el vehicle
privat és un error. Des del volant no es
veu cap aparador! Això, sovint, els botiguers no ho saben veure». Connectant
amb la idea que anteriorment introduïa
la regidora Gratacós i que també preveu
el nou Pla de reordenació Urbana, Martí
opina que «al nucli històric, al Passeig, al
carrer d’Àngel Guimerà i als primers
trams de les carreteres de Vic i de
Cardona s’hi ha de poder passejar i sentir-s’hi bé, només així potenciarem un
centre comercial potent». Per contra,
segons l’Associació de Comerciants dels
carrers Sobrerroca, Sant Miquel, Plaça
Major i rodalies, acostar el trànsit rodat
al centre històric és fonamental: «Si la
gent no pot aparcar no ve ni a comprar
ni a viure», afirma el seu president Josep
Tobeña. El col·lectiu defensava la construcció d’un pàrquing subterrani sota la
plaça del Milcentenari, un projecte
municipal del 2008 «que es va desestimar per invertir en el de la reforma i
posteriorment en el de la via de Sant
Ignasi, i tots dos han estat un fracàs»,
comenta el fotògraf Joaquim Vert.
L’Associació no està d’acord amb la
determinació de l’Ajuntament de tancar
el carrer de Sobrerroca al trànsit: «Els
hem proposat que condicionin dos
solars al carrer de la Dama amb màquines expenedores de tiquets que accep-
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tin descomptes per als nostres clients, i
ho estan estudiant», diu Tobeña.
Amb aquest debat encès, durant els
últims mesos, s’han portat a terme
reunions a tres bandes entre l’Associació
de Veïns del barri Antic, els comerciants
de l’entorn de la plaça Major i l’Ajuntament per valorar la conveniència de convertir el carrer de Sobrerroca en illa de vianants. Tot i que hi ha diferents punts de
vista, «estem arribant als primers acords»,
comenta Anna Martínez. «Els veïns ens
demanen treure els cotxes de la zona i els

botiguers demanen mantenir zones d’aparcament i facilitar l’accés en cotxe, tot i
que nosaltres prioritzem ampliar la zona
verda i facilitar l’estacionament als veïns».
Les visions, doncs, són contraposades. No
obstant això, el regidor ramon bacardit
observa que «s’ha avançat molt i les postures s’han anat acostant. Crec que compartim els objectius finals, però hem de
posar-nos d’acord amb els terminis». Com
Martínez, bacardit pensa que la solució
més efectiva ha de ser «la pacificació del
trànsit que afavorirà la qualitat de vida de
la gent que hi ha de viure».

El transport públic encallat a la carretera de Vic, un dels llocs amb trànsit més conflictiu de la ciutat.

emprenedors

Núria Closas
Anna Pujol

Oscar Vila: «Després de cinc anys de pèrdues,
en dos anys hem facturat un milió d’euros»

Amb només set anys de recorregut, On laser és l’empresa
líder en marcatge digital per a taps de suro. La seva innovació de l’ordinador al tap s’estén de Girona a Califòrnia,
passant per França i és capaç de crear taps amb dibuixos
de paisatges, versos o cares com la del Arguiñano. També
han creat una aplicació mòbil que et permet veure la imatge del tap de suro en tres dimensions.
ls inicis van ser el 2006 a partir del treball d’un
màster en Direcció d’Empreses i des de llavors
heu avançat molt.
—Oscar Vila: Vam començar al lloc on som ara,
llavors amb una taula, tres ordinadors i quatre
estufes. Quan finalment sortíem al carrer amb
un producte molt innovador, ens vam topar
amb la crisi. Han estat cinc anys de pèrdues
constants, però els darrers dos anys li hem
pogut donar la volta i hem arribat a un nivell de facturació
d’un milió d’euros.
—Ester Ars: Amb la feinada que teníem desenvolupant el producte, havíem de dedicar moltes hores a buscar finançament.
És un moment crític i més si a l’empresa som quatre, però és
un camí ple d’aprenentatges que s’ha de passar .

E

—Així us heu convertit en líders de marcatge digital en taps
de suro?
—O.V.: En veure que fèiem una cosa tan innovadora, vam
voler-la protegir. Actualment tenim una patent aprovada a la
Unió Europea, Estats Units i Sud-àfrica. Pel que fa al volum de
negoci les zones que més ens interessen són Espanya, Itàlia i
França, que acumulen la majoria del mercat.
—Com heu aconseguit que la gent cregui en un projecte
completament nou?
—O.V.: Tampoc pots pretendre que algú de Califòrnia et compri màquines si no et coneix, ni coneix la tecnologia. Per tant,
intentes establir la connexió amb la gent que tens al voltant.
El primer client que vam tenir va ser un de Girona, que avui ja
té diverses màquines nostres. La crisi d’aquí era terrible i vam
trobar només un parell de clients, la resta els vam aconseguir
travessant fronteres i parlant personalment amb ells.

—E.A.: El mercat és relativament petit, són surers, no són
bodegues. El sector ha sofert bastants canvis al llarg de la seva
història i tothom es coneix. Quan un client repeteix i vol un
altre dels nostres productes, guanyem bona reputació de
forma ràpida.
—En el marcatge digital, també hi juga un paper important
l’art?
—O.V.: Es tracta de la creativitat que pugui tenir el dissenyador gràfic que fa el dibuix que després s’imprimirà a sobre dels
taps. El tap també limita per la seva forma geomètrica i segons
la seva qualitat.
—E.A.:Amb el làser pots fer una campanya de Nadal, fer-hi un
sorteig, escriure-hi versos, noms, fer-hi sanefes...
—Per què heu creat una aplicació per a mòbils?
—O.V.:Volíem aportar un valor afegit tenint en compte el procés de mostres. Hi ha bodegues que estan a 300 quilòmetres
de distància i hem generat un tap virtual que pugui ser vist
per l’altra empresa el moment abans de fer les impressions. Es
tracta d’una imatge on pots girar el tap i veure’l en tres dimensions. A més ens permet comunicar-nos per missatge.
—Què li diríeu a algú que vol emprendre?
—E.A: Hi ha els dos perfils: l’organitzat o el que es llança a la
piscina sense pensar-ho tant. L’ideal és saber planificar una
mica amb què et pots trobar, tenir un coixí, però el principal
és tenir una bona idea, saber-la portar a terme i saber-te diferenciar.
—O.V.: Que no esperi de l’emprenedoria una feina de vuit a
tres, que la majoria dels casos és treballar 24 hores al dia, pensant que has de dormir, set dies a la setmana, 365 dies l’any. I
tenir molt clar què vols fer. També està bé compartir el teu
projecte amb qui creus que et pot aportar aquest valor que a
tu et falta.
FITXA
Emprenedors: Oscar Vila i Ester Ars. Data: 2006. Sector: tecnològic.
Públic: empreses sureres. Xarxes: on-laser.com, twitter, facebook,
youtube. Definició: empresa tecnològica de marcadors laser per a
taps de suro. Adreça: carrer Castellbell, 5 - 08243 Manresa.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Connectivitat

N

o podem quedar-nos, els manresans, aïllats
dins de la ciutat.
Hem de poder
anar caminant o
amb bicicleta de
Manresa a les
poblacions del voltant. De Manresa als diferents espais de
l’Anella Verda, cap al jardí de la
metròpoli. D’un espai
de
l’Anella al del costat. Hi ha d’haver camins que et convidin a sortir de la ciutat o a anar als espais
de l’Anella sense cap mena de
dificultat. Hauríem de tenir una
xarxa de camins inserits en l’espai periurbà per anar amb bici i a
peu.
Camins que han de redefinir els
termes municipals de Manresa i A l’esquerra, el riu Cardener, exemple de via verda. A la dreta, un dels camins que condueixen cap al Suanya
les poblacions de l’entorn sense
haver de canviar-los. Que els termes esdevinguin fronteDe fet, hi ha connectivitat entre les poblacions del voltant
res borroses gràcies a aquests camins més cívics. La conde Manresa i la ciutat. No obstant això, sempre cal agafar el
nectivitat, la connexió física i cívica entre poblacions
cotxe. Per a la gent, hauria de ser més fàcil agafar la biciesdevindrà real quan hi hagi una comunicació entre els
cleta cada dia que haver de pujar al cotxe, engegar-lo i porpolítics de les diferents poblacions del pla del bages. I
tar-lo fins a Manresa per després haver de buscar aparcaquan cada població deixi de mirar-se el melic i trenqui
ment gratuït o pagat. Això no és res més que un clar exemles seves fronteres. I quan els polítics vegin que, en realiple de connectivitat a evitar. Només facilitant la connectitat, les fronteres són zones de transició tant o més
vitat que ens permet anar a peu o amb bicicleta promoimportants que el propi municipi. Zones de transició que
cionem la salut, contribuïm a la descongestió de la ciutat,
es construeixen amb el pacte, la comunicació i la confacilitem tenir un aire menys contaminat, millorem l’econectivitat.
nomia de les famílies i contribuïm al coneixement de l’entorn i, per tant, al respecte i l’estima dels espais del rodal
No podem crear illes de ciment enmig del no res, enllade Manresa.
çades per camins d’asfalt poc sociabilitzadors. Malgrat
tot, però, tenim algunes infraestructures naturals, vies
Els camins són clarament una obertura cap al món. Ens
verdes, que ja connecten i ens poden ajudar molt a estapermeten un retorn a la natura. Fa temps que ens hem
blir aquest lligams: són els rius, les rieres i alguns camins
deslligat de la natura i ja no fem servir el nostre cos per fer
rurals descurats. Són connexions ecològiques i paisatgísel que feien els nostres avantpassats del Paleolític: nedar
tiques. Permeten acostar poblacions i acostar els ciutacórrer i, sobretot, caminar. Quan caminem, el món se’ns fa
dans. Però no deixen de ser entorns antropitzats en
petit i queda reduït a les forces del nostre cos i veiem l’auexcés, que fins ara hem utilitzat com a clavegueres, en el
tèntica dimensió, significat i valor de la realitat. Una realitat
cas de cursos fluvials, o com a carreteres de segona, en el
de proporcions adequades, similars, al nostre cos i amb la
cas dels camins rurals.
nostra naturalesa biològica.
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del tros a
la senalla

L

Alba Piqué
Laia Puig

Oli i sucre:
melmelades de proximita

a rosa Montoriol és la
responsable de la secció de melmelades i
conserves del projecte
Oli i sucre. De professió
historiadora, però amb
curiositat per les receptes de cuina d’altres
èpoques i zones, i de la cuina de les
nostres àvies, fa un parell d’anys juntament amb les seves tres germanes
van decidir iniciar el projecte. La rosa
s’encarrega de la creació i elaboració
de les melmelades i conserves, la
seva germana Mot porta la pastisseria i les altres dues germanes, la
Mònica i la Núria, acaben d’arrodonir-ho dissenyant els catàlegs, les etiquetes i ajudant en la distribució i
venda dels productes.

per fer maridatges diversos; es
poden combinar amb formatge,
iogurt, carns...

A part de les melmelades, també
elabora conserves amb oli. En té
de tipus agredolces, xútneis com
el de tomàquet, i d’altres. Com a
curiositats ha recuperat una
recepta medieval: el pressegat,
una conserva agredolça que té
molt èxit entre la gent que l’ha
provat i que és ideal per acompanyar la carn. I també destaca un
cruixent de carbassó ideal per
menjar amb torradetes com a
aperitiu i la conserva mediterrània, que incorpora el cor de fonoll
que li dóna un toc fresc a la conserva. La rosa, a part del projecte
Rosa Montoriol amb alguns dels productes d’Oli i sucre
Oli i sucre, també intenta sempre
La idea de la rosa no és fer les típique pot organitzar cursos de cuina
ques i clàssiques melmelades que ja tots tenim una mica
i història, així combina les seves dues passions i li permet
avorrides, sinó que vol recuperar receptes que s’han deixat
explicar la història a través de la cuina. Uns dels propers curde preparar i crear-ne de noves, sempre fent servir producsos que té programats els impartirà al centre cívic del Xup.
tes de temporada i de proximitat. Els ingredients bàsics són
També té una activitat muntada per fer a la casa dels Caus,
la fruita o verdura, el sucre moreno i la llimona (sempre ecode Mura, per aprendre a elaborar melmelada amb la particilògica, ja que la utilitza amb pell). A més d’aquests ingrepació de tota la família o colla d’amics.
dients imprescindibles, també hi ha incorporat l’estèvia (que
posa a les melmelades infusionada) i així pot reduir la quanEls productes d’Oli i sucre es poden demanar via correu electitat de sucre. I, sempre que pot, hi afegeix plantes medicitrònic a la rosa i ella us enviarà el catàleg on podreu triar i
nals i espècies. Les herbes remeieres les fa servir per condiremenar, en tenen un per temporada. A part de la venda per
mentar i al mateix temps guarir, gràcies a les propietats
catàleg, també la trobareu en algunes fires, sobretot les dues
medicinals que tenen. Les melmelades estrella són la de
que es fan a Sant Llorenç de Morunys: la fira d’Ous d’euga
tomàquet i la de ceba, aquestes serien les seves clàssiques.
(novembre) i la fira Occitanocàtara (juliol). També ha particiSeguides per la de poma i canyella, que també té bastant
pat a alguna fira a les Escodines i a Argençola i sobretot va a
reclam. De les melmelades innovadores, les que tenen més
les fires de nous artesans.
èxit són la de carbassa, poma i ratafia; la de poma, sidra i sàlFITXA
via, i la sorprenent mescla de carbassa i cacau. Però en té
Elaborador: Oli i sucre (germanes Montoriol Sabaté).
moltes més; melmelada de préssec i espígol; taronja i te Earl
Productes: melmelades i conserves. Correu electrònic: oliisucre@gmail.com
Grey; poma i marialluïsa, i un llarg etcètera. Totes són ideals
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El febrer és el mes del bacallà!

Clos Coltor Etiqueta Blanca
Us presentem un vi del
Moianès. La parella d’origen
anglès formada per Mark
Lavery i Arbell Lowther, van
començar l’elaboració de vins,
fa més de deu anys, quan van
plantar les primeres vinyes a
Santa Maria d’Oló, a la masia de
Can Colltor, de principis del
segle XVIII. La masia està situada a un quilòmetre del nucli
urbà.
Tot el vi que produeixen és de
collita pròpia. Les varietats de
ceps són totes negres: Syrah,
Merlot i Cabernet Sauvignon.
El Clos Colltor - Etiqueta blanca
conté un 70 % de Merlot, un 20
% de Syrah i un 10 % de
Cabernet Sauvignon. Té una
crianza mitjana, és a dir, sis
mesos en barrica de roure americà.
Color ric i profund de pruna. En
nas hi ha fruits vermells i un
aroma subtil de xocolata i
torrats. Un vi ideal per acompanyar carns
com vedella,
cua de bou i
grans guisats.
Servir preferiblement entre
15º i 17º.
Aquest vi, de
moment, no té
la Denomina ció d’Origen
Pla de bages,
però la previsió és que hi
l’any
sigui
vinent.
Joan Sala
Sommelier de
Vins Alsina
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de la senalla al plat
Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

Ben calçats
No cal anar ben calçat
per tastar aquest plat.
Però cal bona companyia
per aprofitar bé el dia.

T

ot i que hi ha diverses versions, es diu que tot va
començar quan a un
pagès de Valls, en Xat de
benaiges, se li va acudir
tirar dos brots de ceba al
foc. Aquests van començar a xiular tot escalivantse. L’olor devia ser prou bona, ja que
sense gaires dubtes se’ls va cruspir. D’aquí
n’aparegué una menja que a principis del
segle XX ja formava part de la tradició de
moltes cases de Valls, i més tard, d’arreu
de Catalunya. Però resulta que hi ha qui
vol prendre la paternitat de tal tradició al
pobre camperol. Es veu que a Hongria
s’han trobat pintures de l’època romana
mostrant un esclau menjant quelcom
semblant a una ceba allargada, que ha
estat identificat posteriorment com a calçot. La discussió està servida, però els calçots també. Així doncs, anem a esbrinar
d’on coi surten.
Per aconseguir calçots primer és necessària la obtenció de bulbs de ceba. La varietat utilitzada és la blanca tardana de
Lleida. A la segona quinzena de setembre
es planten aquestes cebes, prèviament
escapçades per la part de dalt, de manera
que d’aquesta part de la ceba en surtin
uns brots més espaiats. Aquests brots
seran els futurs calçots, que reben aquest
nom perquè a mesura que van creixent es
van calçant amb terra per tal que surtin
més blancs i dolços. La tradició de menjar
aquesta hortalissa va arrelar tan fort que
se n’ha fet una festa, la Calçotada. De la
capital de l’Alt Camp s’ha anat escampant
arreu del territori. Actualment trobar-se
per celebrar una calçotada ha esdevingut
un acte social i festiu que se sol dur a
terme a l’aire lliure. Es couen sobre les flames de llenya provinent de sarments de

vinya vells i un cop cuits s’embolcallen
amb paper de diari perquè conservin l’escalfor. A l’hora de menjar-los més val que
ens posem un bon pitet, ja que els sucarem a la salsa salvitxada, un tipus de
romesco, tot fent un gest tant o més
genuí que el de sucar el pa amb tomàquet. Però no cal encendre una foguera
sempre que vulguem menjar calçots!
També ens els podem menjar arrebossats, cuits al forn o saltats amb altres verdures. I penseu que són molt interessants
pel seu poder desintoxicant i depuratiu, a
banda del seu alt contingut en sofre,
importantíssim per als nostres teixits i sistema immunitari. S’ha de vigilar i no deixar-se endur alegrament per la dolçor d’aquesta ceba, ja que en excés produeixen
dilatació intestinal i flatulències. Per tant,
si no estem disputant la competició celebrada l’últim diumenge de gener a Valls,
serà millor que no passem dels 10 o 15
calçots. Nosaltres us deixem amb una
recepta feta amb calçots de casa nostra,
tot i que la terra més idònia per cultivarlos és el camp de Tarragona, per les seves
temperatures més suaus. Aprofiteu
aquests mesos de gener a març per menjar-los, ja que fora d’aquest període serà
molt difícil trobar-ne!

Calçots en tempura
i el seu puré
(elaborat per
Eduard Merly)
Elaboració: renteu i peleu els calçots.
Talleu-ne només la part blanca i torneu a
tallar aquesta part en 3 o 4 trossos segons
la mida. reserveu-ho. La meitat dels trossos de calçot, coueu-los al microones amb
un recipient apte durant uns 10 min.
Tritureu els calçots amb una mica de llet,
mantega, sal i pebre. Coleu el conjunt per
eliminar els possibles fils. reserveu-ho.
barregeu la farina amb el llevat i una mica
de sal. Afegiu-hi la cervesa poc a poc i
aneu-ho remenant fins a aconseguir una
massa líquida. reserveu-ho. Feu un petit
tall al mig dels trossos de calçot i travesseu-los amb una broqueta o bé amb una
branca de romaní sense fulles, posant els
trossos mirant cap a pols oposats i en contacte amb el contigu. Enfarineu-los mantenint la forma. Tot seguit enfarineu els
calçots amb la broqueta, espolseu-los i
arrebosseu-los amb la tempura. Deixeulos escórrer fins que no degotin i introduïu-ho en oli calent fins que adquireixi un
color daurat. Disposeu-ho en un paper
absorbent. Poseu-hi el puré de base i els
calçots en tempura damunt, amaniu-ho
amb una mica d’oli d’oliva i per què no, si
es vol, amb salsa de calçots!
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Connecta’t al català! Cursos per a tots els nivells
El Centre de Normalització Lingüística Montserrat obre
la matrícula el mes de febrer. S’ofereixen cursos de tots
els nivells, des de l’inicial fins al nivell superior C2.
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 faran els

dies 13 i 18 de febrer a hores convingudes; cal que truqueu per demanar hora.
La inscripció per als antics alumnes és a partir del dia 16
de febrer, els nivells bàsics i elementals, i del 17 de febrer,
els nivells intermedis i de suficiència.
La inscripció general als cursos dels nivells bàsics i ele-

mentals és a partir del dia 19 de febrer i als nivells intermedis , de suficiència i superior (C2) és a partir del 20 de
febrer.
Per a persones que ja tenen uns coneixements suficients i volen aprofundir en el coneixement de la llengua catalana, es fa un curs de nivell superior Nivell D
(C2). Totes les persones interessades en el Nivell D que
no hagin fet el nivell de suficiència al CPNL o que no tinguin el certificat de la DGPL, han de fer una prova de
col·locació orientativa.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 872
17 07, adreçar-vos a manresa@cpnl.cat, al Servei Local
de Català de Manresa –carrer de Jaume I, 8, 2n– o visitar
el web del CNL www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat.
Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents oficialment als certificats de la Direcció
General de Política Lingüística.

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

22

EL POU · FEbrEr 2015

tastets de
motor

E

Enric Oller i Carbó

Renault Twingo: simpatia
innata, tècnica peculiar
l més petit dels renault es renova vint anys
després d’haver aterrat. Aquest cop, oportunament aliat amb Daimler, amb qui comparteix xassís i mecàniques. La seva carrosseria
bonica i funcional acapara mirades i sedueix
el jovent. Connectivitat a l’última i moltes
possibilitats de personalització acaben
reblant el clau. Llàstima del preu!

Ho comparteix tot menys l’aparença. La tercera generació
del Twingo és més petit, però més espaiós i amb una configuració nova que situa el motor a la part posterior del
cotxe i les rodes a l’extrem. Fa 3,59 cm., 10 menys que
l’Smart ForFour, el 70% de les peces del qual són idèntiques. Ambdós models surten de la mateixa línea de muntatge d’Eslovènia i situen el motor sota el maleter, al darrere, just per sobre de l’eix que els impulsa carretera enllà.
Observat globalment no hi ha res que recordi l’anterior
generació. La casa l’ha ideat a partir d’un full en blanc. Capó
i paracops han estat pensats per mitigar les lesions en cas
d’un hipotètic atropellament. Amb enginy, els responsables del disseny han sabut dissimular-li les portes del darrere fent pujar el mànec fins al pilar posterior. No arriba ni
a la tona, però anuncia un Cx de 0,30. En el morro destaquen les òptiques de punt rodó i l’engraellat amb el rombe
típic de la marca situat al mig. De costat ens ha recordat
vagament el renault 4CV o 4/4 dels 50, però els més joves
el compararan de seguida amb el Fiat 500.

La qualitat dels acabats s’aprecia tan bon punt seiem a
dins. El cotxe duu comandaments integrats al volant,
pedals d’alumini i una petita pantalla tàctil al mig. Els estàndards de qualitat de Daimler s’han aliat perfectament amb
les exigències d’estil de l’holandès Laurens van den Acker,
responsable del departament de disseny de la marca del
rombe. A nosaltres ens han agradat els seients davanters,
d’estructura més aviat esportiva i bona capacitat d’arrapament, l’angle de gir de l’auto i visibilitat que té en qualsevol direcció. El maleter ja és una altra història! El respatller
es configura en dues posicions diferents. La més vertical
incrementa en 31 litres la capacitat del compartiment per
a les bosses a canvi d’incomodar al passatge. Amb aquest
element plegat s’arriba als 980 litres.
Que la mecànica viatgi arran del terra per sota del pis del
maleter no es nota. Ni en comportament ni en el capítol

tèrmic. La tercera generació del Twingo se’n va abans de
morro que no pas de cul. Es comporta com un tracció
davantera i això facilita molt la conducció. I encara i així, en
un camí de sorra i provocant la cosa sempre tindrem l’electrònica de la nostra part, que s’ocuparà de reduïr el lliurament d’empenta per neutralitzar el lliscament.
Nosaltres hem testat la versió SCE que porta el nou motor
tricilíndric de 999 cm3 atmosfèric de gasolina. Declara 70
CV i un parell-motor de 91 Nm. Genera el 90% del seu
potencial a partir de les 1000 voltes, arriba associat a un
canvi manual de 5 velocitats i porta sistema Stop & Start
d’engegada i aturada en les retencions. Tot plegat per
aconseguir mitjanes de l’ordre dels 4,5 litres i emissions de
95 g/km CO2. La versió bàsica costa 12.100 euros. Si s’oferís per menys de 10.000 segur que es convertiria en un
supervendes. El TCe dièsel de 90 CV depassa els 15.400.
FITXA TÈCNICA
Motor: Posterior inclinat. 898 cc. Inj. Direc. Turbo i
Intercooler 70 CV. Gasolina. Tracció: Posterior. Canvi:
Manual 5 vel. Direcció: Assistida. Prestacions : Vel. màx : 165
km/h. Accel. De 0 a 100 km/h: 12,2 segons. Consum mitjà: 4,5
litres. Preu: 12.100 euros.
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l’entrevista

Q

uina va ser la teva experiència com a àrbitre de
bàsquet?
—El meu pare havia
estat àrbitre de bàsquet
i jo de primer vaig estar
una temporada com a
anotador de taula. Del
1986 al 1992 vaig fer
d’àrbitre fins a la Segona Divisió Catalana.
M’agradava força i em servia per viatjar
per tot Catalunya. També em va servir per
entendre diversos aspectes de la condició humana, quan algunes persones
adopten en l’esport actituds desmesurades i els pares sovint es barallen. recordo
una anècdota en un camp de barcelona,
d’un juvenil tirant a cistella i una mare histèrica insultant-lo, davant mateix. La passió i l’educació no se sabien portar correctament. Mai no vaig patir cap agressió. Tot i que era una activitat amateur,
cobràvem un sou que m’ajudava a pagar
els estudis. A Manresa aleshores teníem
la delegació del col·legi a l’Ateneu de les
Piques i després vam passar a un pis del
carrer del Canonge Muntanyà. Vaig
aguantar fins que em vaig esgotar.
—Quina va ser la teva gestió com a
representant de les Germanes Josefines
en el tema de l’Ateneu La Sèquia?
—No sé d’on va sortir aquesta mala
informació ni tampoc no sé com s’ha
acabat el tema. A l’inici de l’ocupació, tan
sols vaig fer alguna gestió. Les vaig
assessorar en un altre tema administratiu, però després ho van derivar cap als
API (Agent de la Propietat Immobiliària)
o algun gestor de vendes. Pel que fa a la
pregunta, quan ja estaven en el procés
de venda, les germanes només em van
fer una consulta i em van demanar una

Jordi Sardans
Fotos: Francesc rubí

Abel Pié Lacueva
Des del passat 19 d’octubre és el president de l’Advocacia
Catalana. Degà del Col·legi d’Advocats de Manresa des del 2009,
exerceix la tasca de mediador al Col·legi d’Advocats i ha format
part de la intermediació hipotecària entre el banc i els desnonats. Des del 2011 és secretari de la comissió de Noves
Tecnologies del Consejo General de la Abogacía Española.
Especialista en Dret Canònic, forma part del Tribunal Eclesiàstic
de Vic i és defensor del Vincle. Va formar part del Comitè que
havia de validar els resultats del 9-N.
segona opinió, en saber que treballava
amb el bisbat de Vic.
Desnonaments
—Com s’ha arribat a la situació dels desnonaments?
—Perquè la crisi ens ha desbordat econòmicament i no s’ha sabut reaccionar
davant la problemàtica que suposa perdre un habitatge. Aquest passat desembre li vaig presentar al ministre Català un
dossier de reclamacions de l’advocacia
catalana, on es demana una llei de la
segona oportunitat, coneguda com a llei
de sobreendeutament. Es tracta de buscar solucions a la gent que ha perdut el
seu habitatge perquè pugui refer la vida.
Després de la petició al ministre, ha respost la vicepresidenta del govern espanyol per comprometre’s a portar-ho a
terme. En aquesta crisi fins ara s’ha anat a
salvar el sistema financer, però ara toca
salvar les persones. S’ha d’acabar amb la
tragèdia que els pares que avalin els seus
fills ho perdin tot. És clar que el sistema
falla i s’han fet les coses malament.
—Els bancs han actuat amb poca ètica?
—Han actuat mirant el negoci a curt termini, on els rendiments i els beneficis
passen per davant de tot. Si bé no són els

únics dolents de la pel·lícula, sí que tenen
molta responsabilitat per ser poderosos.
Que la banca sempre guanya és una realitat. Davant la crisi hipotecària, quan vam
crear a Manresa l’Oficina Interhipotecària,
l’Ajuntament va fer una crida a tots els
bancs, que van ser receptius, però els
seus serveis centrals van tenir unes respostes molt negatives. La política real la
fa l’Asociación Española de banca y la
Confederación Española de Cajas de
Ahorro, que són qui veritablement controlen l’activitat econòmica.
—És just que el conjunt de la societat s’hagi de fer càrrec del seu forat econòmic?
—No. Ara el més urgent és trobar una
solució al deute que no es pot tornar. Si
una persona s’ha sobreendeutat perquè
s’ha quedat sense feina, o per uns interessos abusius, ara s’ha d’aconseguir un
pla de pagament limitat a 5 anys que li
permeti seguir vivint dignament i extingir la resta del deute. Calen polítiques d’acompanyament, però que entenguin el
dret a viure de les persones. No pot ser
que per no poder retornar un deute una
persona quedi condemnada de per vida
com si tingués una cadena perpètua.
Queda més condemnada que aquella
altra que ha comés un delicte. No pot ser.
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És clar que la justícia no funciona. En
democràcia, cal ser contundents i els
recursos d’inconstitucionalitat haurien
d’estar resolts, com a màxim, en 6 mesos.
—Com ha estat la teva tasca de intermediació entre els bancs i els desnonats?
—Quan sorgeix el problema de la gent
que es queda sense habitatge, el Col·legi
d’Advocats de Terrassa crea un servei
d’intermediació hipotecària conjuntament amb l’Ajuntament de la ciutat.
Nosaltres proposem fer el mateix a
Manresa i som el segon servei que es va
crear a tot l’estat. L’Ajuntament munta
aquest servei d’intermediació hipotecària
al col·legi dels Infants, per tal que els afectats per haver-se quedat sense habitatge
puguin establir converses amb les entitats financeres amb la intenció de superar la situació asfixiant que viuen algunes
famílies. Ajuntament, Diputació de
barcelona i les entitats financeres negocien per trobar vies de solució. La situació
és dura per als advocats, però tremenda
per als afectats, que fan el que sigui per
pagar la hipoteca, ja que no es volen quedar sense sostre, i en canvi, els rebuts de
serveis elementals com la llum o l’aigua
els deixen per a més endavant, en què
s’hauran de tornar a espavilar.
Col·legi d’Advocats
—Funciona la Mediació del Col·legi
d’Advocats?
—La Mediació és una altra qüestió. La
diferència és que és voluntària i igual
entre les parts. La portem a terme des de
les dependències del Col·legi. Tractem
temes de família, i civils en general, com
per exemple, de comunitats de veïns.
També hi ha casos mercantils i recentment també de penals, sobretot pel que
fa als temes menors, com per exemple els
insults, que neixen d’un conflicte que si el
podem atacar de base s’elimina el problema. Es tracta que el mediador posi en
contacte les dues parts per arribar a
acords en els punts que tenen en comú i
si no s’arriba a afrontar millor el procediment judicial. Funciona bastant bé,
sobretot a Catalunya, on hi ha la ràtio de
casos més elevada en mediacions pel
que fa a poblacions de més de 10.000
habitants. És una tasca molt positiva per
als advocats, tot i que poder reclamar els
drets del dèbil és dur, però també molt
satisfactori. Hi ha molts casos en què la
realitat supera la ficció.
—Quina és la teva tasca com a degà del
Col·legi d’Advocats de Manresa?
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—representació i direcció del Col·legi.
Intentar que la professió pugui millorar al
nostre partit judicial i gestionar els diversos serveis que oferim. A Manresa hi ha
un total de 463 col·legiats, 270 dels quals
exerceixen la professió en l’actualitat,
alguns d’ells en empreses. Fem formació
continuada perquè cada dos per tres surten lleis i reformes. Fem cursos i xerrades
il·lustratives després dels horaris de despatx o al migdia. Hi ha una gran inquietud entre els advocats per estar al corrent
de les novetats en el dret.
—En quins aspectes pot influir el Col·legi
dins del conjunt de la societat manresana?
—Deixant de banda les tasques anònimes hi ha les de justícia gratuïta, com la
d’implantar-ne un expedient de forma
informatitzada, l’oficina d’intermediació
hipotecària, el servei d’orientació de la
mediació, la participació activa en la consulta sobre el futur del Conservatori, i en
general, la recerca de millores de la ciutat,
ja que Manresa és el nostre client. Oferim
els nostres serveis als governants que hi
hagi per millorar la nostra societat i
també hem de saber ser crítics si la ciutat
no va bé.
—Com a Col·legi d’Advocats vau avalar el
resultat del referèndum del Conservatori.
Com va anar?
—L’alcalde es va comprometre a escoltar
la ciutat, però legalment no podia convocar un referèndum perquè encara no
estava aprovada la Llei de Consultes. Així
que es va buscar la fórmula que fos una
entitat qui plantegés la consulta i ho
pogués tirar endavant. L’alcalde Junyent
ens ho va demanar i nosaltres vam fer la
petició. Finalment, vam fer-ho conjuntament, perquè l’Ajuntament hi va posar
les infraestructures. Ser actor en un procés participatiu, que és la base de la
democràcia, és el màxim per a un advocat, en la defensa dels drets de la persona.
Des d’una posició de neutralitat, vam formar part de la comissió de control i de
seguiment del procediment, i vam aixecar i signar l’acta de l’escrutini.
Català a la justícia
—Com valores el premi concedit al jutge
Del Amo?
—Molt positivament, ja que demostra
que si hi ha voluntat el català es pot fer
servir en àmbit de la justícia, on utilitzant
un símil esportiu encara estem a Segona
Divisió. És prou vergonyós que encara
avui menys del 20% de les sentències es

facin en català. Del Amo és un jutge nascut a Madrid que s’ha integrat perfectament a la ciutat i parla català com la
majoria de la societat on desenvolupa la
feina. Va rebre el premi en nom de tots
els jutges de fora arrelats a la nostra ciutat
i que hi fan vida amb tota normalitat.
—Què et sembla la campanya del català
a la justícia?
—recordo que antigament els jutges
que feien les sentències en català rebien
un plus de remuneració, que després es
va treure. Per inèrcia, la majoria d’advocats presenten els escrits en castellà.
Penso que cal posar-hi el coll per fer les
coses en català, perquè no està en les
mateixes condicions. Des de l’any passat
cal fer un examen per accedir a ser advocat que s’ha de fer obligatòriament a
Madrid i en castellà. Nosaltres vam oferir
que es fes a barcelona, però no hi va
haver manera. Ni tan sols es respecta el
que vol el futur advocat. Per altra banda,
també he de dir que mai no he tingut
problemes a l’hora d’expressar-me en
català als tribunals.
—Vas formar part de la campanya del 9N. Quina valoració en fas?
—El 9-N vaig ser membre de la Comissió
del Territori de la Catalunya Central, en
què havíem de resoldre qualsevol incidència en primera instància. Érem sis
membres (2 advocats, 2 politòlegs i 2
membres de l’administració), però la
realitat és que no ens vam constituir mai.
Aquells dies jo era fora. Aquesta Comissió
fa la tasca que li encomana la Llei de

Consultes i és equivalent al que en altres
eleccions fa la Junta Electoral Central i la
Provincial. Es tracta de validar els resultats
i firmar l’acta.
—És normal que un president democràticament elegit sigui imputat per haver
posat les urnes?
—Per una acció política no és normal. El
president no va fer altra cosa que complir
amb el que anava dins del seu programa
de govern. S’ha burxat fins a trobar un
tipus de querella per veure què se li pot
imputar realment. S’ha admès finalment
a tràmit i ara està en fase d’instrucció inicial i acabarà a l’arxiu o amb judici, però
amb sentència absolutòria.
Corrupció
—Per què hi ha una sensació d’impotència davant la corrupció?
—Perquè el sistema judicial no funciona.
Si hi ha corrupció cal una resposta judicial
clara que digui a la societat que no es
pot ser corrupte. Aquesta mesura cor-

retat Social i en el tema impositiu de les
Administracions Locals), però l’Administració de Justícia continua com al segle XIX, sense els recursos del segle XXI.
La Justícia sempre molesta i espanta els
diversos governs de torn, tot i que hauria de ser un autèntic poder independent, però li falten els recursos que el
govern li nega. Això permetria un autèntic replantejament que donaria garanties a tothom. Per exemple, un inversor
estranger una de les primeres coses que
mira és la qüestió de la justícia: que no hi
hagi corrupció i sobretot que sigui eficient. Els casos de corrupció, el propi sistema s’encarrega d’eliminar-los i són
casos molt aïllats, ja que no es coneixen
casos a la justícia, en canvi tenim un
índex molt baix d’eficiència. A aquesta
inversió estrangera li espanta el nostre
mercat, perquè si presenta una demanda al jutjat al mes de gener no té garanties que durant tot aquell any s’acabi el
procediment. Falta una gran inversió i
un replantejament de la justícia. Cal un

«Mercè Pigem era molt vàlida per aconseguir millores
en la justícia, però és fulminada per interessos polítics
del PP, només amb la voluntat de tapar vergonyes»

rectiva no l’hem vista de forma contundent. Potser es va aplicar en els casos de
Marbella, però en la microjustícia del dia
a dia no es veu. Fins ara, queda clar que
administrar els diners dels altres, quan
no són teus, és fàcil. Això s’ha de corregir. Contra els corruptes, cal una justícia
impecable que garanteixi tots els drets
de les persones. Però, realment, les instruccions han de durar tants anys? És
cert que de vegades els jutges no tenen
el suport adequat i necessiten els tècnics amb recursos que els puguin ajudar. Ara bé, de moment la justícia és
insuportablement lenta. L’eficàcia de la
justícia existeix, però l’eficiència no.
—Creus honradament que la justícia és
igual per a tothom?
—En el fons si. Queda demostrat per la
imputació d’un membre de la Casa
reial, la infanta Cristina. Però també és
cert que falten mecanismes perquè es
visualitzi aquest fet. La justícia és la gran
castigada en termes pressupostaris a
l’estat. S’ha invertit en l’administració
recaptatòria (Agència Tributària, Segu-

pacte d’estat perquè funcioni i sigui independent. I que es visualitzi!
—La judicatura ha estat el darrer bastió
del feixisme espanyol?
—Diria que no perquè ja hi ha hagut un
canvi generacional. Avui, en la justícia
del ciutadà de base, no hi ha problema.
L’Audiència Nacional i el Tribunal
Suprem s’han depurat molt. Potser si
que al Tribunal Constitucional s’imposen més les raons ideològiques que les
pròpies de la judicatura perquè amb el
pactisme polític es perd credibilitat.
L’esperit inicial dels membres del
Tribunal Constitucional que eren catedràtics en el seu ram, s’ha perdut. Si no
tenim la percepció que la justícia és justa,
és que no funciona.
—Els jutges estan sotmesos a la pressió
dels polítics governants i dels lobbys econòmics?
—Els jutges de la base, no. En la justícia
de proximitat no hi ha cap problema. A
Manresa, hi ha una fiscalia sana, treballadora i pencaire. No hi ha cap tipus de pro-

blema. Fins i tot, he estat reunit a Madrid
amb la Fiscalia General de l’estat amb
projectes comuns, amb qui he treballat a
gust i només en puc dir meravelles, ja fossin fiscals amb tendències conservadores
o liberals. Ara bé, també és veritat que en
les grans esferes com la del Tribunal
Constitucional fan la impressió que dius.
Per culpa del comportament de les altes
esferes, les bases en pateixen les conseqüències.
Mercè Pigem
—Què va passar amb l’advocada Mercè
Pigem?
—Era vocal del Consell General del Poder
Judicial i una advocada que escoltava els
seus companys i va fer bé les coses. Fa un
temps va introduir la reforma que totes
les persones que se separessin, si tenien
un pis en comú que se’l quedava un dels
dos, aquest pis no hauria de tributar
impostos, si la divisió era producte de la
separació. Així va promoure una esmena,
per tal que no hi hagués conflicte, en el
mateix procediment de separació i no
haguessin d’anar a un altre procediment
diferent. En ser nomenada vocal del
Consell va ser notícia perquè va portar
uns diners a Andorra, amb entrada legal,
però per qüestions ètiques va dimitir,
quan no havia de fer-ho. En el seu cas hi
va haver una flagrant vulneració dels
drets fonamentals, com el de la protecció de dades que es filtren il·legalment a
la premsa. Ningú respecta el dret a la
intimitat que té qualsevol persona. Es
tracta d’una prostitució del sistema,
amb anomalies considerables sense que
ningú es plantegi dimitir. Aquests casos
es presenten d’alguna manera per contrarestar la pèssima gestió del PP. Els
seus dirigents són capaços de destrossar
persones que serveixen per salvar-se ells
mateixos. Mercè Pigem era molt vàlida
per aconseguir millores en la justícia,
però és fulminada per interessos polítics
només amb la voluntat de tapar vergonyes.
—Ara que a Manresa tenim un Palau de
la Justícia en condicions, el PP estatal se’l
vol carregar. Com ho veus?
—És important mantenir Manresa com a
ciutat judicial. El cas està actualment
parat, ja que, abans de prendre possessió
com a president del Consell de
l’Advocacia Catalana, vam anar a veure el
nou ministre de justícia, rafael Català
Polo, i em va garantir que de moment la
proposta quedava en un calaix. Sí que és
veritat que tant el PP com el PSOE tenen
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27

projectes de centralització dels jutjats i
ens preocupa molt. Per una banda ens
venen que la justícia ha d’estar a prop
dels ciutadans per percebre-la millor,
però per l’altra volen centralitzar-la.
Manresa perdria molt pes econòmic,
tant pel nombre de funcionaris com de
serveis, a més de la pèrdua del tràfic
d’empreses. Davant d’aquesta possibilitat el Col·legi és va mobilitzar i també
vam demanar als ajuntaments de la
comarca que ho fessin, com així va ser.
A més vam aprovar una moció en
defensa dels jutjats de pau que també
es volien suprimir i van respondre favorablement a la moció en favor dels jutjats manresans. Ara la proposta ha quedat al calaix del despatx del nou ministre, però es pot posar sobre la taula en
qualsevol moment. Cal recordar que
Manresa té Audiència Criminal des de
l’any 1883 i el Col·legi d’Advocats des
del 12 de novembre de 1882, moment
que coincideix amb una puixança econòmica de la ciutat.

—Ens cal la independència?
—Sóc una persona catalana que sempre
m’he cregut el projecte de Catalunya i
segurament no havia fet militància activa
de la independència, però si que havia
volgut una relació Espanya-Catalunya
diferent. Actualment, com que costa
molt que això sigui possible, també estic
a favor de fer foc nou i tirar endavant.
Institucionalment, com a representant
d’advocats i pel càrrec que ocupo, sóc
respectuós amb totes les maneres de
pensar dins del món de l’advocacia.

—Hi ha un treball periodístic que dóna
una visió determinada. Però cal tenir en
compte que hi ha hagut un judici just
amb una instrucció i una sentència. Que
ha estat recorreguda a un tercer jutjat,
amb una ampliació de la pena. Cal vigilar
si realment hi ha hagut corrupcions, que
haurien de sortir a la llum. El dret ja preveu que encara que hi hagi una sentència
ferma es pugui revocar, però també cal
tenir clar que els errors sempre s’han de
demostrar. La justícia està per vigilar i corregir. No s’ha de criminalitzar tot.

—Quina és la teva posició personal al respecte?
—Ve dictada pel cor i acompanyada pel
cap. reconec que sóc de la ceba. No passarà res perquè Catalunya sigui independent. El país se’n sortirà. El que és clar és
que no me n’aniré a viure fora de
Catalunya si som independents.

—Quines són les teves funcions com a
president del Consell de l’Advocacia
Catalana?
—Coordinar i representar institucionalment la professió entre els 14 col·legis
existents. Aconseguir la justícia gratuïta a
tot l’estat, fer accions conjuntes entre els
col·legis en temes de formació continuada dels advocats, xerrades, deontologia,
consens, normativa i millores dels projectes de llei.

—Què opines del documental Ciutat
Morta en relació a la justícia?

el perfil

A

bel Pié Lacueva neix a
Manresa el 18 de gener de
1969. El seu pare, Josep M,
també era manresà i va
regentar un forn de pa de la
família, després va participar en diverses
activitats empresarials i va regentar la
botiga de comestibles de l’Avecrem,
conjuntament amb la seva dona, M.
Teresa, que l’ajudava. Ella provenia
d’Alcalà de Ebro. És el tercer de quatre
germans. Comença els estudis a la badia
Solé del carrer Campanes, des d’on
passa al Lluís de Peguera on fa fins a primer de bUP; segon i tercer els cursa a
l’institut Jaume Callís de Vic i el COU, de
retorn a l’institut Lluís de Peguera. Es llicencia en Dret el
1996 per la Universitat Autònoma de barcelona.
S’especialitza en Dret Canònic al bisbat de Vic i el 2002 n’obté el títol per la Universitat Pontifícia de Salamanca.
Actualment està acabant els estudis de Ciències Polítiques
per la UOC.
Comença a treballar tot ajudant a casa amb els negocis del
seu pare fins que de 1986 a 1992 es dedica a ser àrbitre de
bàsquet. Comença a exercir d’advocat el 1997, ho compagina amb l’estudi de pràctiques jurídiques al Col·legi
d’Advocats de Sabadell, i fa de passant en un despatx de
barcelona. A Manresa fa de col·legiat generalista, on toca
totes les especialitats del dret, però especialment el civil i el
penal. Entra a la Junta de govern del Col·legi d’Advocats de
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Manresa com a diputat quart i s’especialitza en temes de
noves tecnologies i de formació. En plegar Josep M. badia,
es presenta per degà i en pren possessió el 2009, càrrec per
al qual és reelegit el 2013. Els 14 col·legis d’advocats que hi
ha a Catalunya formen el Consell de l’Advocacia Catalana,
oficialment Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de
Catalunya, del qual és president des del 19 d’octubre del
2014, per un any. Des del 2011 és el secretari de la comissió
de Noves Tecnologies del Consejo General de la Abogacía
Española, format per 83 col·legis. També forma part del
Tribunal Eclesiàstic de Vic, especialista en nul·litats matrimonials canòniques i defensor del vincle (equivalent al fiscal).
Casat amb roser Soler Esmet, directora de l’Escola de Dansa,
s’ha afeccionat al ballet, com un art..

quadern obert
Josep Morral
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fila cultural

Jordi Estrada

El pintor barroc Antoni Viladomat
ja té cambra pròpia al Museu

A

l llarg de l’any passat,
coincidint amb la celebració del Tricentenari, va ser reivindicada la figura i l’obra
d’Antoni Viladomat,
del qual fa uns dies va
acomplir-se el doscents seixantè aniversari de la mort.
D’una banda, s’ha publicat el llibre-catàleg Antoni Viladomat i Manalt, vida i obra,
elaborat a partir de la tesi doctoral de
Francesc Miralpeix, i de l’altra, s’han presentat simultàniament diverses exposicions de la seva obra a barcelona, Mataró,
Lleida i Girona. La singularitat d’aquest
pintor barceloní, d’arrels berguedanes i
solsonines, rau en el fet que «va omplir
Catalunya de pintura durant cinquanta
anys», segons explica Francesc Vilà,
director del Museu Comarcal de
Manresa. remarca que això no hauria
estat possible sense la col·laboració d’un
equip d’ajudants que, havent estat aprenents seus en l’art del dibuix, es van
incorporar al seu taller, en clar desafiament a la prohibició de contractar ajudants al marge del Col·legi de Pintors, fet
que li va valdre més d’un plet.

D’aquest pintor, reivindicat ja en època
de la renaixença com a baula entre la
pintura medieval catalana i la renovació
pictòrica europea, se’n conserven trescentes obres autenticades i tantes d’altres d’atribuïdes, si no a ell, a alguns dels
seus deixebles. Tenint en compte tota
l’obra destruïda arran de la guerra de
Successió i, sobretot, de la guerra Civil, a
banda de moltes altres peces no catalogades perquè formen part de col·leccions particulars, Viladomat és segurament el pintor català més prolífic de tots
els temps. I més prolífic també quant a la
clientela i la temàtica. Els encàrrecs no
solament li venien dels ordes religiosos,
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Des de fa dos mesos, el Museu Comarcal de Manresa compta
amb l’Espai Viladomat, una sala on s’exposen una desena d’obres del pintor més representatiu del barroc català, la majoria
cedides pel Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Francesc Vilà, director del MCM, davant L'estiu de Viladomat. Fotos: Jordi Alavedra

sinó també de la burgesia urbana i rural,
la noblesa. Això fa que hi hagi obra seva
escampada per tot el país. A Manresa, a
part d’una Pentecosta i de Sant Celdoni,
que ja pertanyien al fons del Museu, hi ha
una Assumpta, exposada fins no fa gaire
a la Seu i ara en procés de restauració, i la
Mare de Déu del Roser, al convent de
Santa Clara.
Pel que fa a la temàtica, si bé predominen les pintures amb motius religiosos,
com és habitual per l’època, Viladomat
pintà també natures mortes, retrats,
escenes quotidianes i paisatges, sempre
amb la figura humana com a element
central. A diferència d’altres pintors barrocs, Vilà destaca el caràcter naturalista
de la seva pintura, «sense mistificacions

ni transfiguracions». La imatge de la
Dolorosa, exposada a l’Espai Viladomat,
és l’expressió d’aquest realisme tan
humà i natural, gens sofisticat, auster i
terrenal.
Espai Viladomat
Tot i tractar-se només d’un conjunt de
deu peces, a les quals s’afegirà més endavant l’oli Aparició de Crist a Sant Ignasi, la
mostra és prou il·lustrativa de les diferents temàtiques. Entre les composicions
religioses cal destacar, a més de la
Dolorosa esmentada, el Salvador, d’una
tendresa i senzillesa commovedores, i la
Verge de la Mercè, una pintura retrobada
recentment en què ressalta l’ús de pinzellades curtes i atzaroses en l’entramat
dels fils d’or i plata del vestit votiu. La des-

L'equip del Museu Comarcal de Manresa davant La tardor de Viladomat

tresa de Viladomat com a dibuixant de la
figura humana és especialment apreciable en el Retrat de cavaller amb la creu de
l’orde de Sant Joan de Malta, on els trets
fisonòmics traspuen el tarannà del personatge. Completa la col·lecció un conjunt de quatre pintures al·legòriques de
les estacions de l’any, cadascuna de les
quals s’inspira en una tradició plàstica
diferent: en la Primavera, es detecta l’influx del corrent francès; a l’Estiu, de l’escola veneciana; a la Tardor, de l’estil flamenc; a l’Hivern, de la pintura costumista
centreeuropea.
No és descartable incorporar, en règim
de cessió, més quadres d’aquest pintor
amb la idea d’enriquir i engruixir el principal fons barroc de Catalunya, després
del MNAC. Vilà, a qui li agradaria veure
reunida un dia tota l’obra de Viladomat
referida a sant Francesc, explica que al
magatzem del Museu encara queden
algunes peces barroques «que si no s’exposen, és perquè estan pendents de restauració o bé perquè falta espai». Entre
les obres de Viladomat que Vilà més destaca hi ha el Sopar de santa Clara i sant
Francesc, «pel joc de mirades, la destresa
tècnica i el detallisme naturalista» i el
Sant Sopar, «per la combinació i les masses de colors».
De l’oli a la tinta
Aquest pintor, fins fa poc tan poc conegut i reconegut pel públic, és en camí de
convertir-se en un personatge literari
gràcies a l’editor i escriptor berguedà

Jaume Huch, que està treballant en una
novel·la inspirada en la vida, l’obra i l’època de Viladomat, «de qui ja de petit
havia sentit parlar, per la seva vinculació
amb berga». Explica que no pretén
escriure una biografia novel·lada, sinó
«una aproximació a l’esperit d’un artista
que va patir les contradiccions de l’època, des d’una mirada actual i amb un
plantejament de tècnica literària gens
convencional». Supervivent del setge de
1714, en què van morir pintors com
Gallart i Priu, tant en la família del pintor
com en la de la seva dona trobem partidaris de tots dos bàndols: «La seva pròpia
mare va morir sota les bombes dels filipistes, dels quals va convertir-se després
en un pintor molt sol·licitat i valorat». A
Huch li interessa posar de relleu «la lluita
de Viladomat per esdevenir un artista
lliure, al marge dels condicionaments
socials, gremials, etc.» Tractant-se d’un
personatge real, el marge de ficció és
relatiu. Amb tot, les aproximacions biogràfiques existents presenten moltes llacunes, les quals permetran al novel·lista
fabular amb més llibertat: «Hi ha una
sèrie d’anys en què se li perd la pista. Hi
ha la teoria que va anar-se’n a Cadis, on hi

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

havia una colònia important de catalans,
ja que els vaixells catalans que comerciaven amb Amèrica hi feien parada. I a
Cadis també hi havia el germà del pintor,
treballant. Aquesta estada hauria permès
a Viladomat estar més en contacte amb
els pintors hispans, com Murillo».
Huch considera que «si bé existeixen
força estudis sobre èpoques passades,
no hi ha hagut un interès equivalent pel
que fa a la recuperació literària o cinematogràfica dels personatges de la nostra
història». I cita, com a exemples reeixits,
una novel·la encara inèdita de Jordi
Cussà, inspirada en la vida del feudal i
trobador Guillem de berguedà, que
Huch qualifica de «potent i agosarada,
com el personatge real» i les versions
musicades de la seva poesia, interpretades pel cantant Francesc ribera Titot.
En espera de poder llegir ben aviat
aquesta nova aportació literària inspirada en la vida i l’obra d’Antoni Viladomat,
qui no conegui encara la seva obra pot
fer passada per l’Espai Viladomat, tenint
ben present que som davant l’embrió de
la pintura catalana moderna.

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

Lluís Virós
Foto: Francesc rubí

Casa Valls

quest edifici unifamiliar pot passar
desapercebut, situat
en un racó de la
plaça de l’Hospital,
però és una obra
remarcable
en
aquest sector de la ciutat. És una
obra d’Ignasi Oms i Ponsa de
1910, una mica atípica perquè
està resolta en un llenguatge neoclàssic. L’edifici contrasta amb els
de la resta de la plaça, que són
anteriors i més senzills, i al davant
hi té l’hospital de sant Andreu, un
edifici d’alt valor patrimonial.

A

La finca està integrada per tres
edificis i una àmplia zona de jardí
privat a l’est. És de dues plantes
de soterrani, planta baixa i tres
pisos. Té una planta irregular, sensiblement quadrada i adaptada a
la forma de la plaça i del carrer.
Les façanes exteriors presenten
una simetria en les obertures típica del neoclassicisme. A la façana
de la plaça, la principal, hi ha la
porta d’accés a la dreta i una altra
de més ampla, probablement
modificada. A les tres plantes hi
ha balcó a l’esquerra i finestra a la
dreta. A la façana del carrer del
remei hi ha tres finestres a la
planta baixa i la jerarquia queda marcada per un balcó al
centre i finestres a ambdós costats en els pisos. Les finestres de la dreta de totes les plantes són cegues i serveixen
per atorgar equilibri a la simetria de la façana. Les baranes dels balcons són de ferro amb ornaments de fosa,
típics de l’època. Totes les obertures tenen els emmarcaments remarcats i són rectangulars, a excepció de la
porta d’accés, amb arc de mig punt. El mur està arrebossat i pintat de dues tonalitats, una de clara al fons i una de
més fosca en els emmarcaments, la cadena de la cantonada, la cornisa i les línies d’imposta i els balcons.
Aquestes línies i les obertures marquen el ritme de la
composició de la façana. Les façanes interiors, la del sud i
la de l’oest, tenen una planta més que aprofita el desni-
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vell del terreny i estan conformades amb grans obertures
amb arcs de mig punt i rebaixats a la Pb. La coberta és
inclinada a tres vessants.
El catàleg de Manresa protegeix la volumetria, l’estructura tipològica i la façana amb els seus elements: composició,dimensió i emmarcaments de les obertures. La catalogació s’estableix perquè és una casa amb personalitat
que millora la qualitat estètica de les del seu entorn.
PER SABER-NE MÉS:
LACUESTA, raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consolidació del
modernisme terra endins, Delegació del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya a Manresa i Angle Editorial. Manresa, 2009.

CINEMA David Torras

propostes
MÚSICA Marc Vilanova

Bandes tribut i rap

A

quest febrer l’espai manresà Voilà! ens presenta un interessant cicle Tribut, que no ens
podem perdre si volem escoltar els grans
èxits dels nostres artistes i bandes preferides
de tots els temps. Encetaran la programació
The Flaming Shakers amb un repertori dels beatles
(dijous, 5 de febrer, 21:30h). Continuarem amb El
Último
Tributo,
homenatjant
El
Último de la fila
(dijous 12 de febrer,
21:30h) i el X-tramp,
banda tribut a
Supertramp (dijous
19, 21:30h). I finalment tancarem el
mes de febrer amb els Tribut a Sau (diumenge 22, 20h)
i en Jordi Arkano Elvis Soul (dijous 26 de febrer, 21:30h).
Des d’aquest espai també volem destacar el concert
dels At Versaris acompanyats per la banda valenciana
Zoo, el millor hip-hop dels Països Catalans visita la Sala
Stroika (dissabte 28 de febrer, 22h).

TEATrE Joan Morros

Cançons d’amor i guerres
l dia 12 de febrer es presenta a la sala petita del
Kursaal l’obra Cançons d’amors i de guerres, un
muntatge en què l’actriu i cantant Gemma
Humet relata en primera persona històries
reals de lluita i resistència, de presons i de tortura, de pèrdua i dolor. Posa música a les penes
amb cançons com Nanas de la cebolla, de Miguel
Hernández i serveix d’homenatge
a les víctimes de
les guerres i els
genocidis. L’obra
recull el testimoni
de
deportades
com Neus Català,
que l’any 2006 va
ser escollida Catalana de l’any, per la seva tasca de defensa de la memòria de les més de 92.000 dones que van morir
a Ravensbrück. Les intèrprets de l’obra són la Gemma
Humet, la Paula Arbós i la Martina Treserra, i la música
es converteix en el quart protagonista: el piano i el bandoneó tocats per Carlos Morera acompanyen la veu
modulada i sentida de la Gemm, que viu amb passió
cadascuna de les històries que canta. La direcció del
muntatge és d’Agustí Humet.

E

Queridísimos verdugos

U

n dels documentals més colpidors dels
darrers anys es projectarà a Manresa aquest
mes de febrer. Es tracta de The Act Of Killing,
film que explica la matança per part de
gàngsters pagats pel govern dictatorial indonesi que va assaltar el poder l’any 1965 i que
durant dos anys va matar al voltant d’un milió de militants i simpatitzants del partit comunista que governava fins aleshores el país. Però ho fa d’una manera particular: com que el poder és qui escriu la història, el documental es topa amb la impossibilitat d’entrevistar els
familiars dels vençuts (severament vigilats pel poder), i
decideix entrevistar els botxins fent servir una estratègia particular. Aquests són convidats pel director del
documental a explicar les seves pròpies matances sota
l’excusa de fer-ne una pel·lícula de ficció reconvertint
els esdeveniments a l’estil de les pel·lícules preferides
pels propis genocides: westerns, musicals i gàngsters.
El xoc que pateix l’espectador en veure com els criminals es vanten dels fets, confonen realitat i ficció, i desitgen esdevenir estrelles cinematogràfiques és majúscul
i definitivament inoblidable. The Act Of Killing es projectarà el diumenge dia 15 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda
a l’Auditori de La Plana de l’Om.

ArT Maria Camp

BaHiMa

U

s deveu preguntar, «Què és baHiMa?». Es tracta d’un projecte de Pop Up Espais que vol
omplir d’art i comerç espais buits del centre
històric de Manresa. Una acció que té lloc
dins alguns locals buits dels carrers
Sobrerroca iSant Miquel i la Plaça Major i que
vol ser una oportunitat per a creadors, fomentar el
comerç per cercar noves idees de negocis sostenibles i
dinamitzar aquest sector de la ciutat. El mes de gener
se’n va fer la primera edició i n’hi hauran dues més: el
12, 13 i 14 de febrer i el 12, 13 i 14 març. Els artistes presenten les seves creacions i propostes comercials sota
un fil conductor: els cinc sentits. En l’edició de gener es
va posar èmfasi en el tacte, amb els artistes Carles Piera,
Josep Morral, Txema rico i Primo Gabbiano; el febrer el
protagonisme serà per a la vista i l’oïda, amb Alèxia
Lleonart, Xavier Moreno, Mireia Zantrop, Gerard
Quinto, rafa Pozo, Cécile Hug i Jordi Plana; i el març
serà el torn de l’olfacte i el gust. El comissariat artístic
del projecte és a càrrec de la Taula d’Arts Visuals de la
Catalunya Central.
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fa 25 anys
Jaume Puig

Les medicines alternatives
ja feien forat
Acupuntura, drenatge limfàtic, fitoteràpia,
homeopatia, iridiologia, macrobiòtica, naturisme, quiroteràpia o reflexoteràpia eren
conceptes i tècniques relacionades amb les
medicines conegudes com a alternatives,
que es contraposaven a la medicina convencional per viure més d’acord amb la
naturalesa, segons afirmaven alguns dels
especialistes entrevistats.

E

n el reportatge central elaborat per Àngels
Fusté i Joan Morros es reflectia un fenomen
curiós: mentre en els darrers anys s’estava produint un augment del nombre de metges a l’atur, sorgien un seguit de persones profanes des
del punt de vista mèdic, amb uns mínims coneixements
de medicina natural (reflexoteràpia, acupuntura, naturopatia, herboristeria...) que omplien els seus consultoris
cada vegada més.

El naturòpata rafael bugatell relatava que feia el diagnòstic a través de l’iris i a partir de l’observació aconsellava una alimentació, prescripció fitoteràpica i oligoelements. Segons ell, la fitoteràpia donava bons resultats
per tractar la migranya, els estrenyiments crònics, la
hipertensió arterial, els problemes renals, hepàtics i
biliars, els problemes digestius, entre d’altres. Jacint
Obiols, expert en botànica medicinal, que regentava
l’herboristeria La Flor del Pirineu, al carrer del
Carme, declarava a la revista
que Manresa havia estat des
de sempre una ciutat de tradició herbolaire. A més del seu
establiment i el del carrer de
Sant Miquel, regentat per
Antònia Plans, havien proliferat
noves botigues especialitzades
en aquests temes, com ara Cel i
Terra, que organitzaven xerrades,
cursets i debats sobre temes d’alimentació macrobiòtica, massatges, dietètica o fins i tot cartes
astrals.

Des de l’any 1981 funcionaven a la ciutat els laboratoris
farmacèutics Iyafid Hispania, a la plaça de Lladó, un dels
pocs de plantes medicinals que hi havia a Catalunya,
que produïa una cinquantena de productes. Un dels
més populars era el Ginseng o planta de la vida i una
altra era l’Spirulina, una alga marina amb gran riquesa
vitamínica, que tenia una gran acceptació en el mercat.
Finalment, el doctor Lluís Sallés explicava la filosofia de
l’homeopatia, que considera que la causa de les malalties es troba generalment en algun tipus de desarranjament de l’energia vital i que la medicina homeopàtica
estimula la capacitat curativa del propi organisme. De
fet l’homeopatia ja s’exercia a Manresa cap al 1880,
quan Josep rius tenia consultori al carrer de Magnet,
segons explicava la seva filla Àngela, que llavors tenia
90 anys.
L’Expo es privatitzava i Casa Caritat
passava a ser municipal
El dia 12 de febrer es signava la cessió per deu anys
de la gestió del Palau d’Exposicions a la societat
Promocions i Exposicions SA, que hauria de pagar
a Fira de Manresa un 10% dels beneficis i un cànon
anual de tres milions de pessetes. L’endemà, la
locutora i actriu manresana Maria Matilde
Almendros rebia la Creu de Sant Jordi al Palau de
la Generalitat. El dia 19 de febrer el ple municipal aprovava adquirir Casa Caritat a la Fundació
Cots per 60 milions de pessetes amb la intenció
d’ubicar-hi una escola-taller.

Laboratoris Iyafid, a la plaça de Lladó.
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crònica social
Ignasi Torras i Garcia

The London Gabrieli Bass Ensemble

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

a fotografia és del dia 30 de novembre de 1974,
a la sala d’actes del Conservatori Municipal de
Música, situada a la primera planta de l’entrada
principal del teatre Conservatori. Aquell dia hi va
actuar The London Gabrieli bass Ensemble, format a Londres l’any 1963 per joves músics amb
instruments de metall (dues trompetes, trompa, trombó
i tuba). Els integrants del conjunt es dedicaven a la
investigació i recerca de música antiga, dels músics
venecians Andrea i Giovanni Gabrieli (s.XVII), música
polifònica vocal i obres instrumentals; Josquin Dupré,

L

Matthew Locke (Devon 1622-Londres 1677), Henry
Purcell (Londres, 1659-1695), Schein (s.XVII), bela bartok
(1881-1945)...
La interpretació va excel·lir en tots conceptes i va deixar
bells records en els oients, tant en els escolars com en el
públic assistent al concert del vespre del mateix dia. El
renaixement gaudeix d’una música polifònica que és
com un jardí de flors de diversos colors, cadascun dels
quals representa una melodia del meravellós contrapunt d’aquesta època.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

De què serveix la Biblioteca?

Camp amagat

U

L

na colla de joves, vinculats al col·lectiu Arran, es
van tancar tres nits de gener a la biblioteca del
Casino per reivindicar que s’ampliï l’horari de l’equipament i que s’hi habilitin més espais per a
l’estudi. Després de la tancada, van portar les
reivindicacions al ple de l’Ajuntament. Feien les seves
demandes en nom de la igualtat d’oportunitats, perquè no
tothom té, ni es pot permetre, una sala a casa seva en condicions per clavar els colzes amb tranquil·litat. La regidoria
de Cultura va entomar les peticions i va mostrar predisposició a, com a mínim, habilitar una sala d’estudis al Casino abans d’acabar aquest curs.
Del tema dels horaris se n’haurà de parlar
en un altre moment, perquè el cost en personal, ara mateix, no es pot assumir.

Trobo del tot legítimes les reivindicacions
dels joves estudiants i considero molt
important el paper que s’han adjudicat les
biblioteques –també les no universitàries–
com a espai social per preparar els exàmens
o fer treballs. No s’ha d’oblidar, però, que les
biblioteques (que d’entrada existien com a
dipòsit de llibres i, en tot cas, com a espai de
lectura) van començar a esdevenir zona
d’estudi perquè oferien una àmplia possibilitat de consulta bibliogràfica. Així, l’estudiant del segle XX tenia a l’abast la informació que necessitava per confeccionar els
treballs o completar els apunts. Ara, en canvi, gràcies a internet, els alumnes dels instituts i de les universitats –i, segurament, també, alguns dels seus professors– estan convençuts de tenir accés a tota la informació que puguin necessitar, sense ni aixecar el cul de la cadira, amb un ordinador
portàtil o, si m’apureu, amb un smartphone entre els dits.
Si bé entenc que els temps han canviat, em dol comprovar,
per una banda, com les biblioteques es converteixen en
simples (per més que necessàries) sales d’estudi; i em dol
encara més que els estudiants que les freqüenten, mentre
en reivindiquen una ampliació d’horaris, visquin d’esquena
a les rengleres de prestatges atapeïts de llibres que tenen al
seu voltant i a dins dels quals, probablement, hi ha la resposta a més d’una pregunta important –important de veritat!—, de les que no surten a cap examen acadèmic.
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a darrera setmana de gener, després de contemplar els Murals contra el nazisme amb què alumnes de batxillerat dels instituts Pius Font i Quer i
Lluís de Peguera i estudiants de l’Escola d’Art han
ambientat el nostre Passeig per commemorar el
70è aniversari de l’alliberament del camp nazi
d’Auschwitz, m’anaven passant pel cap moltes coses.
Algunes ja les podeu suposar. Però recordava, també, la
lectura recent (en el darrer número del 2014) de la revista El Temps d’un reportatge magnífic titulat: La infàmia
vigent del franquisme, signat per Xavier
Aliaga. El tema és el Valle de los Caídos.
S’hi fa un repàs descriptiu de les opinions
diverses al llarg del temps sobre quin
destí se li hauria de donar. La proposta
més recent i interessant és la del professor de la UAb Lluís Quintana. Considera
que s’ha de conservar, però amb un tractament que posi al descobert la seva
realitat més sinistra: «És un camp de concentració de presos que hi treballaven
com a esclaus; inspirat, com els alemanys, en l’anihilació del pres».

Es tractaria, per tant, com han fet a
Alemanya i Polònia de «presentar els
llocs de l’horror d’una manera que la
gent ho entengui». No és però una cosa
Dani Hernández Massegú
fàcil, ja que si bé la memorialització és
necessària –prevalent-hi evidentment el sentit crític– la
presència inevitable de la simbologia feixista no pot
impedir que, per a alguns, segueixin essent llocs de
culte.
Però això no ha de ser cap obstacle. I en aquest sentit,
Lluís Quintana esgrimeix un argument definitiu: «Hi ha
votants del PP que el voten precisament per això, perquè pensen que hi ha un passat que no s’ha d’incomodar. Però s’ha de fer que la societat espanyola s’enfronti
al seu passat, perquè si no parlem d’aquestes coses les
víctimes quedaran absolutament arraconades».
Altrament dit i en definitiva passa que, segueix dient
Quintana, a la Transició, «una de les coses que es va fer
malament fou arraconar les víctimes perquè hi havia una
part de la població que no volia recordar».
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La Sala Ciutat encara belluga

C

om diria un
destacat i històric membre
d’aquesta
revista: Manresa fa pixar de riure.
Mira que a les diferents formacions polítiques els costa trobar
amplis
consensos.
Doncs, en el cas de
l’enderrocament de la
Sala Ciutat s’havia
aconseguit. Ampliació
de la plaça, esponjament de la zona i
accés franc i magnànim al museu. El Pou
fa un número especial, el diari també, la
xarxa s’omple de fotografies retrospectives
i l’amic Joan Morros i
una comissió d’exmelenuts in hilo tempore
munten una abaixada
de teló final ben
digne. I precisament
el dia que agafen les
lletres del rètol de
l’entrada per fer un
últim acte de record al
Conservatori, un grup
de joves ocupa l’antic
Loiola demanant que
no s’ensorri i reivindicant que la ciutat
necessita més espais escènics públics. Deixeu-nos dir
que, ben mirat, potser la suma de Sala Ciutat més Pista
Castell era massa per als nostàlgics dels actes subversius, plens de basquitis i excessiva cervesa de barril. La
primera reacció de l’Ajuntament va ser tallar els subministraments per fer més evident que l’equipament està
sentenciat i declarat sinistre total. Però els ocupants

Maria Picassó

diuen que no, que amb quatre pedaços quedarà com
nou i s’hi podrà fer de tot, fins i tot fumar i fer malabars
i tombarelles. Francament, tot és negociable i cal escoltar tothom, però hi ha altres espais a la ciutat on projectar i programar espectacles, que, a més, estan ubicats en edificis amb millor salut i amb interès patrimonial. A veure com s’acaba tot plegat.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TOrrA COrDONS

Competència
funerària

Poda brutal

Molt de compte amb la luctuosa coincidència que mostro per començar la
pentinada d’aquest mes. Les fotos es
va fer el 26 de gener i, uns dies més
tard, ja havia canviat la cosa. La cartellera il·luminada de dues cares que s’hi
veu és a la zona de la bonavista, abans
d’arribar a la plaça de l’Onze de
Setembre. A les instantànies podeu
veure dues cares de la mateixa moneda. No en va, hi ha anuncis de dues de
les funeràries que operen a la ciutat i
que, òbviament, es disputen la clientela. El lema d’una és «al teu costat» i de
l’altre: «més a prop teu».... En tot cas,
aquesta «proximitat» de l’encaputxat
amb la dalla ja em genera calfreds. I si
és per partida doble, encara més.

Ara que per éssers vorejant la mort no
hi ha mostra més clara que els arbres
del pati de l’institut Lluís de Peguera
que apareixen retratats. Són exemplars
frondosos que, amb l’arribada del fred,
acostumen a ser podats. Ara bé, aquest
cop els han mutilat brutalment. En
temes d’arbres, he volgut consultar el
nostre expert de capçalera, l’ecologista
Jordi badia, que en aquestes mateixes
pàgines havia denunciat «la funesta
mania de podar». El Jordi em diu, textualment, que «els àlbers de la varietat
bolleana o pyramidalis, de capçada
estreta i fulles amples que hi ha a tocar
de Correus (no són pollancres com va
informar Regió7), han estat víctima
d’una brutalitat extrema. L’argument
per escapçar era que s’havien fet molt
alts i hi havia risc que el vent fes caure
alguna branca damunt d’algun vianant
o estudiant. Aquest risc sempre existeix en arbres alts i grans, però és
impossible de precisar. Vull entendre
també la voluntat de lluir l’institut
remodelat. Però entre poc i massa.
S’han serrat troncs de 30 cm de diàmetre quan, si es vol mantenir la salut i
l’estètica de l’arbre, no s’han de tallar
branques sanes més enllà dels 5 cm». I
hi afegeix que els exemplars ara s’assemblen més als «Postes y Maderas del
barri de Valldaura que als àlbers de la
vora del Cardener.» En fi, que si l’objectiu era fer una mostra de la pràctica
d’una bona jardineria...

Pintada anàrquica
El debat sobre les detencions de
l’Operació Púnica ja fa dies que també
es reflecteix a les maltractades parets i
façanes manresanes. El clam pel seu
alliberament és ben semblant a la dels
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temps dels presos independentistes
catalans. Hi ha pintades arreu. Ara bé,
potser a causa de les presses o la por a
no ser enxampats fa que els pintors, de
vegades, cometin algun error tipogràfic. És just el cas que mostrem a la fotografia en què s’hi troba a faltar la i de
«llibertat». Ja ho diu la dita: poc a poc i
bona lletra. En nom, o no, de l’anarquia.

Evangeli etílic
És clar que aquest lapsus anàrquic no
arriba, ni de bon tros, a les mostres
d’enginy plasmades a altres parets de
Manresa que, com podeu llegir a les
pàgines centrals d’aquest número, és
com l’oest americà una «ciutat sense
llei» per a la bretolada i la «decoració»
de murs. La foto, en aquest cas, ens la
fa arribar una col·laborador que vam
enviar de safari per retratar indrets
degradats per il·lustrar el tema del
mes. Val a dir que la frase és enginyosa,
però no puc justificar l’embrutada de
la façana i, sobretot, la falta d’ortografia de benaventurats. Sigui com sigui,
no us puc assegurar que les paraules
d’aquest profeta siguin certes i el consum desmesurat d’alcohol us garanteixi aparicions divines.

Porta consellera
Per cert, que en el mateix safari, la
xamba va provocar l’aparició d’una
altra pintada en una porta del comen-

çament del carrer de les Saleses.
Aquesta convida directament a delinquir –no se pas si en el mateix immoble–. L’autor es permet aconsellar la
facilitat que té robar als pobres, però,
alhora ho desaconsella per l’excés de
càstig que comporta. Una deducció tan
lògica com innecessària.

retrospectiva amb els membres fundadors. El proper dia 19 d’abril està
previst un dinar d’aniversari entre
d’altres sorpreses. A l’esquerra de la
fotografia que mostrem hi identifiquem els escoltes veterans Toni
Sangrà i Miquel Closas i, a la dreta,
l’aleshores esqueix del Cadenal Lluch,
Joan Torras.

El Gaudí fa 50 anys
I acabo amb una commemoració de
vells rockers, semblant a la del
comiat a la Sala Ciutat. El dissabte 31
de gener, es va fer el primer acte que
commemora els 50 anys de
l’Agrupament Escolta Antoni Gaudí.
representants de tots els temps van
tornar, com en etapes pretèrites, a
anar a Joncadella en una matinal

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

Posem-nos seriosos!

N

o està aquesta butaca voltairiana per gaires conyes, com
la ciutadania. L’ambient
social està neguitós, inquiet i
la classe política escagarrinada per l’aparició d’un nou Movimiento

polític. La majoria d’aquesta classe, amb
profundes conviccions catòliques, ja
pensa que només verbalitzant el penediment per les faltes comeses obté el perdó
de tots plegats. bona religió, la catòlica!
Em proposo fer reflexió sota els efectes
(beneficiosos) de la nicotina l’alcohol
(paraula que té arrels a la paraula arab alkul: l’esperit o tota substància i això no
pot ser dolent; amb aquesta base filosòfica i dopaminèrgica la mirada a
l‘escenari polític es fa molt més clara.
A veure, per un costat tenim la gent
emprenyada que escolta, amb satisfacció, l’aparició de un nou llenguatge i discurs centrat contra la casta i allò de «ens
ataquen» . No està gens malament! Primera idea, de
manera demagògica,
s’ataca a la classe política clàssica i segona idea:
el sempre efectista discurs que els altres ens
volen mal (el dictador ja
ho feia així). El Moviment
Podem porta, de moment,
un full de ruta que vol substituir la casta, per una
altra casta, universitària,

més chic, més il·lustrada. Almenys guanyarem amb vocabulari, que fa falta.
Aquest moviment em recorda les assemblees dels autodenominats intel·lectuals,
a les quals vaig poder assistir, cap a l’any
1976, fa la sensació de tenir, sempre, la raó
intel·lectual pot provocar vergonya aliena.
I els noms: Podem! És clar que tots
podem, excepte quan estem atacats per
un restrenyiment crònic, i que fa mal.
Ciutadans!, també força clar, tots ho som,
menys els incapacitats legalment.
Guanyem, tots volem guanyar, fins i tot a
la brisca.
I els partits politics de sempre? Doncs malgrat que fa anys que diuen que es volen
renovar, arriben a noves eleccions sense
els deures fets. Atrapats per la inèrcia
estructural :Ni renovació, només canvis de
candidats i noms, ni una política decidida
vers una democràcia com Déu mana. El
que estigui lliure de corrupció que tiri el
primer sobre (amb bitllets) o el 3% .Si en
lloc de partits fossin empreses de mercat,
ja haurien baixat persianes, la majoria.
Volia dir «Jo sóc Charlie», però ho farem
amb una becaina a la butaca.
EL POU · FEbrEr 2015
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUbIANAS

LLUM DEGÀS

Reivindicacions incòmodes

V

an tancar-se tres nits a la
biblioteca com s’haurien
pogut tancar en una farmàcia o en una carnisseria.
L’objectiu de l’ocupació no
era reivindicar més hores de consulta,
sinó poder disposar d’un sostre, amb
unes taules i una cadires, connexió a
internet i lavabo. ben pensat, sortim a
reclamar fora de casa allò que ja tenim
a casa, on a més a més, si ens ve de
gust, podem afegir-hi un cafè o el fum
d’un cigarret. Podem cantar en veu
alta, respondre el mòbil i anar en pijama i peücs. Podem fer zàping i fer baixar tots els àngels i els arcàngels.
Criticar els companys sense haver-ho
de fer a cau d’orella, burxar-nos el nas
sense vergonya i rosegar-nos les
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ungles dels peus,
damunt la taula.
També podem convidar a estudiar el noi
que més ens agrada i
acabar la nit estudiant-ne l’anatomia.
Fer-hi un brindis cerveser i fondre’ns entre
els seus braços com
l’escuma.
Però no. Preferim passar la nit clavats en
una cadira rígida de la
biblioteca, sota una llum espartana i en
un silenci castrense, formalment uniformats i arriscant la salut per cinc
minuts d’un cigarret fet a la intempèrie

de la nit polar. I en acabat, tornar a casa
a punta de dia, amb la son a les orelles,
les ungles llargues i assedegats de cerveses i abraçades.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOr rAMON
IL·LUSTrACIÓ: MArIA PICASSÓ

Anna Rius, la discreta constància del treball social

LO GAITER
DEL CALDERS
Adéu, Sala Loiola
Amb disculpes a Aribau,
s’hi escau

Adéu, Sala Loiola, per sempre adéu-siau,
oh sala sense igual, d’aquí, la pàtria mia,
que et vaig conèixer quan, de lluny et distingia,
perquè eres de Manresa un lloc per fer sarau.
Adéu, Sala Ciutat, que eres com el Palau,
on Cineclub, Art Viu, rialles i Tabola,
i les Innocentades hi feien xerinola,
i les Congregacions miraven el cel blau.
Jo ton ample escenari coneixia llavors
com conèixer pogués el que tenen a Alpens,
coneixia també en Morros i en Vicens,
i el so de les butaques enmig dels meus acords.
Mes, t’han tocat de ple els fats perseguidors
i avui ningú no et veu com en millors vegades.
Per tot tens humitats, esquerdes mal tapades
i la fila que fas és la d’un lloc galdós.
¿Què val que ens hagi dut una enganyosa sort
a valorar com mai el vell Conservatori,
si t’ha tocat de ser el boc expiatori,
del qual sols restarà un generós record?
Pel bé del que t’envolta, no moriràs en va
com Sant Miquel un dia1. La decisió ja és presa,
per més que ara a última hora algú en nom de Manresa
busqui les pessigolles al projecte que hi ha.

N

o la coneixeu, l’Anna rius? I és
clar que sí! Penseu-hi: quantes vegades no l’haureu vista
a ballar? A dalt de l’escenari,
dels seus molts anys a l’Esbart, a l’Agrupa, ara a plaça per Festa
Major, ara a la innocentada, en un teatre.
I bé que hagués pogut ballar sempre, si
hagués volgut, que prou hi tenia traça.
Però l’Anna tenia allò que se’n diu –o se’n
deia-vocació. I per vocació anava a ser
mestra, que per això havia passat pels
Infants i les Dominiques i rematà el batxillerat al nocturn del Peguera. Aleshores,
just l’estiu abans de començar la carrera,
va descobrir per atzar el treball social. I tal
dit, tal fet, no li va caldre encomanar-se a
ningú: s’hi va matricular a barcelona i en
tres anys ho va tenir enllestit. I ara arriba
allò de la constància: l’Anna va anar a fer
les pràctiques al Centre Hospitalari i ja
no se’n va moure. Fa trenta anys que hi
és! Ara s’està a Althaia, és clar, i l’empresa no és ben bé la mateixa. Però la seva

continuïtat disciplinada li ha permès arribar a la cinquantena amb entusiasme, atenent cada any més de 400 històries. Quin
tràfec! I ella aguanta, seguint l’exemple
d’una companya encara més veterana:
Teresa Codinach. Plegades, n’han vist de
tots colors, atenent aquells avis que no es
valen després d’un procés d’hospitalització. Tractant les famílies, concertant residències, cercant suports a l’administració... no és pas una tasca senzilla! En acabat, l’Anna, tan manresana i discreta, quan
va voler volar ho va fer alt i lluny: va anar a
trobar el company a París. l amb en Saïd
van fer tres noies precioses –la Nor, l’Alia i
la Dounia– i tot això, i allò, fent valdre sempre el cognom: somrient. Anna rius i
roses, des de la infantesa a la plaça de
Catalunya, passant pels Carlins i per
Tabola, i l’Agrupació, i a tot arreu on ha
estat, responsable i compromesa. buscant
solucions. Ara tot just amb un somriure,
ara amb una rialla sonora que us la fa franca i decidida. Inoblidable.

A més, en temps de crisi reformar-te té un preu.
Més val bastir de nou, no lluny d’aquest veïnat,
una sala moderna pel bé de la ciutat,
i a l’espai que tu deixis fer una entrada al Museu.
En va a tu, dolç racó, en ales jo em transport
i encara hi veig actors de teatre i de cine,
que, fora de cantar amb la gaita, si és que afina,
no em queda més plaer, no tinc altre conhort.
Muira, muira, l’ingrat que, al sonar en sos llavis
el nom Sala Ciutat o Loiola no plora,
que al pensar en aquest lloc no es consum ni s’enyora
al veure en els retrats els que avui ja som avis!
Ix, veu, per expressar l’afecte més sagrat
que puga d’home en cor gravar la mà del cel,
oh sala, a mos sentits més dolça que la mel,
que em tornes les virtuts de ma innocenta edat.
Ix, i crida pel món que mai mon cor ingrat
cessarà de cantar d’aquest espai la glòria;
i passi la Loiola amb son nom i memòria
als propis, als estranys, i a la posteritat.
1 L’església gòtica del carrer Sant Miquel va ser
enderrocada l’any 1936 i acabada la guerra el seu espai
no va ser mai recuperat per al bé comú.
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envolguts germans i germanes, Déu sap que la
convivència no és fàcil. El tema del mes d’aquesta publicació n’és una bona mostra. La ciutat està degradada, però la deixadesa i l’incivisme acaben rematant un malalt que ja fa tentines i no s’aguanta les flatulències. Que porca que és la
gent, valga’m Déu! Encara bo que la regidora Caus ha fet
comparsa amb unes quantes entitats per promoure la convivència cívica i acabar, finalment, amb la caca de gos, la
pixarada etílica, el regirament de contenidor o la megagrafitada que ocupa un 75% de les façanes i parets del nucli
històric i que té com a màxim promotor un tal Pirri. Que
Nostre Senyor em perdoni, però si enganxo algun d’aquests pintors que, més que fer art, embruten, li ventaré un
parell de clatellots que quedarà arreglat! Em sulfuro perquè el tema és molt greu i, certament, només l’educació i
la reeducació poden pal·liar la tendència de molts conciutadans a considerar l’espai públic un abocador gegant. El
contrast amb altres societats del món és tan brutal que fa
honor a la palmària expressió que diu que no és més net el
que neteja, sinó el que no embruta. I tant! La raó de la cultura popular és tan immensa com la divina providència.
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I ja que Manresa és un cresol del cultures, insto la regidora
a convidar a la gran taula pel civisme a les associacions
d’immigrants, als col·lectius religiosos i a qualsevol secta
que tingui un líder convincent. bé ho sap l’Altíssim que el
que és sagrat està escrit pels profetes ja siguin musulmans,
budistes, evangelistes, ortodoxos, testimonis de Jehovà o
catòlics i romans. Un bon sermó o una homilia que sacsegi
consciències poden ser més efectius que anys i panys de
campanyes ciutadanes. De la mateixa manera que el prevere no enganxa xiclets sota l’altar durant la missa, l’imam
no amaga papers de bollycao sota l’estora sobre la qual
flecta els genolls. La paraula de Déu (el que sigui) és més
exemplificant que una sanció econòmica. Entre moltes
altres coses perquè, que jo sàpiga, a Manresa encara no
s’ha multat ningú per deixar que el seu gos defequi i s’abstingui de recollir-ne les femtes. O mà dura o càstig diví! Tot
plegat, en el benentès que a les escoles ja ensenyen a mantenir el patí net, llençar convenientment les escombraries,
tibar la cadena del vàter i només fer servir els retoladors
permanents en làmines de paper de bon gramatge. Si no
és així, si les coses no es treballen des de la infància com
Déu mana, ja podem plegar.

MILERS
D’ESPELMES
PER A UNA
NOVA LLUM
Divendres, 20 de febrer, a les 19.30 h,
t’esperem a la plaça de Sant Domènec per començar
la gran encesa de milers d’espelmes als carrers
del centre històric. I convidem a tothom a posar espelmes
a les finestres i als balcons de casa, a les botigues i als comerços,
per fer de Manresa la ciutat de la nova Llum!

Ho organitza:

Més informació:
www.bages.omnium.cat
bages@omnium.cat
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Festa de la Misteriosa Llum
Mercat medieval de Manresa

