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In vino veritas

A

l voltant de la cultura del vi s’hi ha
anat teixint cert esnobisme. La necessitat de regar un bon àpat amb una
ampolla de vi de gamma alta –d’altres zones de l’estat, si pot ser– s’ha
acabat entenent, per a alguns, com
un acte de distinció, de luxe, de classe. Una idea ben estúpida si s’aprofundeix en la cultura del vi i el patrimoni que atresora,
tant des del vessant agrícola i de coneixement de les
vicissituds del conreu de la vinya, com des de la història i la cultura que s’amaga estirant el fil de les zones
productores. Com el Pla de Bages que, fa una mica més
d’una centúria, just abans del desplegament del tèxtil
a Manresa i a les ribes del Cardener i el Llobregat, era
el territori que més vi produïa de Catalunya. La plaga
de la fil·loxera i l’impacte de la revolució industrial van
canviar de ple el paisatge del Bages. La vida al camp i la
vinya es van substituir per la urbanitat i la fàbrica.
Molt més encara, a mesura que avançava el segle
passat. Malgrat tot, l’espurna de la vinya i la tradició vitivinícola es van conservar i, en les últimes
dues dècades, han tornat a aflorar, cada cop
amb més força. El segell de la DO Pla de Bages
del 1995 ja derivava de l’impuls per recuperar una tradició ancestral que hem tingut
sempre al costat de casa, i per convertir-se
(altre cop) en un bressol de referència de
la vinya catalana amb els terrenys i les
condicions climàtiques per començar a
elaborar vins que obtinguessin reconeixement arreu.

ment, el Consell Regulador treballa per reintroduir les
varietats autòctones de raïm i fer-les lluir combinades
–o no– amb les foranes que, gràcies a les propietats
del sòl del Bages, també acaben aconseguint bons rèdits a la copa. Al marge de la penetració progressiva
al mercat amb una capacitat, de moment, limitada, la
relació entre la cultura de vi, el patrimoni rural i urbà i
el turisme es comença a entreveure com una indústria
incipient que té ganxo. L’enoturisme no només enforteix la imatge exterior de la comarca, sinó que genera
riquesa que queda al mateix territori. Pel que sembla,
encara cal més autoestima per apostar-hi i per atorgar
al nostre patrimoni la rellevància i la veritat històrica
que té. En el vi hi ha certa –o molta– veritat del que
som. Dit d’una altra manera, in vino veritas.

Per ara, els nostres cellers –alguns dels
quals amb el valor afegit de certificació
ecològica– no tenen, ni de bon tros,
la capacitat per competir en aspectes
quantitatius amb els d’altres zones del
país. A favor, però, hi ha la voluntat de
treball conjunt a la DO i, sobretot, la dedicació dels elaboradors, molt més atents
en els processos de fermentació i realització de cupatges que els de cellers de grans
dimensions. De moment, alguns cellers del
Pla de Bages ja han fet vins que, com petites
perles, destaquen per la singularitat. Paral·lela-
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notícies del pou

l’opinió del lector

Debat sobre els pisos buits,
al Casino

Un full del meu dietari
(en record de
Joan Cirera)

Dins del cicle Temes del Pou, la revista va organitzar la
taula rodona: Pisos buits a Manresa, el dia 4 de gener,
a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino. El debat, moderat pel periodista Ferran Sardans, va comptar
amb la presència d’Àngels Santolaria, regidora d’Acció
Social i membre de la Taula d’Habitatge, i Bernat Sorinas, portaveu de l’Obra Social de la PAHC. El públic que
omplia la sala va participar activament en el torn obert
posterior al debat sobre un tema ben actual.

Dilluns, 26 de desembre de 2016 (Sant
Esteve). Avui, a l’hospital, s’ha produït
una escena emotiva digna de constar
en qualsevol dietari. Els protagonistes, la Fina i el Joan Cirera. Resulta que
en Cirera està ingressat al pis de dalt
del meu, afectat per un càncer que
ja li ha fet metàstasi. Està greu. Com
que la Fina té a la meva tauleta de nit
El Poema de Nadal i me’n llegeix un
capítol cada dia abans de ficar-me al
llit, ha tingut la bona idea de visitar en
Joan Cirera i llegir-n’hi un fragment.
En Cirera és home de teatre i se’l sap
de memòria… i Sagarra, un dels seus
escriptors preferits.

La Rosita ens ha deixat
El dia 25 de gener moria als 88 anys Rosa Cases Trellisó,
coneguda com la Rosita de les cadires, perquè durant
anys va regentar l’explotació del lloguer de les cadires
del Passeig de Manresa, juntament amb el seu marit.
La Rosita havia obtingut el reconeixement dels lectors
d’aquesta revista l’any 1996, en els primers premis Oleguer Bisbal als manresans més manresans a la sala El
Sielu, on va rebre el guardó, llavors en forma de caricatura feta per Manel Fontdevila, compartit amb l’actriu
Paquita Blanch i el músic i filòleg Lou Hevly.

Doncs bé, un cop s’han saludat, la Fina li
comenta que si no està massa cansat li
llegirà un fragment del Poema. La cara
del Joan s’il·lumina de cop i tanca els
ulls esperant amb alegria els mots del
poeta: «L’àngel ha parlat, l’estrella ha
anunciat, el gall ha cantat...» –llegeix la
Fina- «...el gall ha cantat...», va repetint
el Joan amb una remor gairebé inau-

Mbici ja distribueix la revista
Com us avançàvem en la revista de gener, la cooperativa manresana de serveis amb bicicleta Mbici s’ha fet
càrrec des d’aquest any de la distribució de la nostra
publicació a Manresa i Sant Joan de Vilatorrada.
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signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

dible que només sent la Fina... La Fina
llegia i el Joan recitava... la paraula dominava l’espai i l’emoció creixia a dues
bandes: «Pastor dels meus somnis d’infant, ...», «pastor dels meus somnis d’infant...» «...de les meves tristeses de gran,
pastor menut del meu pessebre, tant és
que fem com que no fem, sempre es
troba el camí de Betlem, encara que ens
escanyi la tenebra...». I aquí s’atura la
Fina per escoltar l’eco dèbil de les seves
paraules per boca del Joan... a qui per la
seva galta, se li escapen dues llagrimetes d’agraïment... i l’habitació queda,
finalment, en un colpidor silenci...
Avui, una setmana més tard, ens
avisen que el Joan Cirera ha mort. I
ara és la Fina qui no ha pogut evitar
l’emoció deixant anar també dues
llàgrimes tot recordant aquella breu
i emotiva visita. «Que bonic, Fina», li
dic, «has estat potser l’última lectora
que ha tingut el Joan».
Aquella visita s’ha convertit en un comiat emotiu i vibrant per sempre més.
Josep Maria Aloy
(3 de gener de 2017)
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La 60a Innocentada
recupera ‘Barrock Shop’

de mes a mes

22 de gener. Uns 1.800 espectadors presencien les
quatre sessions de la 60a Innocentada, al teatre Kursaal, que recupera l’obra d’Agustí Soler i Mas, en una
adaptació de Joan Torrens, que codirigeix amb la seva
germana Àngels, amb música d’autors barrocs adaptada per David Martell, la intervenció de la coral Escriny i
un total de 200 participants.

La Unió Musical
fa el concert de Cap d’Any
1 de gener. La Unió Musical del Bages fa el tradicional
concert de Cap d’Any al teatre Kursaal, amb obres de
compositors europeus i una cloenda amb música vienesa, amb animacions i projeccions de vídeos, en el
vintè aniversari de la formació.

Foto: CCMA

Un mes
de pèrdues ciutadanes

Puigdemont respon des
del Conservatori

3 de gener. L’actor Joan Cirera, exquiosquer i vinculat
al món del teatre local i nacional, mor als 74 anys. El
dia 25 moren Rosa Cases, la Rosita de les cadires, als 88
anys, i el cofundador de Cineclub, Miquel Ginestà, als
86 anys. El dia 28 ens deixa també l’exregidor Pere Vilarasau, als 81 anys.

22 de gener. Els manresans Lluís Cano i Joan Gil
intervenen en el programa de TV3 Jo pregunto,
que s’emet en directe des del teatre Conservatori, amb una dotzena de ciutadans que adrecen
preguntes al president de la Generalitat, Carles
Puigdemont.

Tallen plàtans del Passeig
23 de gener. L’Ajuntament tira endavant el procés de
retirar cinc plàtans malalts al Passeig i inicia la mateixa
setmana la plantació de nous exemplars. La previsió és
de substituir 161 plàtans en els propers 12 anys.

Ton Sierra, nou regidor
26 de gener. Ton Sierra rep en el transcurs del ple
ordinari la medalla i el pin de regidor de la ciutat per
Democràcia Municipal, després de la dimissió de Dídac
Escolà. El nou regidor no és reconegut pel cercle oficial
de Podem a Manresa.

Els Reis tornen a arribar a peu
5 de gener. Una vintena de carrosses i una comitiva
formada per prop de 900 persones acompanyen els
Reis d’Orient, que com l’any passat fan el darrer tram
del recorregut a peu, des de Sant Domènec a la plaça
Major. Ses majestats també arriben als Comtals, el Xup,
el Poble Nou i Mion-Puigberenguer. El dia 7, la PAHC
organitza una cavalcada alternativa pel centre històric.

Farrés i Torrallardona
triomfen al Dakar
14 de gener. El motorista manresà Gerard Farrés puja al
podi del Dakar en la tercera posició, mentre que Moi Torrallardona obté el mateix lloc en la categoria de camions.

Un grup d’escoles
repensen la Secundària

Demanen presó
per a dos socis del grup TLB

21 de gener. Cinc espais cèntrics són l’escenari d’una
jornada per debatre l’educació secundària. Impulsada
per pares i mares de l’escola Ítaca, la iniciativa suma entitats i col·lectius i aplega més de 500 persones, amb
ponents reconeguts en el món de l’educació com Jaume Funes, Eva Bach o Francina Martí, Laia Pigué, Núria
Gros, Pau Grané i Enric Bastardas, entre d’altres.

Arriba el fred
18 de gener. El termòmetre marca una mínima de -7
graus a la ciutat, una temperatura que no s’assolia des
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Nedar i guardar la roba
Els actuals dirigents de l’Ajuntament semblen més
preocupats d’evitar possibles conflictes judicials
que per tirar endavant propostes ciutadanes que
sovint xoquen, com és lògic, amb els interessos
particulars d’alguns propietaris. Si Valentí Junyent
és més gerent que polític i precisament li costa
molt prendre decisions en l’àmbit de la política,
Marc Aloy, regidor de Planejament i Projectes Urbans, cada dia es més palès que prefereix la negociació amb propietaris de terrenys i edificacions,
abans que afrontar els problemes de cara, com en
el cas del camí ignasià des del Pont Vell a la Creu del
Tort. Prefereix compensar propietaris immobiliaris,
com al sector Concòrdia, que no pas arribar fins a
les últimes conseqüències, o al Polígon del Pont
Nou, on es conforma amb una ridícula inversió de
50.000 euros prop del camí vell de Rajadell, quan
el projecte d’urbanització del polígon està xifrat en
16 milions d’euros de l’any 2007. D’aquesta manera
de fer política se’n diu nedar i guardar la roba i a
Manresa, alguns ja l’hem vista massa sovint.

El Casino mostra l’obra
de Joana Biarnés
19 de gener. La fotògrafa Joana Biarnés assisteix a la
inauguració de l’exposició de les seves obres: El rostre,
l’instant, el lloc, al Centre Cultural del Casino, on preveu
fer una visita guiada el dia 4 de febrer.

16 de gener. El fiscal de delictes econòmics demana
tres anys de presó per a Lluis Basiana i Ignasi Ribas,
acusats d’administració deslleial de la societat RTVM,
d’haver ofert préstecs amb interessos per sota de
mercat a altres companyies amb les quals tenien responsabilitats, de pagaments injustificats per més de
200.000 euros i de simular la solvència d’una empresa
de l’entramat.
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del 2012 i que es manté durant dos dies més a causa de
l’entrada d’aire siberià.

Una de freda...

La residència Mont Blanc
es posa al dia
21 de gener. En el marc de la commemoració del bicentenari de la construcció de l’edifici on avui hi ha ubicada la Residència Mont Blanc, s’inauguren les obres
realitzades durant el darrer exercici per modernitzar i
adequar-ne les instal·lacions.

...I una de calenta
Miki Esparbé

Foto: Aina Font Torra

Una placa i 21 llambordes
recorden els deportats
27 de gener. En el Dia internacional de les víctimes de l’Holocaust, un acte al saló de sessions
presidit per l’alcalde i el conseller Raül Romeva
clou la instal·lació d’una placa a la plaça de Sant
Domènec i 21 llambordes –anomenades Stolpersteine– de l’artista alemany Gunter Demnig,
davant de les cases dels deportats als camps nazis, en una acció nascuda del treball de les estudiants Alejandra Ibarra i Ariadna Moyano.

Amb només 33 anys, Miki Esparbé s’ha convertit
en un dels actors de moda del cinema espanyol i
ha estat nominat als premis Gaudí d’enguany per
la seva interpretació cinematogràfica a El rei borni.
Llicenciat en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, és fill del pintor manresà Miquel Esparbé. Es va donar a conèixer a TV3 amb programes
elaborats per El Terrat, que és la productora del
còmic Andreu Buenafuente. Durant anys va intervenir en diversos dels seus programes, en papers
secundaris. Ja va ser nomenat millor actor pel seu
curtmetratge Doble Check i es va donar a conèixer
definitivament en els films Barcelona, nit d’estiu; Incidencias i Perdiendo el Norte. A televisió també ha
participat en diverses sèries. Va començar en El cor
de la ciutat, per intervenir després en El crac o Cites,
entre moltes d’altres. En canvi, com a actor de teatre ha actuat menys, tot i que va intervenir en obres
com Origen, Parapapa i El rei borni.
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d’aquí i d’allà

Laura Coletas

vides separades

Rosalina Chozo. Perú

E

«El primer hivern que vaig passar a Manresa
vaig notar molt el canvi de temperatura;
ho vaig passar realment malament!»

Parole, parole, parole...

m dic Rosalina Chozo Velásquez, tot i que
artísticament em coneixen coma a Rosaly.
Vaig néixer a Lima, Perú, ciutat on vaig
viure i estudiar fins a prendre la decisió
de venir a Catalunya. Malauradament, la
meva infància allà no va ser massa plàcida pel terrorisme que hi havia. Tot i així,
em segueixo emocionant quan em vénen
a la memòria les platges del nord del Perú o les trobades en família fent cantades i concerts. A casa meva, per
part de pare, podríem dir que tots érem una mica artistes. Sempre havia viscut envoltada de música i d’aquí ve
la meva vena. A la Universitat de Lima vaig cursar el que
aquí enteneu com a Comunicació audiovisual.
Vaig arribar a Catalunya fa onze anys. Una parella va ser
el motiu. Es tracta d’una història una mica singular, ja
que ens vam conèixer a través d’Internet. Als dos anys
de xatejar i d’arnar-lo coneixent, vaig decidir deixar el
negoci familiar a Lima. Ell treballava a Manresa, així que
aquest aspecte va ser determinant a l’hora d’escollir
aquesta ciutat. A Perú em dedicava a organitzar espectacles infantils, fèiem assajos, seleccionàvem artistes...
Va ser un gran pas per a mi canviar de país i de vida i
començar de nou en un de tan diferent. La meva primera impressió de Catalunya va ser molt forta. Recordo
que em van impactar molt els paisatges i les construccions; aquí les trobo d’estil més medieval. Em va captivar la verdor que es veu arreu. I també he de parlar
del temps. El primer hivern que vaig passar a Manresa
vaig notar molt el canvi de temperatura; ho vaig passar
realment malament! A Lima tenim temperatures elevades durant tot l’any, pràcticament no plou i l’hivern no
acostuma a baixar dels 13 graus.
Una altra diferència remarcable són els terratrèmols.
Recordo que, quan anàvem amb metro per Barcelona, em sentia molt estranya amb els tremolors, perquè em recordaven els terratrèmols de la meva terra.
També em va sorprendre el ritme de vida, molt més
ràpid i estressant que al Perú. Allà la gent s’agafa el seu
temps per fer les coses i l’estil de vida és molt més lent,
però molt més animat! A Lima els carrers estan plens
de música i d’ambient! Només aterrar a Barcelona em
va cridar molt l’atenció l’ idioma. És curiós perquè, tot

8

Josep M. Oliva

EL POU · FEBRER 2017

C
i parlar el castellà, va haver-hi un temps que em costava d’entendre’l tant per la diferència en l’accent com
per certes expressions. Al cap de pocs mesos, però,
vaig començar a aprendre el català a través d’un curs
i tot plegat em va ajudar a iniciar la vida laboral. Amb
tan sols dos mesos ja treballava d’animadora un altre
cop. Vaig tenir la sort de conèixer una noia que em va
ajudar en tot el procés, vaig ampliar el meu cercle de
públic d’infantil a adults i vaig haver d’adaptar-me a
noves lletres de cançons.
Actualment treballo en una empresa que vaig formar
fa temps. Treballo com a animadora i estic especialitzada en animacions temàtiques tant per a públic infantil
com per a adults. També tinc la sort de treballar eventualment en una empresa de Madrid on faig dobles de
famosos. Viatjo sovint al meu país, aproximadament
cada any o cada any i mig. Aprofitem per anar-hi en
temps d’hivern d’aquí, ja que allà és estiu. Tot i així, si
hagués de valorar la possibilitat de tornar-hi d’una manera definitiva, fa temps potser hauria dit que sí, però
ara mateix, tenint la meva feina aquí i una vida estable,
em resultaria molt difícil tornar a començar de zero. Un
altre motiu pel qual no tornaria seria per la seguretat.
Crec que ara ja sóc més d’aquí que d’allà!

anal 3-24, dissabte 21 de gener. Ada Colau diu
que el projecte dels Comuns «aposta per una
república catalana social, democràtica i sobirana». Just després d’aquella noticia en venia
una altra en la qual Arnaldo Otegui parlava
també de la creació al País Basc d’un estat propi i deia
que «eso sencillamente va a depender de si somos capaces de convencer a una mayoría social y popular de este
país». Comencem pel final: si al País Basc es fes un referèndum per decidir separar-se o no d’Espanya, que triomfés el «sí» dependria del fet que aquella opció aconseguís
la majoria de vots. Però l’Otegui, per fer-ho més ampul·lós
i més èpic parla d´una majoria «social y popular». Com
hauria de ser aquella majoria per ser «social y popular»?
O dit d´una altra manera, podria ser que el referèndum es
guanyés per majoria però aquella majoria no fos ni social
ni popular? És necessari embolicar-ho tant per no dir res?
Quan la Colau parla d’una Catalunya que sigui una república entenem el que vol dir. La resta, allò de «democràtica i sobirana» hem de pensar que ja hi va inclòs, o ho
diu per no confondre-ho amb una «república bananera»?
I pel que fa a «social», costa d’entendre ben bé a què es refereix, però allarga la definició i fa bonic. L’Otegui també
volia una majoria «social» i allò arrencava un aplaudiment
igual com aquells que esclaten als programes tipus Sálvame, sense que ningú entengui a què treuen cap.
Quan l’Ada Colau va parlar d’aquella república «catalana,
social, democràtica i sobirana», també hauria pogut afegir
«popular, ecològica, sostenible, integradora, participativa,
solidària, inclusiva, multicultural...» i així fins a vint o trenta
parauletes més. Amb això no solucionaria cap problema,
però molts se’n podrien omplir la boca i tremparien sols.
Quan Franco va guanyar la guerra, Espanya va passar a ser
«una grande y libre» i, per si fos poc, «una unidad de destino en lo universal», però d’allò no en menjava ningú i la
realitat ja sabem tots quina era. Mentrestant, a l’altre extrem ideològic, els que vivien a la República Democràtica
Alemanya, que de democràtica en tenia ben poc, haurien
pagat per viure a la Federal. Els problemes de la gent no se
solucionen amb paraules eufòniques. Ni tan sols serveixen
per guanyar eleccions. Rajoy ho sap prou bé: diu «amigas y
amigos» i se’ls posa a la butxaca. Quin panorama més trist.

Jordi Sardans

Gunter Demnig a Manresa

L’

escultor alemany Gunter Demnig treballa des de l’any 1993 perquè es recordin les
víctimes del nazisme arreu del món a través
dels Stolpersteine, és a dir, pedres o llambordes de llautó, clavades personalment al terra
d’on vivien les víctimes abans de l’inici de la Guerra, per
tal de recordar-les. En té arreu d’Europa i a Catalunya va
començar el 2015 a Navàs i el nucli de Palà de Torroella. El Memorial Democràtic de Catalunya ha aconseguit
que també s’instal·lin llambordes a Manresa, Igualada i
Castellar del Vallès. A Manresa, Demnig va instal·lar les
plaques commemoratives els passats dies 25 i 26 de gener, concretament 21. La iniciativa va sorgir arran d’un
treball de curs de finals del 2015, elaborat per Ariadna
Moyano i Alejandra Ibarra, sobre Manresans deportats
als camps nazis, amb la supervisió del tutor Jordi Pons,
actualment professor d’història de l’institut Pius Font i
Quer i exredactor de la revista El Pou de la gallina.
Fa gairebé un any, dues entitats van entrar una instància
a l’Ajuntament per tal d’institucionalitzar l’homenatge
als assassinats, mentre Jordi Pons va completar la llista
dels deportats manresans, comprovar on vivien realment i identificar correctament tots els noms, ja que n’hi
havia d’equivocats. Per fer-ho, a més de l’Arxiu Comarcal
del Bages es va desplaçar a diversos arxius alemanys i
francesos. Es va adonar que no eren 24, sinó 29, els deportats manresans. Tots ells tenen a partir d’ara una placa col·lectiva a la plaça de Sant Domènec. D’aquests 29,
–18 assassinats i 11 supervivents– se sap on en vivien
21, que disposen de les llambordes amb la seva placa.
Dels altres 8, n’hi ha tres que no vivien a Manresa, sinó a
Terrassa, Barcelona i França; d’un altre no se’n coneix la
identitat. I dels quatre restants, no hi ha hagut temps de
fer-los les plaques corresponents, així que Gunter Demnig s’ha compromès a col·locar-les el gener del 2018. El
dia 27, coincidint amb el Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust, la pluja va impedir que se’ls fes un
homenatge al número 18 del Joc de la Pilota, on havia
viscut Bernat Torán. Tot i això, els 90 familiars presents
es van poder reunir a l’Espai Òmnium i tot seguit, amb
entitats i instituts manresans, van fer un acte de record
als deportats ciutadans, a l’Ajuntament de Manresa.
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tema del mes

Ferran Sardans

A

ctualment, la denominació està integrada per tretze
cellers, a més de les
Caves Gibert d’Artés, que produeixen
mitjançant el mateix segell. L’últim
elaborador a incorporar-se ha estat el
Celler Les Acàcies d’Avinyó. També hi
ha cellers petits que no en formen part
perquè. La comarca genera 780.000
ampolles anuals. Un 30% s’exporten a
països com Alemanya, Bèlgica, Suïssa,
Anglaterra o els Estats Units. Curiosament, a l’estat espanyol gairebé no s’hi
exporta. El mercat internacional funciona molt millor.
Una dels personatges més influents
en el món del vi, Robert Parker, editor de la revista The Wine Advocate, va
puntuar nou vins de la DO Pla de Bages a partir del sistema que ell mateix
va crear per a la publicació. Vins dels
cellers l’Heretat Oller del Mas, Abadal i
Can Serra dels Exibis van obtenir puntuacions d’entre 87 i 93 punts sobre
100. Aquesta qualificació explicitava
la qualitat de la DO i, d’alguna manera, consolidava el Bages en el mapa
vinícola mundial.
Reconeixement
El títol de vi de finca és un reconeixement concedit per la Generalitat
de Catalunya, a proposta de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi que, a més
de les característiques singulars i climàtiques, distingeix els vins de raïms
procedents d’una mateixa finca. Són
segells que segueixen els protocols
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La DO Pla de Bages
es col·loca en el mapa
vinícola mundial
Dues dècades després de la creació del Consell Regulador, l’aposta pel producte de qualitat ha fet augmentar l’interès i el prestigi
pels vins de la comarca. La Denominació d’Origen la conformen
cellers petits amb explotacions molt familiars, però amb matèria
primera i tècniques d’elaboració que entronquen amb una tradició que fa 130 anys va convertir el Pla de Bages en la zona de
Catalunya on es produïa més vi. Aquest passat també ha deixat
un patrimoni que ara es comença a donar a conèixer mitjançant
rutes enoturístiques.
més exigents per part de la DO en relació a la producció, els rendiments i
les puntuacions. La categoria i prestigi internacional es conserva al llarg
de deu anys. A Catalunya només hi

«Les condicions
climàtiques provoquen
una marcada oscil·lació
tèrmica entre dia i nit.
El fenomen fa que
de nit les vinyes quedin
refrescades i es freni
el cercle evolutiu.
Així, les maduracions
són més tardanes
i es poden treballar
diverses varietats».
ha sis vins de finca, dos dels quals al
Pla de Bages, dos més al Priorat, un al
Montsant i un altre al Penedès. L’Arnau
Oller d’Heretat Oller del Mas va ser el
primer vi del Pla de Bages amb aquesta distinció i el cinquè del país. El sisè

de la vinya. Aquesta zona privilegiada
se situa entre les serres de Montserrat i Castelltallat, amb emplaçaments
immillorables com el Parc Natural de
Sant Llorenç de Munt i l’Obac o el massís del Montcau.
Les condicions climàtiques continentals provoquen una marcada oscil·lació
tèrmica entre el dia i la nit. El fenomen
fa que de nit les plantes quedin refrescades i se’n freni el cercle evolutiu. Amb
temperatures fredes, les maduracions
són més tardanes i es poden treballar
diverses varietats. Als aspectes climàtics s’hi sumen les característiques del
sòl, que propicien vins amb molta frescor, d’amable concentració i amb bona
capacitat per envellir, ja que el terreny
és poc fèrtil i les produccions baixes.
Segons els experts, aquesta és la clau
de l’alta riquesa de sensacions.
Joan Soler, enginyer tècnic Agrícola
i Màster en Viticultura i Enologia

per la UPC, és president del Consell
Regulador de la DO del Pla de Bages
i reivindica l’entorn com a tret diferencial en l’elaboració de vins. «Les
vinyes són a l’aire lliure i, per tant, és
evident que els influeix la geografia,
l’orografia, la climatologia i totes les
característiques del paisatge». A més,
«la història i la cultura es troben en un
punt mitjà: el vi, que vehicula el dia a
dia de la comarca en els últims 2.000
anys». Soler afegeix que observant
l’evolució del cultiu de la vinya es pot
explicar «la caiguda de l’imperi romà,
la conquesta musulmana, la pesta negra i la revolució industrial».
Història i tradició
En ser una zona petita, al Bages, en
aquest moment, les vies i els canals de
comunicació són molt directes i personals. Això fa possible «explicar la història, transmetent uns valors, conservant
i ensenyant el nostre patrimoni i, sobretot, amb una copa al davant, mos-

trant aquells elements que confirmen
en el vi tot allò que estem explicant»,
relata Eva Farré. Segons Robert Martí,
un paisatge i un territori defineixen
d’una manera clara els vins que en
sorgeixen: «Les condicions agroambientals i la climatologia van conformant
els aspectes organolèptics d’un vi». El
president de la Confraria de Vins del
Bages afegeix que «els boscos, les herbes aromàtiques i les característiques
edafològiques del terreny incideixen
de manera determinant en la qualitat
del raïm. La pluviometria marcada per
la massa boscosa i la vegetació també
transmet flaires que són molt particulars i genuïnes de la comarca».
Pilar Garcia, sommelier del restaurant
Las Vegas i primera dona que va obtenir el títol a Espanya –l’any 1992–,
explica que no fa gaire temps es creia
que els vins es feien al celler. Les visites
només mostraven les tines de fermentació i les barriques de criança. Però,

amb aquesta prestigiosa qualificació
va ser l’Abadal 3.9.
Però aquests no són els únics reconeixements que ha rebut la DO en els
darrers temps. En la gal·la dels últims
Premis Vinari, els considerats Oscars
del vi català, dues DO, Pla de Bages i
Empordà, van aconseguir dues medalles d’or. Els vins bagencs premiats
van ser l’Abadal Picapoll 2015 (or) en
la categoria de blancs joves; i l’Abadal
Franc 2015 (plata) en la categoria negre joves. Al quadre d’honor s’hi van
sumar el vi negre de criança Bernat
Oller 2014, Premi al Millor Vi Ecològic, i
l’Artium Fumet 2015, amb una plata en
la categoria de vins rosats.
Entorn únic
La producció de vins de qualitat depèn
de múltiples factors. Un d’essencial és
l’entorn d’elaboració. Però també hi
ha la terra. El clima del Bages, a mig
camí entre l’ambient mediterrani i la
continentalitat, l’alçada mitjana dels
camps de cultiu, les condicions fisicoquímiques del sòl, la textura i l’alt contingut en nutrients fan que les condicions agràries siguin idònies per al cultiu

Interior del celler El Molí (Foto Francesc Rubí)
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jove a partit de vins de poca criança que
són més econòmics: «Són tendències
de mercat», assegura, «però no només
a la nostra DO». Això afegeix una gran
oportunitat per al Pla de Bages: «Abans
estaven de moda els vins tractats amb
fusta, amb més envelliment, però ara
sembla que són més difícils de pair. La
gent vol vins més joves, més frescos i
afruitats. I en això és precisament en el
que excel·leixen els nostres vins».
Per a Josep Pelegrín, a la DO Pla de Bages només li fa falta temps: «La història
i la cultura ja la tenim. No hem d’envejar res a ningú. Al contrari. Som una
DO molt jove, però tenim tots els ingredients per fer el salt a la primera lliga mundial. Només ens cal paciència,
temps i seguir fent la feina ben feta,
com ja s’està fent, des de cellers, institucions, botigues, restaurants, escoles
d’hoteleria i mitjans de comunicació».

regalen fruita negra madura, espècies
i regalèssies que els fan diferents a totes les altres zones».

lents», subratlla el millor sommelier
d’Espanya 2016, «quan es combinen
tots dos estils de fer vi».

Picapoll
La varietat autòctona de raïm és el picapoll, que ha esdevingut el símbol del
Pla de Bages. Dona un vi blanc afruitat,
d’aroma fresc i d’esplèndida textura. El
gra és petit i ovalat i madura la segona
quinzena de setembre. Té una pell dura
i gruixuda que el protegeix dels atacs
i li permet una bona maduració que
el desmarquen d’altres varietats que
es veuen molt més afectades per les
peculiaritats meteorològiques. Josep
Pelgrín posa en valor que «uns quants
valents apostessin pel picapoll en el
moment de crear la DO. Sense ells,
probablement hauria desaparegut. Les
varietats autòctones aporten un punt
d’autenticitat al territori, són el millor
vehicle per explicar un paisatge i unes
tradicions a través d’una copa».

Josep Pelegrín, coincideix amb Pilar
Garcia a assenyalar les condicions per
al conreu vinícola al Bages com a idònies gràcies a un «terra adequat per
al creixement del cep, amb unes condicions climàtiques ideals per aconseguir un nivell de maduresa òptim
del raïm. A més, hi ha una gestió de
les varietats mesurada que utilitza les
múltiples possibilitats que brinda el
clima i el sòl». També destaca que «es
poden treballar tant varietats foranes
com autòctones amb resultats excel·

Explotació familiar
Tots els cellers del Bages tenen vinyes
pròpies. Així els vins que en sorgeixen
ofereixen diferents i variades expressions de la terra i de la gent que la treballa. Són majoritàriament explotacions
familiars que porten associada una cura
tradicional i molt personalitzada de la
vinya que s’acaba traduint en qualitat.
La secretària de la DO Pla de Bages, Eva
Farré, explica que, en els últims anys,
s’ha produït un canvi de rumb de la producció vinícola. S’enfoca a un públic més

Robert Martí explica que el picapoll és
una de les varietats que es cultivaven al
Pla de Bages abans de la fil·loxera. «És
pròpia de la nostra terra, on el macabeu
i el sumoll eren majoritàries. A altres comarques les dues últimes hi eren, però
el picapoll no. Per això es va considerar
la varietat típica». Martí recorda que
«amb bon criteri, ja des dels inicis de
funcionament del Consell Regulador,
es va considerar que aquesta varietat
era l’element diferenciador». Remarca
una decisió de la Unió Europea, quan

Mapa dels cellers que formen part
de la DO Pla de Bages

actualment, es dona molta més importància al lloc on es conrea: «Per fer
el millor vi», diu Garcia, «primer s’ha
de tenir el millor raïm; sa i al punt de
maduració ideal. Els enòlegs no són
químics, sinó viticultors. Perquè allò
que marca la diferencia és el terroir, el
conjunt de sòl, clima i varietat. Això és
el que marca el territori i el paisatge
que l’envolta». La sommelier afegeix
que el Bages «és una zona de pluviositat escassa. Això provoca que el cep
pateixi, que és el que més li agrada.
La vinya està envoltada de boscos de
pins, alzines i roures que es transfereixen als vins amb aromes especiats
d’espígol, farigola i romaní. Notes que
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es va adonar «que a tot arreu del món
es cultivaven les mateixes varietats i
van recomanar la recuperació de les
particulars de cada zona productiva.
Al Bages ja teníem el picapoll. L’havíem
sabut mantenir amb visió de futur».
Per a Joan Soler, de varietats autòctones al Bages n’hi ha moltes. «Del picapoll se n’ha fet més bandera, però tenim un gran patrimoni de sumolls vells,
macabeus, diferents tipus de malvasies
i d’altres varietats que, gràcies a les vinyes velles de la comarca, esperem que
futurament puguem dir que són varietats recuperades». Segons la secretària
de la DO, Eva Farré, «el picapoll és tan
sols la punta de llança d’un patrimoni
emergent que defineix la identitat per
la qual serem coneguts en el futur».
Pel que fa als raïms negres, també s’estan recuperant varietats autòctones
com el picapoll negre, el sumoll o el
mandó, que també ajuden a consolidar les particularitats de la zona. Pilar
Garcia assenyala que «a part de les
varietats que donen identitat i autenticitat als vins de la comarca, no trauria
importància a la resta que s’hi cultiven
com els cabernets sauvignon i franc i el
merlot que, després de més de 30 anys
plantades, no es pot dir que siguin autòctones però donen resultats espectaculars». La sommelier de Las Vegas
destaca «vins com el Singular de Collbaix, d’una sola vinya de cabernet sauvignon, considerat un dels millors de
l’estat juntament amb l’Abadal 3.9, l’Arnau Oller d’Oller del Mas o el Reserva
del Solergibert. Venim d’unes anyades,
com les de 2010, 2011 i 2012, considerades molt bones o excel·lents».
Enoturisme
De la mà de l’interès pels vins del Pla de
Bages han sorgit projectes que volen
aprofitar el patrimoni del territori i de
Manresa per atreure un perfil de visitant interessat a conèixer-ne la història
i el paisatge. Per això, l’enoturisme és
una de les modalitats amb més potencialitat a i es pot arribar a convertir en
un dels principals atractius de la ciutat.
A la xarxa, trobem nombrosos itineraris dissenyats per recórrer indrets
relacionats amb la vinya, les zones on
creixen les diferents varietats de raïm,
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Josep Pelegrín: «Cal
potenciar les possibilitats enoturístiques,
sobretot fomentant
el coneixement
dels vins».
els cellers on s’elaboren els vins o les
construccions de pedra seca.
Empreses com Bagesterradevins ofereixen tot d’experiències al Bages: de Sant
Benet i les tines del Llobregat amb bicicleta, per les tines amb tast de vins, una
visita a les tines i algun celler, una circuit
per les barraques de vinya, un trekking
familiar per conèixer l’entorn de Sant
Benet, el passat vinícola de la comarca i
la història del monestir o una ruta guiada per la vall del Flequer, entre altres.
També s’han editat llibres com la Guia
d’Enoturisme del Pla de Bages. 101 llocs
per gaudir del turisme del vi i més de 60
vins recomanats, de Lluís Tolosa i Clara
Antúnez, que afavoreixen que cada setmana centenars de visitants descobreixin la història vinícola del Bages.
De fet, 69.681 persones van passar per
l’Oller del Mas l’any passat. El celler va
rebre el premi a la Millor Experiència
Enoturística de la Generalitat, en reconeixement a l’aposta del celler per crear
propostes que permetin viure experiències úniques més enllà del vi i que
integren territori, història i patrimoni
cultural. Del total de turistes internacionals, un 40% prové dels EUA, un 30%
d’Anglaterra, un 15% són asiàtics, un
7,5% d’Europa –sense comptar Anglaterra-, i el 7,5% restant prové d’altres
zones del món. Es tracta d’un turisme
de qualitat, amb un gran interès no només pel vi, sinó pel concepte de celler
ecològic i amb alt valor històric. El turista procedent de l’estat espanyol, tot
i la tendència creixent d’aquesta modalitat, és encara inferior a l’internacional.
Segons Josep Pelegrín, cal seguir treballant per acostar la DO al públic
general, «mitjançant tastos i visites a
cellers amb historia i tradició. Visites a
conjunts patrimonials com la vall del
Flequer són una bona manera d’apro-
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amb l’administració i aspectes tècnics,
s’ocupa de la promoció del producte i
de l’enoturisme. Com que la DO és petita, els integrants del Consell són pràcticament tots els cellers de la comarca.

par la nostra història a la gent». Per al
millor sommelier d’Espanya, «cal potenciar les possibilitats enoturístiques,
sobretot fomentant-ne el coneixement. Encara hi ha gent d’aquí que no
coneix bé un passat tan brillant. Cal seguir fent difusió i més accions per donar a conèixer aquest patrimoni únic».
Pilar Garcia hi està d’acord del tot: «Els
propis bagencs hauríem de defensar i
creure més que tenim una zona molt
privilegiada i un vins amb un gran
potencial». Robert Martí pensa que el
fenomen de l’enoturisme s’ha desenvolupat molt en aquelles zones productores de vi, «per donar-se a conèixer i també com a manera d’adinerar
més el producte», sosté.
El president de la Confraria afegeix que
tenim l’avantatge de ser una DO petita
amb un nombre de cellers reduït. Això,
explica, «permet conèixer-la en poc
temps i gaudir de les diferències. El terme municipal d’Artés està inclòs en la
DO dels vins de cava, cosa que també
permet gaudir d’escumosos produïts
aquí. No hi ha cap dubte que aquest és
un atractiu més per a la capital de la comarca. Així ho han entès els diferents
consistoris que, des de la concessió de
la Denominació d’Origen, han donat
sempre suport als elaboradors de la
zona emparats per la DO». Eva Farré,
per la seva banda, destaca que «hem
de ser capaços de relligar l’interès pel vi
amb la resta d’atractius de la comarca
sense els quals no tindria l’entitat que
té. El món del vi és un element important. Aquesta sinergia ajuda a fer el discurs més interessant i atractiu».
DO
Abans de 1995, moment de fundació
de la Denominació d’Origen Pla de
Bages, ja s’havien unit cinc cellers de
la comarca que apostaven per promocionar-se junts sota el nom de La
força de la terra. Impulsats sobretot
pel celler Abadal, el projecte va agafar
força fins a la constitució de la DO. Durant aquests anys, s’ha passat de cinc
a catorze cellers. Les certificacions i la
trajectòria han millorat molt la producció i la qualitat dels vins. El Consell Regulador de la Denominació d’Origen, al
marge de funcions administratives, de
control de les produccions, relacions

La secretària, Eva Farré, explica que
diuen «que som tretze cellers més un,
ja que, emparats per la normativa de
la DO d’elaboradors de vi n’hi ha tretze, però, amb perspectiva de territori,
també sumem les Caves Gibert que,
tot i ser elaboradores de cava, es promocionen conjuntament». En temes
de cultura i història, el president del
Consell, Joan Soler, defensa que estan
«al nivell d’altres DO com el Priorat. Ens
falten anys per seguir fent bé les coses,
perquè la gent se n’adoni. Casos com el
del Priorat fa que pensem que el somni
és possible i ens ajuden a seguir la línia
iniciada fa més de vint anys».

A sota, Verema de 1934 a Avinyó.
Foto: Fons Fotogràfic Salvany.

Per a Eva Farré, a la DO sempre s’ha treballat per «promoure la nostra identitat
vinícola i fer que sigui reconeguda en
els mercats. És qüestió de temps. La comunicació és important i l’obertura de
la gent cap al món del vi com a portador de cultura, identitat, patrimoni, etc.
també ens ajuda molt». Farré reconeix
que fa falta ser «més transversal en el
sentit de pertinença» i arribar a connectar amb «l’amor propi dels habitants de
la comarca» per posar en evidència que
el Bages va ser la comarca productora
de vi més important de Catalunya. En
aquest sentit, destaca «l’acostament
a la gent de la comarca perquè sentin
els vins com a propis i l’establiment de
ponts de comunicació amb els professionals de la restauració».
Robert Martí comenta que, al llarg de
21 anys, s’ha hagut de treballar molt intensament per aconseguir entrar en un
mercat difícil: «Tant els viticultors com
els vinicultors del Bages han esmerçat
hores, esforços i sacrificis per arribar als
nivells de qualitat que se’ls demanaven.
I, amb el temps, han assolit la qualitat
esperada». Segons Martí, això queda
palès amb les distincions i guardons
que «han premiat diferents vins bagencs en competicions internacionals
i les altes puntuacions atorgades per
gurus a vins del Bages». Martí i Farré
coincideixen a assenyalar que això ha

Pilar Garcia: «Els propis
bagencs hauríem de
defensar i creure més
que tenim una zona
molt privilegiada
i un vins amb un
gran potencial».
fet que la presència dels nostres vins
en el món de la restauració s’hagi incrementat: «A la comarca podem trobar
les referències de la DO a les primeres
pàgines,» apunta Martí, «i fora de la comarca solen ser en cartes de diversos
restaurants. Però ens cal més, la competència és forta i l’oferta molt gran».
Confraria
Amb la idea de fomentar el coneixement del món del vi i fer-lo arribar al
públic en general, el 1998 va néixer la
Confraria de Vins del Bages amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer els vins de la comarca. Des de l’entitat «fem més relacions públiques»,
explica Robert Martí, primer secretari
de la DO Pla de Bages i actual president
de la confraria, «i ens ocupem del contacte amb la gent amb tasques de promoció, i activitats amb la presència dels
vins d’aquí». Els primers actes organitzats eren tastos de vins, primer amb
els del Bages i després amb vins de
diferents zones productores per ampliar el coneixement d’un món d’ofertes
molt variades. Responsables de cellers,
membres de DO, sommeliers, enòlegs,
gastrònoms etc. han passat pels actes
que organitza la Confraria. Generalment són excursions i viatges enfocats
a conèixer diferents realitats vinícoles.
Cada dos anys, l’entitat es vesteix de
gala per investir nous confrares en les
categories de número, mèrit i honor.
Els de número són socis amb un any
d’antiguitat. Els de mèrit, persones que,
per la seva dedicació o trajectòria en el
món vitivinícola, es consideren mereixedores de la distinció. Finalment, els
confrares d’honor són personalitats de
diferents àmbits, conegudes arreu, que
accepten unir el seu nom al de la Confraria i al dels vins del Bages.
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El Bages i el vi,
una relació ancestral
Manresa i la comarca del Bages han estat productores de vi
des d’èpoques molt antigues. La primera documentació que
n’acredita el conreu es refereix a Sant Benet que, com altres
monestirs i masies en el marc de la reconquesta, van utilitzar
la vinya per fixar la població al territori i, simbòlicament, restituir la tradició als terrenys reconquerits. Tot i això, a l’època
romana, l’activitat vitivinícola ja hi era present. Les restes arqueològiques han fet aflorar trulls i dolis que la testimonien.
En els pergamins de compravendes de terres dels segles X i
XI, segons els estudis de l’historiador Albert Benet, hi abunden propietats de vinya, el cultiu majoritari de l’època. L’autor
apunta que és possible que el topònim de la comarca tingui
l’origen etimològic en Bacasis, una ciutat dels lacetans situada
al Bages que tenia Bacus, el déu romà del vi, com a protector.
La tesi de Benet se sustenta en un document que narra uns
miracles de Sant Benet. Quan es refereix al monestir diu: «per
la fertilitat dels vinyers l’han anomenat Bages, en memòria de
la ciutat que l’havia portat». També destaca una cita de l’historiador romà Plini el Vell (23 dC–79 dC), que afirma: «els vinyers
lacetans són famosos per la quantitat de vi que se n’obté».
Els inventaris post mortem del segle XV, on els ciutadans llistaven les pertinences, mostren que la vinya era una activitat
econòmica cabdal. Més tard, al segle XVII, es van començar a
plantar ceps intensament i l’expansió es va accelerar. L’arribada
de la fil·loxera a França el 1863 va obligar el país veí a derogar
lleis proteccionistes i va permetre l’entrada de vins provinents
de Catalunya. Això va fer que el Principat intensifiqués el conreu de la vinya, ja que els francesos compraven el vi català a
preus molt superiors als anteriors a la crisi i es va produir una
febre de l’or vitícola. Al Bages, cap i casal de la producció, es
van plantar ceps arreu per aprofitar l’oportunitat de mercat.
Així, el 1737, el 43% de la terra total de Manresa es dedicava
a la vinya, un 56,7% de la terra conreada al terme. El 1860,
la vinya ocupava el 22,1% de l’extensió total de la comarca,
un 63,5% dels conreus. El 1890, just abans de l’arribada de
la fil·loxera, el Bages era la zona que més vi produïa del país.
Segons l’historiador Llorenç Ferrer, durant 30 anys, es van
plantar més de 6.000 hectàrees de vinya. Llavors, la comarca
tenia 27.714 hectàrees cobertes de ceps.
El Bages subministrava vi al nord del país. Fora de la comarca, era difícil fer-ne per raons climàtiques. En els segles XVIII
i XIX, els agricultors bagencs tenien clients a la muntanya, a
Osona i a l’Urgell. Però l’arribada de la fil·loxera a Catalunya
de finals del s. XIX, conjuntament amb la industrialització i la
migració del camp cap a la ciutat, van minar l’activitat vinícola. El punt d’inflexió se situa el 1889, amb la detecció dels
primers casos locals de la plaga, que va avançar lentament:
Navàs (1889), Sant Joan de Vilatorrada (1890) i Manresa
(1892). La producció va caure en picat i els conreus es van
reconvertir. A més, hi va haver profundes desavinences entre
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propietaris i pagesos arran de la modalitat contractual de rabassa morta, que extingia els contractes un cop mort el cep.
Els propietaris van firmar contractes nous, i es va haver
d’aprendre una nova manera de conrear la vinya. Primer
es van triar els ceps americans que anaven millor per després aprendre a empeltar-los, tasca que no s’havia fet mai.
El geògraf Joan Vilà i Valentí apunta que la mort dels ceps
va afectar de manera diferent l’Alt Bages, un terreny menys
apte per al conreu, que el Pla de Bages, on es van replantar
les vinyes. Quan aquestes van començar a produir, ja hi havia
massa vi en circulació i els preus eren baixos, explica Llorenç
Ferrer. A més, els viticultors de la comarca s’havien preocupat
poc de comercialitzar el vi. Eren els traginers de la muntanya
els que baixaven a comprar-lo.
Així doncs, molts habitants de l’Alt Bages van abandonar el
conreu de ceps i es van dirigir cap a les valls del Cardener i
el Llobregat on s’estaven instal·lant fàbriques. Les noves indústries al segle XX, on el treball era fix, van fer que moltes
famílies del camp abandonessin les vinyes. Molts pagesos van
preferir treballar a les fàbriques. Si disposaven de temps lliure,
menaven petites parcel·les per al consum propi. A la resta de
terres, van optar per arrencar les vinyes i plantar cereals, que
requerien menys atencions i aportaven més beneficis. De les
367.444 hectàrees de vinya de 1889, es va passar a les 240.034
el 1920. Però la davallada forta encara havia d’arribar. Als anys
trenta comença una reducció constant. Després de la guerra,
queden unes 6.000 hectàrees i als vuitanta, menys de mil.
La vinya al Bages va resistir gràcies als cellers cooperatius. Els
sindicats d’Artés i Salelles van acabar recollint tota la verema
amb el suport d’alguns privats. Valentí Roqueta, amb la creació del celler i segell Abadal, que obria una nova línia de producte dins del negoci familiar, va tenir un paper clau a l’hora
d’emprendre les primeres iniciatives per obtenir la Denominació d’Origen Pla de Bages el 1995. També en va ser una
gran impulsora la cooperativa d’Artés que, al marge de preservar el raïm picapoll, la varietat de la zona, va introduir varietats vitícoles i tècniques de producció més elaborades.
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Francesc González
tupaker

El Pou, però d’etiqueta

instantànies

LES TAPES
DEL POU

Comandes al
tel. 93 872 50 18
o a elpou@elpou.cat

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
Carrer del Magraner
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natura urbana

Els límits de la ciutat

O

n comença i acaba Manresa? Una resposta fàcil: on finalitza el límit municipal, la frontera o límit establert per un
seguit de circumstàncies històriques i
administratives. Hi ha, però, una altra
frontera, aquella que ens fa veure una
clara diferència o diversitat d’espais a
banda i banda d’una franja, on s’acaba l’ordre, on s’acaben els serveis, on s’acaben els carrers. A un costat tenim tot això i a l’altre un cert desordre.
És terra de ningú. Poden haver-hi dos tipus de límits o
fronteres, les sobtades i les graduals. Fronteres estretes,
perceptibles i dures, i fronteres amples, imperceptibles i
toves. A banda i banda de la frontera s’aplica el principi
de Sant Mateu: al que tingui se li donarà i al que no tingui li serà arrabassat fins i tot el poc que encara tingui.
La ciutat, qui té més, s’alimenta d’energia i matèria de
l’entorn pròxim i llunyà, del periurbà, qui té menys. La
ciutat crea ordre i expulsa el desordre cap a l’altra banda
de la frontera. La ciutat tindrà cada vegada més ordre i
el periurbà, on comença la frontera, cada cop serà més
caòtic, més pobre, més desordenat.
Malgrat que en el dos tipus de frontera sempre es com-
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L’entorn de la riera de Rajadell, gairebé integrat a la ciutat.

pleix el principi de Sant Mateu,en el segon cas és més
atenuat. Les fronteres toves i imperceptibles contribueixen a revertir-lo, a donar com a resultat un espai heterogeni i normalment amb molta diversitat cultural o social
i biològica. És on ciutat i natura es barregen de manera
ordenada. Per aconseguir fronteres toves, amples i imperceptibles, els espais periurbans s´han d’integrar a
la ciutat –o la ciutat ha d’entrar en aquest espais– tot
conservant les característiques més singulars: natura si
és un espai natural, com el cas de la riera de Rajadell,
agricultura si és un espai agrícola, com els regadius de
Viladordis o del Poal, o de lleure, com el parc de l’Agulla,
o de serveis ambientals, com el parc Ambiental.
I tot plegat està relacionat amb la connectivitat
d’aquests espais amb la ciutat. Quan la connectivitat està ben dissenyada, per mentalitats obertes, les
fronteres tendeixen a ser imperceptibles. Els camins o
passos que connecten ens permeten conèixer aquesta
frontera tova i a la llarga allò que coneixem ho acabem
respectant, cuidant i estimant. La frontera es converteix en un espai més de la ciutat, un espai ordenat, malgrat no estar construït. Aleshores és quan sembla que
la ciutat no tingui fronteres.

indrets

Ignasi Cebrian

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

Les Flandes (Piera)

P

els voltants de Piera, al SW del seu nucli
principal, també molt a prop del Bedorc, al mateix municipi de la comarca
d’Anoia (Catalunya Central), en bona
part dintre de la denominada Depressió del Penedès, hi ha un paratge força
interessant, situat sobre uns afloraments argilosos, d’una gran bellesa,
per on es conjuguen les formes geològiques (de tonalitats ocres) i les vegetals (de color verd), que donen lloc a
una esvelta simfonia cromàtica.
Efectivament, en aquesta zona s´han preservat uns interessants afloraments argilosos, que s´han aconseguit
salvar de la voracitat de les empreses argileres que hi ha
pels voltants de Piera. Sobre aquestes roques, l’erosió
ha esculpit unes capricioses formes, enormement esveltes, entre les quals creix la vegetació. Geològicament
constitueix una estructura força simple. Es tracta d´un
sector de l´anomenada Depressió Prelitoral Catalana,
dintre del Sistema Mediterrani (o Serralades Catalanes).
Precisament, aquesta depressió es situa entre les dues
serralades que recorren les terres catalanes des del NE
al SW, ran de costa, gairebé des del Gironès al Montsià.
Doncs, be, entre les dues es situa aquesta depressió, que
també es coneix amb el nom de Depressió del Vallès–
Penedès (tot i que el més correcte seria Depressió de
la Selva–Vallès–Penedès–Camp). Dintre d’aquesta de-

pressió, pels voltants de Piera, hi ha uns nivells argilosos
del Miocè. D’una edat molt recent, de gairebé d’uns 5
o 6 milions d’anys d’antiguitat. Aquests materials s’han
format a partir de l’erosió de les pissarres (llicorelles) de
l’ordovicià properes, d’uns 450 milions d’anys d’antiguitat. Aquesta erosió ha donat lloc a unes argiles molt pures, molt recercades per les empreses argileres. Tot i així,
en aquest indret s´ha aconseguit conservar un reducte
d’aquestes argiles, enormement plàstiques.
Nom del paratge: Les Flandes. Situació: Terme municipal de
Piera, entre la capçalera del municipi i el nucli del Bedorc, a la
dreta de la carretera de Piera a Sant Sadurní d’Anoia, a ponent.
Situació geològica: Dintre de la Depressió Prelitoral Catalana,
en concret dintre de la Depressió del Penedès. El paratge es troba envoltat per part de la Serralada Prelitoral Catalana, en bona
part per la Serra de la Fembra Morta i pels relleus de Vallbona
d’Anoia. Importància geològica: Un element molt ostensible
dintre de la comarca d’Anoia. És un indret on l’erosió de les aigües ha deixat al descobert un impressionant paisatge argilós,
que l’han anat modelant a poc a poc, en uns tres milions d´anys. L’espectacularitat de les formes d’erosió ha motivat que es
compari amb els marges del gran canyó del Colorado, tot i que
creiem que no hi ha gaire similitud geològica. Nosaltres, per
les seves tonalitats i formes, els compararíem més aviat amb el
passatge de les Mèdules del Bierzo. Materials geològics: Són
fonamentalment unes argiles continentals, molt pures. Edat
de formació: Les argiles pertanyen al Miocè Superior. Tenen
una edat aproximada d’uns 5 o 6 milions d’anys. Curiositats:
Fa uns anys es va intentar explotar aquestes argiles com a matèria primera per a una fàbrica de ceràmica. Afortunadament
es va abandonar el projecte, que ara seria impossible.
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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 de català de tots els nivells, de forma presencial, en línia o combinant les
dues modalitats.

Per només 42,90 euros enviarem la revista cada mes a qualsevol lloc del món

de 2017 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN
Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina.
(signatura)

Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca,
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat
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Jaume Pont

Marta Grifell i Blanca Vallès

Isclet blanc
2016

La guerra de les defenses

m plau ser testimoni
del naixement d’un
nou petit gran vi blanc
dins de la família dels
vins de la DO Pla de Bages: l’Isclet 2016.

Nascut al bressol de les
vinyes del Mas de Sant Iscle, és un vi
jovenívol, alegre i fresc, resultat del
cupatge d’un 70 % de Sauvignon
blanc un 30 % de Picapoll. Jugant-hi
et pots adonar que, tant en nas com
en boca, transmet unes sensacions de
fruites dolces, molt fresques i agradables, amb
un toc àcid ben marcat
i amb característiques
úniques, a causa de
l’harmonia que genera una perfecta fusió
entre les tipicitats del
Sauvignon blanc i
les del Picapoll.

REGALA TOT UN ANY
D’INFORMACIÓ MANRESANA
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ciència de pot

E

Per inscriure’t a un curs cal acreditar el nivell
que tens mitjançant un certificat de coneixe- Per practicar la llengua fora de l’aula orgaments reconegut o bé fent una prova de col· nitzem activitats complementàries de llenlocació. Aquestes proves es fan els dies 14 i 22 gua i cultura.
de febrer; cal trucar per demanar dia i hora.
Per a més informació pots trucar al telèfon
La inscripció per als antics alumnes és a par- 93 872 17 07, adreçar-te a manresa@cpnl.
tir del dia 16 de febrer. La inscripció general cat, al Servei Local de Català de Manresa –
als cursos dels nivells bàsics i elementals és carrer de Jaume I, 8, 2n– o visitar el web del
a partir del dia 23 de febrer i la resta de ni- CNL www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat/
vells a partir del 24 de febrer.
Els certificats de nivell expedits pel CPNL
Per a sectors professionals impartim cursos són equivalents oficialment als certificats
especialitzats i sessions formatives d’aspec- de la Direcció General de Política Lingüística
tes concrets per millorar la qualitat de l’ex- i tenen correspondència amb els nivells del
Marc europeu comú de referència (MECR).
pressió oral o l’escrita.

Nom i cognoms
Adreça
Població
CP			Tel.
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
a			
un import de 3,90 euros per exemplar, que pagarà:

vins del Bages

És un vi ideal per
maridar,
tant
amb
primers
plats, amanides i
peixos, com per
fer una copeta a
mitja tarda amb
amics. Ara ja no
teniu excusa per
no quedar amb la
colla. Penseu que
el preu de venda
al públic serà de
6 euros. Salut i a
gaudir-ne.
PVP: 6 €
Joan Tomasa,
sommelier de
Vins Tomasa

Atxim! Atxim! Estic feta una sopa! I qui no? El fred ens ha abaixat les defenses i només sentim: refredat per aquí, grip per allà, antibiòtics uns,
paracetamol els altres... Benvinguts a la gran, esperada i microscòpica
estrena de l’hivern: la guerra contra virus i bacteris.

La grip i el refredat són dues infeccions víriques.
La grip és més greu que el refredat, però totes
dues tenen un problema: no tenen tractament.
Atenció, es tracten els símptomes, però qui ha de
fer la feina bruta contra la infecció són les nostres
pròpies defenses. Els antibiòtics es recepten quan
lluitem contra infeccions bacterianes. Però no es
poden prendre mai antibiòtics sense la recomanació del metge! Els bacteris són organismes vius,
d’una sola cèl·lula, que habiten a tot el planeta i
n’hi ha d’inofensius i de patògens. En canvi, els virus no es consideren éssers vius. Encara que hi tenen semblances, no tenen capacitat de viure per
si sols, necessiten infectar altres cèl·lules i sempre
causen malalties. Ja hem dit que no hi ha tractament per als virus. Com mates un organisme que
no és viu? Ara bé el nostre cos sí que sap com eliminar-ne una gran part. Per això l’estratègia mèdica contra les malalties víriques són les vacunes. La
vacuna crea una infecció falsa i prepara el nostre
cos per a la infecció real. Quan tinguem aquella
infecció, les nostres defenses seran molt més fortes que si no ens haguéssim vacunat. Hi ha milers
de bacteris i de virus, per això és tan complicat i
alhora fascinant. Hollywood podria fer centenars
de pel·lícules com Troya o Braveheart explicant les
guerres del nostre cos contra virus i bacteris. Per
això, pels tractaments, és extremadament important fer cas als nostres Aquil·les o William Wallace: els metges.
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l’entrevista

Q

uan es creen els estudis
de Teoria literària i Literatura comparada?
—Sempre vaig tenir
clar que la llengua i la
literatura eren la meva
passió. Quan vaig acabar tercer de filologia
hi va haver la possibilitat d’entrar a una
carrera nova sobre la teoria literària
que es va implantar a la Universitat Autònoma com a segon cicle, l’any 1994.
Ho vam iniciar un grup de 25 persones.
Fins a l’arribada dels estudis de Teoria
literària, la literatura que s’ensenyava
era historicista amb anàlisi tradicional.
La teoria ajuda a desbrossar l’obra i entendre millor la literatura, amb eines
per comprendre el funcionament dels
gèneres literaris i tenir un punt de vista
més obert, però requereix un paper actiu del lector.
Anglaterra
—Quina va ser la teva activitat docent
a Anglaterra?
—Estava vinculada a la Universitat estudiant el Doctorat i fent classes de castellà i català. El departament d’Hispàniques de la Universitat de Birmingham
és molt potent, amb una secció de català que tenia molta força. Els alumnes
que fan Filologia Hispànica tenen molt
interès en Barcelona, de manera que hi
havia molta demanda de català. Des
de primer curs n’agafen assignatures,
perquè des del tercer any l’han de passar a fora i tenen més punts per anar a
Barcelona si han fet català. Ajudava a la
meva directora de tesi, Helena Buffery,
a fer les classes de llengua i literatura
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Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Sílvia Mas Sañé
És la nova vicerectora del Campus Manresa (UVic-UCC). Degana de
la facultat de Ciències Socials i professora titular del grau en educació infantil, el 2007 obté el premi de docència Ángel Herrera i
el de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans
per la seva tesi doctoral: Les novel·les d’exili d’Avel·lí Artís-Gener. És
doctora en Filosofia i Lletres (filologia catalana) per la Universitat
de Birmingham, i l’abril del 2009 entra a la FUB, com a responsable
de Qualitat i del servei d’Idiomes. El 2010 passa de responsable a
directora de Qualitat i Serveis Acadèmics, càrrec que encara manté.
catalanes. Vam demanar a la Generalitat l’obertura d’un lectorat específic de
català. Els dos primers anys hi vaig fer
classes contractada pel departament
universitari i els altres dos directament
per la Generalitat, per assegurar-ne la
continuïtat. Ara se’n fa càrrec i ho coordina l’Institut Ramon Llull.
—Com són els estudis al Regne Unit?
—Diferents. Ens van al davant en qüestions de metodologia. Ara fem aquí el
que ells fa molts anys que feien. El que
em va sorprendre més és la manera
com treballen l’esperit crític dels alumnes. Nosaltres hem estat transmissors
de coneixement amb uns professors
que els transmeten als alumnes. Aquest
model fa més de 20 anys que a Anglaterra ja no hi era. Es divideixen els alumnes en grups petits i es debat, pensa i
argumenta, normalment en seminaris.
El repte està en un nou model d’educació que tingui en compte el canvi dels
coneixements i on el més important
és aprendre a aprendre i a ser crític.
No s’han de transmetre coneixements
sinó donar eines: cal saber quines són
les fonts fiables, argumentar i justificar.
Els alumnes anglesos estan acostumats

a treballar en grups, als debats, a l’oratòria i tenen capacitat de comunicació.
—Quines funcions té l’Anglo-Catalan
Society?
—Fan trobades anuals dels catalanòfils,
amb catalans que viuen a Anglaterra o
amb anglesos interessats en el tema català i diverses conferències. Anglaterra
va ser una experiència molt interessant,
de coneixement d’una nova cultura,
amb una universitat molt internacional, que em va permetre conèixer gent
d’arreu del món. De fer xarxa, amb una
nova manera d’entendre l’ensenyament i noves formes d’aprenentatge,
amb metodologies docents diferents.
—Com t’hi vas adaptar?
—Bé. Tant el meu marit com jo vam ser
tutors d’una residència universitària. A
Anglaterra, a diferència de Catalunya,
la gent busca la universitat que estigui
més allunyada perquè forma part de
l’experiència d’anar-se’n de casa. Tenen
uns sistemes de residències universitàries molt ben muntats, de manera que
demanen a persones amb perfils com
els nostres (estrangers, de pas o amb
vinculació amb la Universitat), fer de tu-
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tors acadèmics. Vivíem en una residència de 800 alumnes, en un pis gratuït,
on érem la persona de referència d’una
trentena d’alumnes. Això ens permetia
fer xarxa amb d’altres tutors com nosaltres que també eren estudiants de doctorat de diferents parts del món.
Abat Oliba
—Com vas passar a dirigir el Servei
d’Idiomes de la Universitat Abat Oliba?
—Em va anar molt bé tota l’experiència
acumulada a Anglaterra. Em van oferir
la direcció del servei d’Idiomes per impulsar-lo i fer-lo créixer, i també hi vaig
impartir docència. El 2007 van decidir
formar-me en les qüestions de Qualitat. Vaig assistir a congressos, jornades
i comissions tècniques de l’Agència de
Qualitat de Catalunya i vaig viatjar per
les Espanyes per agafar rodatge. Fins al
2009 vaig fer de directora de Qualitat
i, per tant, vaig entrar en el camp de la
gestió universitària. Com que la qualitat
és molt transversal, m’havia de fixar en
tots els aspectes de la universitat. M’havia d’interessar per si les infraestructures eren les més adequades, si la docència era la correcta i els alumnes estaven
satisfets, i si es complia amb la ràtio
entre professors i alumnes. La qualitat
és el baròmetre que ens permet saber
si estem donant resposta al que se’ns
demana. Vaig aprendre-hi molt.
—Què és i què va significar el premi de
docència Ángel Herrera?
—És un premi de docència que porta el
nom de qui va ser un jurista, periodista
i sacerdot, que em va atorgar el 2007 el
CEU, a Madrid. El premi reconeix cada
any la tasca d’un professor ben valorat
pels alumnes, a través de les enquestes.
La FUB
—Què et fa decidir entrar a la FUB?
—He de reconèixer que havia crescut
força a l’Abat Oliba, però sabia que la
FUB de Manresa valorava la possibilitat
d’establir els estudis d’educació infantil. Em va venir de gust i podia treballar
més a prop de casa i en un projecte
universitari molt interessant. Un cop
enviat el currículum, em va entrevistar
el director, Valentí Martínez, que em va
dir que implantarien l’educació infantil
al cap de dos anys i va valorar sobretot
el meu potencial dins el servei d’Idiomes, en uns moments en què només
s’impartien tres cursos d’anglès, per a
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consum intern de la comunitat universitària. Volien prestigiar el servei i que fos
reconegut i obert a la ciutadania, fins
i tot per a majors d’edat. Per tant, van
apostar per una forta dinamització que
em van encarregar i fins ara he dut l’esmentat servei, que continua funcionant
perfectament amb Coco Vilaseca, que
n’ha estat responsable aquests darrers
temps. En aquests anys va créixer de 27
a 750 alumnes i en nombre de titulacions i acreditacions oficials. També em va
encarregar la millora de la qualitat, que
fins llavors havien portat internament.
La situació s’havia fet més complexa, ja
que havien de controlar l’avaluació dels
professors i donar compliment als informes de seguiment exigits tant per l’estat com per la Generalitat de Catalunya,
per veure si s’avança adequadament en
tots els àmbits universitaris. Calia professionalitzar-ho. Així que l’any 2009 em
vaig responsabilitzar del servei d’Idiomes i de la Qualitat i a partir del 2010
vaig passar de responsable a directora
de Qualitat i Serveis Acadèmics, que incloïen la gestió acadèmica i els intercanvis internacionals.
—Quina valoració fas, d’aquesta gestió?
—Va molt lligada als processos de qualitat. La meva experiència a l’estranger
em va servir perquè m’encarreguessin també la mobilitat internacional.
Aquestes dues tasques les continuo
fent. La nova organització ens ha servit
per endreçar, professionalitzar i procedimentar els processos perquè els indicadors donin els resultats esperats. Tot
plegat ens ve marcat per les agències
que exigeixen bones matrícules, atenció de tutories amb acompanyament
dels alumnes, amb un pla concret d’acció i dels indicadors sobre les tutories,
que tingui en compte paràmetres com
la taxa d’abandonament, la mitjana de
graduació i la marxa de mobilitat. Fa
sis anys que presentem els informes
que un comitè extern avalua per mitjà
d’una auditoria real. Els informes són
públics i l’alumnat pot saber el grau de
qualitat del centre universitari que tria.
—Com ha anat el canvi de centre adscrit
a l’Autònoma a la gestió directa amb Vic?
—El 2015 assumeixo el deganat de la
facultat de Ciències Socials, després de
la federació amb la Universitat de Vic, el
2014. L’etapa amb la UAB havia donat
els seus fruits però estava esgotada: en

vicerectora del Campus Manresa?
—Quan es va fer la federació amb Vic,
Valentí Martínez, que ja era director
general, va assumir el vicerectorat del
Campus Manresa amb l’objectiu d’establir les bases del funcionament de la
federació tant en aquells aspectes compartits com propis de cada institució.
L’estructura és un rector per tota la universitat i quatre vicerectorats, tres dels
quals s’ubiquen a Vic i es fan càrrec del
professorat i recerca, de l’ordenació acadèmica i d’internacional i formació contínua. Mentre que el quart és a Manresa
i és un vicerectorat de Campus, amb la
feina de recollir tot el que fa referència
al Campus manresà com a interlocutor

i al cap de 26 anys tornarà a Catalunya,
quan s’adona que el seu exili es pot
tornar convencional, però això no treu
que mentrestant, amb el seu caràcter
vital, gaudeixi de la nova situació. Quan
moltes de les obres reflecteixen l’angoixa de l’exiliat i la insatisfacció personal
de no acabar-se de sentir arrelat, Tísner
s’integra plenament i converteix la seva
experiència en un fet positiu. Incerta glòria, de Joan Sales, és la gran novel·la de
la guerra. També s’hi van escriure molts
contes que contraposen la natura amb
la civilització, on es reflecteix el mite de
l’Amèrica furient que representa la por
de perdre la seva cultura i les seves arrels: tot i que Mèxic els ha acollit, es tro-

«Els docents poc o molt hem de trepitjar les aules i
el marc de centre adscrit havíem tocat
sostre i no hi havia possibilitat de seguir
creixent ni portar a terme iniciatives que
ens interessaven. Passar a ser un centre
federat va comportar un salt important,
tenir representativitat en els òrgans de
govern de la universitat i per tant tenir
la possibilitat de plantejar aspectes estratègics per a la nostra institució.
—Què passa amb Ciències de la Salut i
Ciències Socials?
—El fet de passar de centre adscrit a
federat comporta la conversió de les
escoles universitàries a facultats. En
el cas de Salut, es manté l’estructura
d’una direcció, que ara es converteix
en deganat i assumeix Carlota Riera, i
de la qual depenen les direccions dels
estudis de grau de salut. En el cas de
Ciències Socials, que agrupa els graus
en ADE i Educació infantil, s’incorpora
la figura del deganat, que assumeixo
jo mateixa, i compto amb dos directors
experts en l’àmbit al capdavant dels
estudis:Montse Pedreira a l’Educació
infantil i Jordi Conca a l’Administració i
Direcció d’Empreses, que porten el dia
a dia i la gestió dels estudis. A la FUB,
per la mida que tenim, podem controlar bé la docència i treballar amb metodologies innovadores. Coneixem molt
bé els alumnes, algun dels quals han
passat de la massificació d’altres universitats a un tracte personalitzat, bon
servei de pràctiques i un tracte exquisit
que valoren molt positivament.
—Quines són les teves funcions com a

no desconnectar de la realitat. Si ens quedem en el
núvol teòric, perdem la referència de la realitat»
amb Vic per veure que anem en la mateixa direcció. M’interessa que l’oferta
formativa sigui de qualitat, impulsar-la
i créixer. Inicialment calia establir unes
bases, desplegar els graus, tasca que va
fer Martínez, conscient que tenia data
de caducitat perquè l’absorbeix molt la
direcció general i en un període de creixement calia un relleu amb algú que
pensés només en la part acadèmica.
—D’on treus el temps per fer també de
professora?
—Els que tenim formació per ser docents poc o molt hem de trepitjar les
aules, si més no per no desconnectar de
la realitat. És molt gratificant mantenir el
peu a l’aula. Si ens quedem en el núvol
teòric, perdem la referència de la realitat.
Narrativa d’exili
—Com és la narrativa catalana de l’exili?
—L’any 1939 s’ha d’exiliar un munt de
gent formada i en plenitud com Pere
Calders, Agustí Bartra, Joan Sales i el mateix Tísner, que primer passen a França
i després a Mèxic, que segons Tísner els
va rebre amb els braços oberts. Poetes
i narradors que hi van crear una important comunitat catalana i van fundar
La nova revista. De tots els novel·listes
exiliats, Tísner és el més innovador dins
del panorama de la narrativa catalana
perquè experimenta formalment. És
conscient que el seu és un exili polític

ben enmig d’una selva que els engoleix.
També remarcaria l’humor de l’absurd
de Pere Calders, en els seus contes i
també en la novel·la A l’ombra de l’atzavara. Es tracta d’un humor molt actual i
modern, i en el seu moment, subversiu.
—Com definiries la teva tesi doctoral
sobre les novel·les de l’exili de Tísner?
—Va ser premiada per l’Institut d’Estudis Catalans el 2007 i editada un any
després per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Hi analitzo tres novel·les des del punt de vista de la teoria
literària i la importància que tenen dins
del panorama de la literatura catalana:
556 Brigada Mixta, del 1945, Les dues
funcions del circ, del 1966 i Paraules
d’Opòton el Vell, del 1968. La primera
és un relat autobiogràfic de la Guerra
en forma de dietari. Paraules d’Opòton
el Vell és una meravella. Opòton és el
nom d’un indi asteca. L’autor imagina
que els asteques envaeixen Espanya
abans que Colom vagi a Amèrica. És
molt interessant la subversió del pensament colonial. I Les dues funcions del
circ fa referència a dos exiliats catalans
que tenen problemes d’adaptació, dins
d’una obra amb un alt grau d’experimentació formal. Voldria dir que Artís-Gener té una família encantadora,
amb qui mantinc una bona relació. Estic en contacte amb les filles de Tísner,
algunes són a Amèrica i les altres aquí.

—Que més remarcaries de Paraules
d’Opòton el Vell?
—És segurament la millor novel·la de
Tísner, tant per l’estructura com pel missatge que trasllada. Està molt ben escrita
i tècnicament és una filigrana. Ens hem
d’imaginar el narrador fictici, que fa veure que és ell, ens situa en un moment
present, en el qual, és un exiliat que viu a
Mèxic i fa de pintor. Es fa amic d’un mexicà que troba un pergamí d’un avantpassat seu. Mitjançant el pergamí s’adonen
que el seu avantpassat asteca es diu
Opòton. Com a cap d’expedició surten
cap a la Península Ibèrica, a buscar el seu
Déu. Fa una paròdia del descobriment
d’Amèrica i desmunta el discurs del conqueridor castellà del segle XV, per ridícul
i antiquat. L’asteca, quan torna a Mèxic,
decideix redactar la seva aventura, quan
amb l’arribada dels colonitzadors aprèn
a escriure en llatí. A mesura que escriu
en va aprenent. Al principi és un relat
on el llenguatge vehicula concepcions
del món amb el procés d’escriptura. Hi
ha diferents nivells narratius, on sembla que l’un contradiu l’altre. Hi ha una
reflexió sobre el conquerit i el conqueridor que construeix l’altre com algú que
s’ha de témer. En el fons, és un al·legat
pacifista, on no hi ha cultures millors ni
pitjors, sinó que són diferents i es poden
entendre amb voluntat de diàleg.
—Com definiries Avel·lí Artís-Gener i la
seva obra?
—Era un polifacètic que s’apassionava
per tot i s’implicava al màxim en la cultura de l’esforç. Va ser literat, dibuixant,
ninotaire, creava mots encreuats, va fer
decorats per a la televisió mexicana, li
encantava el món del motor i tenia un
gran sentit de humor que el feia divertit, tot i que gastava bromes pesades.
Tenia un caràcter positiu i era optimista de mena, treballador, investigador i
gran defensor de la llengua catalana.
Quan marxa a l’exili diu: «Me’n duc la
llengua catalana, que vull conservar
a l’exili, per retornar-la a casa quan sigui possible». Escriu sempre en català, però aprèn la llengua neuatal per
escriure les paraules d’Opòton el Vell i
entendre millor els conquerits, ja que
es posa sempre al costat dels indefensos. El seu objectiu és clar: preservar la
cultura catalana i tornar-la a casa. Quan
es plantegen el retorn, la família pateix
un debat difícil i finalment la seva dona
i ell tornen amb alguns fills, però d’al-
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tres es queden a Mèxic. Va ser complicat marxar, però també tornar. Tot i ser
pacifista i antimilitarista, va lluitar a la
guerra i en va ser comissari polític.
—Com valores la seva obra Viure i veure?
—És un llibre de memòries amb moments tràgics i moments còmics, en
quatre volums biogràfics. Explica la
infantesa, la guerra, després l’exili i el

retorn. Potser el darrer té menys qualitat literària perquè és més dictat que
redactat, a causa que va perdre l’ull i ja
no podia escriure. Té una prosa barroca,
molt treballada i carregada, que en l’últim es veu com sincopada, lluny de la
riquesa de llenguatges i d’imatges que
tenen els altres. És una joia com a llibre
de memòries, on relata entre d’altres
qüestions, la mort del periodista Josep

M. Planes. Explica una mica l’ambigüitat
d’un escriptor que havia marxat a París
com a pacifista, que es veu obligat a tornar per defensar la llibertat i els drets. A
grans trets el definiria com una persona
de gran generositat, molt implicat, entusiasta i valent, defensor del país. És
important dir que va ser molt coherent
i conseqüent, tot i que de vegades hagués de fer coses que no li agradaven.
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patrimoni ciutadà
Casa Soler Casolleras

S

També ha estat membre de la Comissió de Política Lingüística i de la Comissió Tècnica de la Llengua de la

de cultura

Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

el perfil
ílvia Mas Sañé neix a Vic el 13 de setembre de
1972. Els seus pares, ara jubilats, són de Santa
Eugènia de Berga. El Jaume va ser l’encarregat
de Can Rovira, una botiga de motos i bicicletes.
I la Dolors, una modista emprenedora del món
de la confecció. Té un germà, Santi, que és informàtic. Comença els estudis al parvulari de l’Escola Santa Caterina
de Siena a Vic, on s’està fins a vuitè de Bàsica. El BUP i el
COU els fa col·legi de Sant Miquel dels Sants. Com que
acaba amb matrícula d’honor obté una beca per al seu
primer any universitari. L’any 1990 comença Filologia
Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, on es
llicencia el 1995 en Teoria de la literatura i literatura comparada. Entre el 1995 i el 1997 feia classes a Secundària, a
l’Escola d’Arts i Oficis de Vic, mentre assistia als cursos de
Doctorat a l’Autònoma, amb una beca. El 1997 va marxar a Anglaterra, amb el seu marit Oriol Massegú, expert
en filologia anglesa, amb qui té dos fills: Roger i Aina. Va
estar al departament d’Hispàniques de la Universitat de
Birmingham, on va fer de professora de castellà i català.
En tornar d’Anglaterra el 2001 es va incorporar com a
professora associada als estudis de Filologia catalana de
la Universitat de Girona, en Teoria de la literatura (20012005). Hi fa docència i participa en projectes de recerca
com ara l’edició catalana completa d’Eugeni d’Ors, amb
Xavier Pla (2002-2005). Va col·laborar com a consultora
dels estudis de Filologia catalana de la Universitat Oberta
de Catalunya (2004-2005). Doctora en Filosofia i Lletres
(filologia catalana) per la Universitat de Birmingham, el
2004, amb una tesi sobre les novel·les d’exili d’Avel·lí Artís Gener, va ser professora agregada de llengua catalana
del departament de Periodisme i Publicitat, i del departament de Relacions Públiques, de la Universitat Abat
Oliba, CEU (Centro de Estudios Universitarios), on també
va dirigir el Servei d’Idiomes del 2005 al 2007. Del 2007 al
2009, en va ser directora de la Unitat de Qualitat. L’abril
del 2009 entra a la FUB, com a responsable de Qualitat i
del Servei d’Idiomes fins al desembre. A partir del gener
del 2010 i fins fa poc en va ser directora. El 2010 passa a
directora de Qualitat i Serveis Acadèmics.

el pou

A
Xarxa Vives d’Universitats i de la comissió interuniversitària Dona i Ciència. S’ha especialitzat en l’estudi de la
novel·lística d’Avel·lí Artís-Gener (Tísner) i investiga sobre
el tema de l’exili amb els projectes Anglo-Catalan SocietyArchive Project, en col·laboració amb universitats catalanes i britàniques (2006-07). Entre les seves publicacions cal remarcar La literatura d’exili d’Avel:lí Artís-Gener,
el 2008. L’any 2000, Edicions 62, dins el Nou Diccionari
62 de la Literatura Catalana ja li havia publicat els capítols: Avel·lí Artís-Gener, Paraules d’Opòton el Vell i Viure i
veure. També aquell any va publicar La qüestió dels gèneres en 556 Brigada Mixta d’Avel·lí Artís-Gener, dins Manuel Aznar Soler (ed). El 2006, Viatge al cor de les tenebres
amb Joseph Conrad, dins de la Bíblia a Joyce. Participa
en diverses comunicacions i conferències divulgatives i
en l’organització de congressos (Catalunya, Regne Unit)
i seminaris. Entre els premis, cal remarcar els de l’any
2007: Fundació Mercè Rodoreda pel treball Les novel·les
d’exili d’Avel·lí Artís-Gener, publicat el 2008 per l’Abadia
de Montserrat, i el premi de docència Ángel Herrera,
concedit per la Fundació Universitària San Pablo CEU, a
Madrid. Des del setembre del 2012 és professora titular
del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències
Socials de Manresa, de la UVic-UCC. El 2015 assumeix el
deganat de la facultat de Ciències Socials, tant pel que
fa a la Gestió d’Empreses (ADE) com a l’Educació infantil.
Aquest gener ha estat nomenada vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC.

quest edifici és un exemple típic de l’eixample manresà de les primeres dècades
del segle XX. Per una banda és un bloc de
pisos i per l’altra una nau industrial que
conté la històrica empresa de cintes Perramon i Badia. Es va acabar el 1926 en estil noucentista. El més característic és la solució de l’àtic,
que augmenta la sensació de monumentalitat per la poca
alçada dels edificis dels costats. L’edifici és de molt bona
factura, té una planta baixa molt alta, pensada com a local
industrial, quatre pisos i un àtic residencials, a més d’un soterrani també industrial que està connectat per un túnel
amb l’edifici de l’altra banda de la carretera de Vic –el de la
popular botiga d’Esports Sagi– en el qual hi ha més instal·
lacions industrials de Perramon i Badia. La façana és simètrica i està partida en tres sectors per dues línies verticals
formades per columnes adossades en la primera planta i
pilastres decoratives en relleu en les altres tres. L’últim pis
es transforma en àtic amb un cos central i terrasses a cada
costat, coronat amb un potent ràfec amb permòdols de
fusta i ceràmica majòlica. A la planta baixa i al primer pis
hi ha tres obertures, la del mig de grans proporcions, i a la
resta de pisos hi ha quatre portes balconeres, dues al mig
i una a cada costat. El mur està arrebossat i pintat i, entre
l’últim pis i l’àtic, hi ha un esgrafiat amb motius vegetals
en el qual hi ha la data de construcció. La planta baixa
està coberta de plaques de pedra i té molt ornament.
També s’han destacat en color blanc els emmarcaments
de les obertures. Cal remarcar la cornisa i les baranes de
balustres dels balcons centrals dels dos primers pisos.
El catàleg de Manresa protegeix el volum i l’aspecte exterior de l’edifici pel valor artístic, històric i per la composició de la façana. És un immoble que deixa empremta
en la carretera de Vic com a reflex de la nova burgesia
industrial. En aquest cas, amb l’empresa Perramon i Badia, SA, fundada el mateix 1926 i que va construir una
gran nau al pati del darrere de la casa. Aquesta empresa
va ser un exemple per la seva innovació i pel tracte amb
els obrers, i va contribuir notablement a refermar la importància de la cinteria a Manresa al segle XX.

PER SABER-NE MÉS:
- VIRÓS, Llluís; GUILLAMON, Julià, Perramón & Badía, 1926-2001,
ed. de Perramón i Badía, Manresa, 2001.
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fila cultural

Jordi Estrada

L

Esquirols, més enllà d’un adéu

a cançó L’any 2017, signada per Joan Crosas el
1975, ha servit perquè un
exalumne d’Animació Sociocultural tingués la pensada d’organitzar un recital
amb cançons d’Esquirols,
interpretades per diferents grups i cantants. Garriga explica que va descobrir
la cançó fa un parell d’anys. «Immediatament vaig pensar en la possibilitat de
fer el concert». Tot seguit va contactar
amb Joan Vilamala, excomponent d’Esquirols, i amb Germà Negre, Ebri Knight,
Pastorets Rock, Giovinetto, Manel
Camp, David Rossell i Titot, que el dia 12
de febrer cantaran entre altres cançons
Arrels, Cada dia és un nou pas i Torna, torna, Serrallonga. A banda d’aquestes formacions musicals, molts altres cantants
i grups han versionat i enregistrat temes d’Esquirols: Jordi Barre, Xesco Boix,
Kumbes del Mambo, Mesclat, Bitayna,
Ara mateix, Feliu Ventura... Temerós del
risc que podia comportar l’organització
d’un recital dedicat a un grup allunyat
dels escenaris des de fa tants anys, Garriga va buscar la complicitat d’El Galliner,
amb la col·laboració del qual s’han emplenat dos Conservatoris, amb les entrades exhaurides en menys de tres hores i
sense haver penjat ni un sol cartell.
Un adéu en actiu
Després de quasi sis-cents recitals i sis
discos enregistrats, Esquirols va fer l’últim recital el 24 de novembre de 1985,
a Montroig del Camp. La incompatibilitat professional d’alguns dels membres va ser la causa de la dissolució
d’un grup que encara tenia corda per
anys. De fet, només un parell de mesos abans havien estrenat un grapat
de cançons, basades en poemes de

30

EL POU · FEBRER 2017

Trenta-dos anys després d’haver-se dissolt, el grup osonenc torna a pujar a l’escenari per iniciativa del jove manresà David Garriga i d’El Galliner, amb el pretext de la cançó L’any 2017.
Cançons de la lluna al barret, de Miquel
Desclot, que haurien format part del
setè àlbum. Quan el grup es va dissoldre, van quedar trenta recitals emparaulats per fer i, un any després, encara
els trucaven per contractar-los. Segons
Joan Crosas, «vam plegar coincidint
amb l’aparició del rock català, que utilitzava unes formes musicals diferents
a les nostres, però amb les mateixes
preocupacions i interessos temàtics».
Passats els anys, Crosas constata amb
satisfacció com «algunes d’aquelles cançons continuen sent una eina vàlida per
denunciar injustícies i reivindicar drets».
Una d’aquestes cançons és Torna, torna, Serrallonga, originada arran d’una
amenaça d’extracció d’urani a la Plana
de Vic i estrenada al teatre Romea de
Barcelona, per la diada de Sant Jordi de
1979. Al sentit de lluita ecologista Titot
hi ha afegit, en la seva versió particular,
l’homenatge a totes aquelles persones
que han lluitat en defensa de la terra.
Per a Crosas, «fa bonic veure com cadascú reinterpreta les teves cançons al seu
aire i com, a mesura que esdevenen populars, en vas perdent bonament l’autoria». Segurament Arrels sigui la cançó
més versionada i «fins i tot n’existeix una
adaptació rock i una en reggae».
L’any 2017
La majoria de cançons del grup eren
escrites per Joan Crosas i Joan Vilamala, si bé sovint eren el resultat d’un treball de creació conjunt, com en el cas
de L’any 2017, en què segons Crosas

«volíem ironitzar sobre què pot arribar
a passar si ens deixem dominar gaire
per la tecnologia«. Per a Vilamala, el
títol parodia «l’esperit del 12 de febrer,
un programa moderadament reformista, protagonitzat per Arias Navarro,
president de l’últim govern de Franco».
Plantejada com una cançó futurista, que
preveia la maquinització de la persona i
l’anul·lació de la comunicació humana,
Vilamala en subratlla també la intencionalitat política de denúncia de la falta
de llibertat d’expressió («per boca un
embut») i de la manipulació informativa
(«manca informació i els partits polítics
fan una manifestació»). El joc metafòric
respon a la necessitat d’esquivar la censura, encara ben viva l’any 1975, en què
el disc Fent camí no va poder incloure la
cançó No ho diguis a ningú («Jo he vist el
rei tot nu /no puc parlar-ne, però he vist el
rei, segur!»), enregistrada posteriorment
al disc Colze amb colze.
Setze anys de bons records
Si bé al començament Esquirols es definia com un grup de folk, ben aviat va
convertir-se en una formació que, sense
renunciar als orígens, va derivar cap a la
cançó d’autor, no solament perquè cantaven les seves pròpies cançons, sinó per
la sonoritat, més mediterrània i heterogènia, amb la utilització d’instruments
ben diversos –bé fos en les actuacions
en directe o en els enregistraments–:
piano, violoncel, buzuki, violí, acordió,
saxo, percussions... Dels dotze components amb què ha comptat Esquirols al

Passejant per Vic, el 1978 (Foto: Colita/Arxiu Esquirols)

llarg de la seva història, a partir de 1979
el grup va quedar configurat en els cinc
membres definitius: Joan Crosas, Joan
Vilamala, Dolors Roca, Ramon Estrada i
Josep Casadesús. Durant uns mesos –
entre 1980 i 1981–, Carmina Tàpia, que
ara viu a Mataró i treballa com a mestra
d’escola, va substituir Dolors Roca.
Entre totes les actuacions i vivències,
Crosas destaca dos moments especials:
el concert al Romea, amb la presència
de Xesco Boix i Lluís Maria Xirinachs,
i un concert multitudinari al parc de
l’Agulla, el 1981. També recorda quan,
durant un viatge a Polònia, una noia
polonesa va inspirar-li la cançó Maica,
escrita d’una tirada, inicialment en francès. En Casadesús conserva ben vius
a la retina l’acte d’homenatge a Víctor
Jara, a Tübingen (Alemanya), el 1978, i
el festival Visca la Terra!, a l’Esquirol, el
14 de juliol de 1979, conjuntament amb
Maria del Mar Bonet, Pi de la Serra, Ramon Muntaner... En l’apartat de col·laboracions, Estrada remarca els treballs

realitzats amb Miquel Desclot i Rafael
Subirachs, que malauradament no es
van arribar a publicar, i també la participació en l’enregistrament de la cançó
Marquès apuntador, de Sisa. «Els millors
records», explica Estrada, «són les estades que féiem a Colera i a l’Esquirol, assajant o component, i tota la gent que
vam conèixer, voltant pel país».
Per la seva banda, Vilamala qualifica
d’especial el dia que van lliurar una còpia del disc Colze amb colze a Xirinachs,
que feia resistència passiva davant la
presó de la Model per protestar contra
els empresonaments polítics. En aquest
treball, enregistrat poc després de la

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

mort de Franco, Esquirols pren partit
a favor d’aquells polítics que, contràriament als que proposen fer un punt
i seguit, advoquen pel punt i final i fer
foc nou. «Nosaltres mai no vam tenir
una vocació universalista», diu Casadesús: «El nostre univers eren les comarques, la gent de la Catalunya que vam
recórrer de cap a cap, amb qui a través
de les nostres cançons compartíem les
penes, les alegries, les esperances, les il·
lusions..., d’aquí que sempre vam tenir
la sort de comptar amb un públic fidel
nombrós». Només així es pot entendre
que, al cap de gairebé tres dècades
d’absència, dir Esquirols continuï mobilitzant centenars de seguidors.

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

Dos grans protagonistes

P

er a la tria música d’aquest mes de febrer
ens centrarem en un parell d’esdeveniments
musicals que sobresurten entre la varietat
de propostes a la nostra ciutat. Començarem
amb la visita que els arxiconeguts Manel faran a la Sala Stroika. El quartet barceloní continua amb
la gira de presentació del seu últim treball discogràfic,
Jo competeixo, un treball molt diferent quant a sonoritat
i produït pel nord-americà Jake Aron (divendres, 17 de
febrer, 23 h). Canviant d’espai i anant cap al teatre Kursaal, el duet manresà Jo Jet i Maria Ribot portaran el seu
Lliure o descansar a la sala gran del teatre, un treball que
va més enllà d’una producció discogràfica i que, mitjançant una dolça interpretació, escenografia i connexió
amb el públic, busquen oferir un espectacle diferent i
carregat d’emocions (divendres, 10 de febrer, 21 h).

TEATRE Joan Morros

Psiquiatria i política

L

a programació de la sala petita del Kursaal continua aquest mes de febrer amb un comèdia dramàtica escrita per Ramon Madaula, L’electe, un
text amb el qual va quedar finalista al Torneig de
Dramatúrgia de Temporada Alta, i que interpreten Roger Coma i el mateix Madaula, amb la direcció de
Jordi Casanovas. La temàtica és ben curiosa: un jove polític acaba de ser escollit president del govern i al cap de
poques hores ha de pronunciar el discurs d’investidura,
però quan l’assaja, un tic transforma la seva cara de forma ridícula i hilarant. Un psiquiatre té poques hores per
resoldre aquest trastorn i evitar que el president faci el
ridícul en la seva primera compareixença. L’electe es converteix en una batalla entre el president i el psiquiatre.

quadern obert
Josep M. Massegú

ART Maria Camp

Jardins de Llum

CINEMA Jordi Casas

Jonàs Trueba
relleva el seu pare

M

entre Fernando Trueba s’ha lliurat al costumisme sense pretensions amb La reina
de España, el seu fill Jonás sembla haver-li
pres el relleu en la funció d’aportar aire
fresc al cinema espanyol. Cineclub Manresa programa el darrer film del jove cineasta, el quart
de la seva carrera, que ja el consolida com un director
representatiu de la seva generació. La reconquista és la
història d’una parella que va viure el seu primer amor
als quinze anys i van prometre tornar-se a trobar quinze
anys més tard. Jonás Trueba segueix la seva línia estilística propera al cinema francès com en els seus darrers
treballs, com ara Los exiliados románticos, que també
es va poder veure a Cineclub la temporada passada.
Malauradament, La reconquista ha estat injustament ignorada en les nominacions als premis Goya, eclipsada
pel bon moment que viu el thriller espanyol amb títols
com Tarde para la ira, El hombre de las mil caras i Que
Dios nos perdone. La sessió es farà el diumenge 12 de
febrer, a les 18:30 h, a l’Auditori de la Plana de l’Om.
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S

ota aquest nom, i des de fa un parell d’anys,
una de les activitats que s’ofereixen dins els
actes de la Festa de la Llum és un itinerari efímer d’art i llum. Un recorregut en el qual, la nit
del 20 de febrer, paral·lelament a l’Encesa de la
Nova Llum, el centre històric de Manresa acull un seguit
de propostes artístiques que juguen, d’una manera o altra, amb la llum i l’aigua. Ja sigui com a concepte o com
a element. Els artistes participants, individualment o en
col·lectius, han estat en alguns casos convidats directament per l’organització de Jardins de Llum. D’altres han
estat seleccionats a partir d’una convocatòria oberta per
un jurat o són la participació d’entitats i grups de la ciutat que s’impliquen en el projecte. Alguns dels artistes
confirmats per a aquesta edició són Mercè Ribera, Ester
Fabregat, Toni Asensio, Ideots... entre d’altres. Es tracta
d’un projecte organitzat conjuntament per la Taula
d’Arts Visuals de
la Catalunya Central, l’Associació
Misteriosa Llum i
l’Ajuntament de
Manresa. No us
perdeu aquesta
tercera edició!
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fa 25 anys

crònica social

Jaume Puig

Mireia Vila

Hi havia una vintena de
grups de rock en actiu

Construcció del Centre Hospitalari (1969)

A

A Manresa el rock era ben viu. Hi havia una
vintena llarga de grups. La majoria sobrevivien en condicions precàries per problemes
de locals i dificultats per trobar espais on
actuar, tot i que justament, en el marc de
la Festa de la Llum, els administradors havien organitzat un macroconcert amb setze
grups manresans a la pista Castell.

E

l tema central, elaborat per Àngels Fusté,
Mius Jordà, Àngels Masats i Josep Tomàs, feia
un inventari de la vintena de grups de rock
que funcionaven a Manresa: B-Molt, Cabrianes Motor City, Dr. Speedy, Elèctric Camàlic,
Fàbius Cata, Forat Negre, Happy Funeral, Karpediem,
K-Melot, L’Espera, Males Cares, Masos Rònecs, Màxima
Cilindrada, McGregors, Minorisa, Nakki, Paquets, Rayon
Vert, Shaman i Vés de Préssec. Setze d’aquests grups actuaven el dia 21 de febrer, en el macroconcert organitzat pels administradors de la Llum a la Pista Castell.

El Pou, premi Tasis-Torrent a la millor publicació
El dia 31 de gener, en el transcurs de la 2a Festa de la
Comunicació Local convocada per la Diputació de Barcelona a Sant Pere de Ribes, la nostra publicació rebia
el premi al millor mitjà de comunicació en poblacions
de més de 10.000 habitants, de la mà del president de
l’ens provincial, Manuel Royes. Hi va assistir una nodrida
representació de la redacció de la revista, encapçalada
pel coordinador d’aquella època, Ramon Fontdevila.

Els objectors qüestionaven el servei substitutori
El servei militar o civil continuava sent un parèntesi obligat en la vida dels joves. Els que no volien fer la mili havien de triar entre la insubmissió i la Prestació Social Substitutòria (PSS). En un reportatge d’Alba Gros i Lídia Gilabert,
els prestadors del servi social en qüestionaven el funcionament i la lentitud del procés, i denunciaven que amb la
feina que feien prenien llocs de treball. Ramon Collado,
president de l’Associació d’Objectors de Consciència de
Manresa, explicava a la revista que el servei era explotat
majoritàriament per entitats institucionals, que podien
contractar treballadors per a la mateixa funció.
Bou rostit per la Festa de la Llum
El dia 7 de febrer, l’equip de govern municipal presentava un pla especial de reforma interior del sector de
la Fàbrica Nova, que preveia edificar un 40% de l’espai
i destinar la resta a equipaments i zona verda. El mateix
dia començaven els actes de la Festa de la Llum, administrada pel grup sardanista Dintre el Bosc, amb pregó
de Josep Maria Sanclimens. L’endemà, es repartien un
miler de racions del bou rostit a la Plaça Major. El dia 20
es presentava el primer volum de la Història Gràfica de
Manresa, amb la presència de l’historiador Josep Benet.

quest és l’aspecte que presentaven les obres de construcció
del Centre Hospitalari de Manresa cap a l’any 1969. El centre
havia estat concebut com a
espai especialitzat en traumatologia. L’artífex del projecte va ser el traumatòleg i emprenedor Josep Tuneu i Molist,
membre d’una família de metges de renom
a Manresa. Es pretenia així donar solució
al desbordament que patien les consultes
traumatològiques de la ciutat. Aleshores, la
major part dels treballadors tèxtils i miners
de la comarca anaven a Manresa a curar-se
quan patien un accident laboral. La idea del
doctor Tuneu va tenir bona acollida i aviat
va rebre el suport de la Mútua Manresana i
de la Caixa de Manresa. Asepeyo, que inicialment s’havia sumat al projecte, el va abandonar al cap de poc temps.
Les obres, iniciades el 1968, van avançar
amb dificultat a causa d’alguns contratemps
financers i de les característiques adverses del terreny.
No va ser fins al 20 d’abril de 1971 que es van posar en
marxa les tres primeres plantes, dedicades sobretot a
l’atenció d’accidentats de trànsit i de treball. Comptava
amb 50 llits, 3 sales d’operacions, radiologia, laboratori
i capella. A partir d’aquest moment, el creixement va
ser continu. A finals del mateix any ja arribava als 100
llits i concertava traumatologia amb el Servicio Obligatorio de Sanidad (SOE). El 1972 es va obrir el quart pis i
a aquella àrea es van sumar les de rehabilitació, cirurgia
general i medicina interna. El 1975 ja tenia actives les
5 plantes i 350 llits: s’havia convertit en un gran hospital amb tot tipus d’especialitats. La fusió amb la Unitat
Coronària (1986) i la Clínica de Sant Josep (1994) van
portar-lo a la confluència amb dos dels altres principals
centres de la ciutat, una integració que culminaria el
2002 amb la constitució de la Fundació Althaia.

Foto: Antoni Quintana.

El solar on es va construir havia estat ocupat antigament per l’Stadium manresà, de l’equip de futbol Flor
de Lis FC. Aquest club, creat el 1923, devia el nom a
l’emblema heràldic dels Borbons, ja que era de tendència carlista. Molt pocs anys després de la fundació,
l’equip es va dissoldre per raons polítiques. Durant
bona part de l’època franquista, l’anomenada Avenida de la Cruzada Española (actual Bases de Manresa)
va ser una zona d’afores just al límit de l’àrea urbana,
ocupada tan sols per l’Escorxador Municipal, parcel·les
agrícoles i algunes cases disperses. En la dècada dels
seixanta es va asfaltar i dotar de serveis, punt de partida per a l’edificació. A primers dels setanta, a més del
Centre Hospitalari, s’hi estrenaria també el nou edifici
de l’Escola d’Enginyeria Tècnica Minera (actual EPSEM).

Anna Vilajosana i Ramon Fontdevila rebent el premi Tasis-Torrent
al millor mitjà de comunicació local, a Sant Pere de Ribes
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ

Veritat i ficció

S

i hi ha un fil conductor que entrellaça els relats de Mística conilla (Edicions de 1984), el
darrer recull del vigatà Jordi Lara –a qui vam
descobrir fa alguns anys amb un altre recull
de relats que, en aquell cas, podia llegir-se
com una novel·la gens carrinclona sobre el món de la
sardana: la sorprenent Una màquina d’espavilar ocells
de nit, 2008)–, és la reivindicació que fan de la importància de la ficció. L’autor ho va repetir diverses vegades durant la presentació del llibre que, davant d’un
públic més interessat que nombrós –un altre dia podem parlar de qui acut, i qui no, a les presentacions
de llibres a Manresa–, va fer el passat 11 de gener a
la sala d’actes del Centre Cultural del Casino: la ficció és necessària, no podríem
viure sense les històries que llegim o que
ens expliquen, sense les pel·lícules que
anem a veure al cinema o sense els somnis que genera el nostre propi cervell.
Un nen que descobreix la poesia de la mà
del mateix Verdaguer infant, una reflexió
sobre la identitat individual i col·lectiva,
el suïcidi d’una directora de cinema russa
després d’haver creat una obra definitiva que planteja la ficció dels somnis, un
home gran que deixa la dona per una
fada amb l’objectiu de fugir d’una realitat massa dolorosa, un acomodador que
explica una pel·lícula a Jorge Luís Borges,
i una trobada d’exalumnes que comença i acaba reivindicant la força de la ficció llegendària.
Amb frase esmolada, ús intel·ligent de la ironia, riquesa
lingüística que en cap cas resulta embafadora, lirisme
intens i personatges complexos, Jordi Lara crea un univers que, tot i recordar sovint l’autoficció, s’aparta de la
realitat per, al capdavall, explorar grans veritats universals com el sentit de l’existència o la necessitat humana
de fugir, trobar un refugi on evadir-se. Un refugi que,
sovint, trobem en la ficció –el cinema, el somni, les llegendes rurals o urbanes...–, la qual, en el fons, pot ser
la millor manera d’expressar veritats. Potser la «mística
conilla» del títol és això: aquella veritat que es troba a
mig camí entre la realitat i la ficció, i que es manifesta,
sobretot, a través de la creació artística.
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Portes obertes

A

questa setmana, per fi, la Casa Fuster de Sueca, ha tornat a obrir les portes a tothom, per
deixar clar i evident el valor immens de la
persona i l’obra d’un dels intel·lectuals més
grans del segle XX. Del calvari, les vicissituds,
les oposicions i les lluites que ha calgut vèncer al llarg de
vint-i-cinc anys per tal d’arribar-hi, en dóna compte un
article de Xavier Aliaga a la revista El Temps (24.01.2017).

A mi, el menysteniment, el menyspreu i l’oblit de Joan
Fuster, és un tema que em preocupava molt. Però n’hem
hagut, i hem de passar-ne de tan grosses que m’he
acostumat, per sobreviure, a aferrar-me a les coses més
aparentment insignificants per trobar-hi
indicis d’esperança. Així, la primera vegada
que vaig anar a Sueca –ja en ple domini del
PP al País Valencià– a la primera persona a
qui demanava per la casa, una noia que no
semblava pas saber-ho, doncs va resultar
que sí i no només ens va orientar sinó també acompanyar-nos un tros, tot amb una
naturalitat perfecta. La segona vegada, tot
passejant per la plaça on Fuster té dedicat
un petit monument, passava un xiquet donant la mà al seu avi i va preguntar-li qui
era. «Un senyor molt important», contestà
el vell i li n’explicava coses a nivell de la
seva edat. Aquell dia, davant la casa, vaig
creure profundament que passés el que
passés, aquella porta no romandria per
Erques Torres
sempre més tancada.
Tot i l’alegria d’avui per aquesta victòria de la llum contra la tenebra, encara fa feredat pensar que en els nostres temps s’hagi pogut produir un acarnissament tan
ferotge contra un autèntic maître à penser: dos atemptats domiciliaris amb bomba en vida i profanacions de la
seva tomba després de mort. Talment una desfermada
de monstres de Lovecraft. Però a ningú, per prepotent
que pugui arribar a ser, no hi ha res que li garanteixi, o
immunitzi contra la possibilitat que algun dia acabi fent
la fi d’en Cagaelàstics. És escaient, doncs, en aquesta
avinentesa repetir amb la veu alta i ferma la rotunda veritat expressada per aquests versos de Salvador Espriu:
«Tenim la raó / contra bords i lladres / el meu poble i jo».
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Manresa queda bé;
alguns manresans, no tant

Q

uan al despatx d’alcaldia
es van assabentar que TV3
volia fer aterrar el Jo pregunto al Conservatori i des de
Manresana d’Equipaments
Escènics s’estava negociant
la data per no haver de fer fora un privat
que havia llogat –pagant– la sala, van
posar el crit al cel. De seguida es va engegar la maquinària per posar el teatre a
disposició de la posada de llarg de Carles
Puigdemont al més aviat possible. Fora
la pols, fora el privat i predisposició absoluta. No es podia perdre l’oportunitat de
cap manera. El Molt Honorable havia de
lluir però, sobretot, havia de lluir el Tori!
A l’estiu ja es van pintar les parets de la
sala i es va condicionar alguna part després que s’ensorrés el sostre del vestíbul.
En temps rècord, reforma dels vestidors
més nous de darrere de l’escenari, pintura de marcs de les portes, neteja de les
motllures dels frontals de les llotges i, especialment, canvi de les bombetes d’una
aranya de la platea que no sabem si el
mateix Joan Morros va fer baixar ben a
poc a poc resant perquè no s’ensorrés el
sostre ni es desplomés la làmpada. Amb
el teatre vam quedar bé. La televisió pública va quedar satisfeta, no caldria sinó.
Però el teatre va ser un mer decorat. El recinte encara necessita molta inversió després de l’indult ciutadà, sobretot a l’escenari i a la teulada, a part que al
tercer pis i al galliner és millor que no hi deambuli
ningú. Ara bé, el que no s’esperaven a alcaldia era la
presència d’una columna de franctiradors disposats a
posar Puigdemont entre l’espasa i la paret. Dos dels
preguntaires, a més, eren manresans i, precisament,
no gaire seguidors de Junts pel Sí. El mestre amb iniciativa, amb el seu discurs recurrent, però ben justificable, va ser educat. El politòleg mal girbat no va donar
gaires mostres de solidaritat. Al patí de butaques, ca-

Il·lustració: Maria Picassó

res conegudes disposades a aplaudir-ho tot i, des del
primer pis, la classe política piulant a cor què vols. El
President va suar la cansalada i l’home va tornar totes les pilotes amb una educació digne de destacar.
Com a exercici democràtic, la interpel·lació hostil a
Puigdemont tampoc no va estar malament. Ara, el
més probable és que al gironí li vinguessin al cap dos
pensaments mentre era a l’escenari del Conservatori:
«quines ganes que tinc de convocar el referèndum i
deixar de presidir l’executiu» i «me’n recordaré tota la
vida de Manresa i d’aquests amables ciutadans a qui
he hagut de respondre».
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BUGADA AL POU
Pel davant
i pel darrere
Tot són opinions. Segons els comerciants i l’Ajuntament, la pista de gel
instal·lada a la plaça de Sant Domènec
per Nadal ha estat un èxit. Hi han patinat 9.000 persones. Ara bé, el lluïment
frontal de la instal·lació no era pas com
el darrere que m’ha enviat retratat un
veí. A més, les queixes pel soroll del
generador elèctric van ser constants.
De fet, una burra per mantenir glaçada aquella superfície ha de fer fressa
per força. I, és clar, viure en una zona
cèntrica, aparador de la ciutat, porta
molèsties cròniques.

Tomba indigna
Ara que l’Ajuntament té la intenció de
fer visites guiades al cementiri, potser
seria hora de treure la pols a alguna
tomba que no té la dignitat que el personatge que hi ha enterrat mereixeria.
Un lector denuncia l’estat del nínxol
de l’insigne historiador Joaquim Sarret
i Arbós, traspassat l’any 1935, que podeu veure a la imatge. Sembla que la
làpida està de la mateixa manera que
va quedar el dia del seu funeral. Ja se
sap que la propietat dels nínxols és
privada i han de ser els familiars qui en
tinguin cura. Ara bé, un petit arranjament en memòria d’un manresà insigne impulsat pel mateix consistori no
estaria gens malament.

Amenaces canines
El recurrent tema de les tifes de gos
mai no deixa de sorprendre’m. Molta
atenció al cartell que un lector del Pou
va retratar al carrer de Puigterrà de
Dalt. Un incívic sembla que incideix a
fer-li fer caca a la mascota davant del
portal d’un veí d’aquell carrer que,
com podeu veure en el rètol, està molt
excitat. Fins al punt de reptar l’amo del
gos a tenir un cara a cara i a amenaçar-lo a fer-li recollir la caqueta canina
de males maneres. Jutgeu-ho vosaltres mateixos...
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QUINTÍ TORRA CORDONS

Body off
Una subscriptora em fa notar la rotació de negocis del local cantoner entre la carretera de Vic i el carrer dels
Esquilets a la banda on hi havia la ferreteria de ca l’Armengou. L’últim negoci que s’hi va instal·lar crec que no
ha durat ni un any. Ja és curiós perquè
la zona és ben transitada i la fruiteria

que hi ha al costat garanteix un flux
de gent constant. És clar que les perspectives de la franquícia d’electrofitness i fisioteràpia potser semblen
massa modernes per a una ciutat com
la nostra. La frase més comentada
pels vianants que hi passaven pel davant, em diu la mateixa subscriptora,
solia ser: «què carai hi fan aquí dins».
Bé, ara ja no hi fan res.

El Pou a Dialnet
Ben cert és que, en el tema de les noves tecnologies, al Pou no donem a
l’abast. Arribarem a la trentena i encara no haurem aconseguit abocar
del tot a la xarxa tota la crònica ciutadana que hi ha a l’interior de les, fins
ara, 328 revistes que puntualment
hem anat publicant des del Sant Jordi
de 1987. Malgrat tot, de vegades ens
congratulem de la repercussió que tenen les coses que fem arreu del món.
Josep Maria Mata, col·laborador de la
revista, s’ha sorprès agradablement
pel ressò de la revista i dels seus articles sobre el Geoparc de la Catalunya
Central al prestigiós portal Dialnet. Ell
n’està satisfet i nosaltres, com podeu
imaginar-vos, encara n’estem més.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

El principi de Peter

O

el també anomenat principi de la incompetència
de Peter, que explica les
disfuncions de la societat.
M’ha vingut al magí la teoria formulada pel psicòleg Laurence J.
Peter, a finals de la dècada dels seixanta del segle passat, i m’ha vingut al cap
per la sensació de pèrdua de referents
sòlids en els lideratges socials.

De fet ho podríem lligar en una relació inversa que explicaré mes endavant, a la frase expressada pel Conde
de Romanones quan en ser proposat
per formar part de la Real Acadèmia a
Madrid, i després que tothom li assegurava el seu vot per formar-ne part
no va prosperar el nomenament i va
exclamar: «Qué tropa, joder, qué tropa». Aquesta frase també sembla que
va ser formulada –o almenys se li ha
atribuït– pel líder del Partit Popular,
el gallec, inexpressiu i inefable Mariano Rajoy. En l’actualitat, la ciutadania pensant en els líders i lideratges
dels nostres temps, podria assegurar el mateix: «Qué tropa, joder, qué
tropa», substituint, en aquest cas, la
tropa pels líders socials i polítics.
Manquen referències sòlides i
conceptes i valors ben definits,
en un temps en què la desqualificació de l’adversari i la
reducció simplista dels arguments impera en les relacions
i discussions. La conversa de
tertúlia, tan assentada en el
nostre país, elevada a la categoria de l’expressió política.

Tornem al principi de Peter, que resumint proposa que en tota organització les persones que fan bé el seu treball són promocionades a llocs de més
responsabilitat una vegada i una altra,
fins que arriben al seu nivell d’incompetència. Ai las! Aquí tenim l’explicació de per què moltes organitzacions
i, per efecte col·lateral, la societat, no
funciona o funciona coixa, ja que hi ha
moltes possibilitats que les persones
arribin al seu màxim nivell d’incompetència. Persones que són molt vàlides
per al treball habitual que desenvolupen van pujant de nivell fins que
arriben a un lloc per al qual no estan
preparades o són d’una responsabilitat que no poden assumir.
Aquesta proposta és vàlida en qualsevol entitat jeràrquica o en la mateixa
societat, fins i tot és vàlida per a persones que són grans magistrats i que,
fora dels seu ambient natural, són
grans incompetents i provoquen un
dany innecessari i, a voltes, irreparable.
No tothom serveix per tot! Cal conèixer els límits personals i la credibilitat
que els altres visualitzen.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Ramon Reig, tots els panys porten forat

LO GAITER
DEL CALDERS
Amb la boca ben oberta,
podem dir joiosament
que ha estat una gran notícia
la visita al Parlament
europeu que han fet Romeva,
Junqueras i Puigdemont,
i que gràcies als de sempre
se n’ha assabentat mig món.
La sala de conferències
era un portal de Betlem
després que Esteban González,
per carta, hi fiqués el rem.
Hi ha fet pedagogia
per l’Europa que volem,
però tal com van les coses
no sé si ens en sortirem.

VA COM VA

S

LLUM DEGÀS

Adéu, Rosita, adéu!

A

bans que vinguessis, jo ja hi
era. Recordo quan vas arribar, de bracet de l’Àngel. Ell
sempre tan mudat i tu tan
elegant damunt uns talons
que et feien encara més alta i dreta. Era
a primers dels anys seixanta, quan badar al Passeig no valia ni un ral, si volies
fer-ho entronat des d’una de les cadires de la Rosita, que desplegaves des
de Pasqua fins a finals d’estiu, quan el
mal temps buidava el Passeig, que la
tardor i el vent omplia de fulles mortes. Durant més de cinquanta anys, et
recordo cada matí traient la son de les
cadires, a l’hora que el sol tot just s’insinua a l’horitzó. Com si les velles cadires
verdes fossin els petits que mai no vas
tenir, en tenies una cura extrema, talment una marassa. Si la mullena de la
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nit les havia humitejat més del compte,
les eixugaves amorosament amb un
tros de mocador. El mateix feies si una
ventada les havia emplenat de pols o
algú havia encastat un xiclet sota el
seient o se li havia abocat un canutet
de sidral. Llavors agafaves l’escombra i
falaguera feies net, com si fos el menjador de casa un dia de convidats. Feien
goig, tan netes i polides, tan lluents i
arrenglerades. Mai no vam saber en
quin niu feien estada, entre temporada
i temporada. Tant se val. Elles tornaran,
però ni tu ni jo no les veurem. Tu vas
deixar-nos fa uns pocs dies i jo, pobre
plàtan de mi, ho faré un dia d’aquests,
quan el xerrac m’estalviï el dolor d’una
llarga agonia. Potser si jo me n’hagués
anat abans, avui la meva fusta t’hauria
pogut servir de llit. Sigui com sigui, sà-

pigues Rosita que et duré amb mi fins a
la meva darrera fumerada.

i ara butxaquegeu les claus,
segur que us vindrà a la memòria: es diu Ramon Reig i
Tomàs, i és tan fill de les Escodines que no se n’ha mogut en tota la vida –pam amunt, pam
avall: des del niu a Santa Clara, l’escola
al vell Sant Ignasi o parant botiga, ara
a Sant Bartomeu, ara a Sant Maurici,
amb un magnífic establiment de claus.
Resseguiu-ne les parets! Des de les de
ferro per a propietaris de centenàries
masies rurals, fins a les codificades per
als cotxes més moderns. Més de dues
mil referències en formació, al costat
de panys, bombins, cadenats, comandaments i caixetes de cabals. Tot hi és,
ben endreçat, tal com ho va aprendre
dels pares –l’Encarna i l’Andreu– quan
van obrir una adrogueria, i després
perfumeria i ell, d’aprenent, hi mesurava la colònia per unces. Ordre, esforç i
serenitat. La mateixa consigna que se
n’emportà amb la llicenciatura d’Història a la Universitat de Barcelona,
compaginant els estudis matinals amb
l’adrogueria de tarda. Després vingué

de fer el soldat i, a la fi, va prendre una
decisió: ell seria un botiguer especialitzat a fer claus! «Perquè a cada clau
que despatxo hi ha el valor afegit de la
feina que no tenen els altres productes». Inquiet com és, el Ramon també
ha obtingut graduats en teologia i fins
de medicina tradicional xinesa. Però
sobretot, des que va instal·lar-se fa
quinze anys al capdavall de la Divina
Pastora, ell defensa un taulell que als
manresans ens fa capitalejar: no hi ha
major assortiment a la Catalunya central ni tampoc nord enllà, superats els
Pirineus! Vegeu com molta gent hi entra amb cara de problema i el Ramon
els escolta, els proposa una solució i
avança un preu. Després es posa les
ulleres protectores, s’aboca a la màquina i, cellajunt, s’abstreu fins a obtenir la
còpia perfecta. I mentre la mola perd
velocitat, us la raspalla sense pressa i
us la lliura amb l’orgull de la feina ben
feta, tot sentenciant: «Alguna cosa
més?». I així un dia i l’altre. Perquè
mentre hi hagi tants panys, podeu
creure que caldran claus.

—Què vols dir? Que estem fent l’ase?
—Que hem tingut l’aigua en el coll.
fins que la CUP amb desgana
ha doblegat el genoll,
i només ara ens faltava
que en Vidal, el bocamoll,
desentonés com a jutge
amb undo de pit bemoll
tirant rocs a la teulada.
No fem pinta de patoll?
—De patoll? —Sí: gent que avança,
però atropelladament.
—Qui t’ha dit que sigui fàcil
Catalunya independent?
Com que hi tenim poc a perdre.
Via fora, sometent!
Mentrestant aquí a Manresa,
ancorats en el passat,
ja que qui perd els orígens
també perd identitat,
hem volgut deixa constància
de la gent del veïnat
que van perdre bous i esquelles,
però no la dignitat
en la guerra fratricida
de mitjan segle passat.
Total vint-i-una plaques
amb el nom dels deportats
als camps d’extermini nazis,
que no poden ser oblidats.
Tan sols tres van sobreviure;
els altres assassinats.
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EPITAFI

MOSSÈN GUDIOL

ELCULDELPOU

Turisme al cementiri?

GRÀCIES
A tots per ajudar-nos a
fer -ho possible

G

ermanes i germans, ja se sap que, des de fa
temps, la ciutat obre les portes –quina bona
mostra n’és, gràcies a Déu, l’escultura de Ramon Oms davant de la Buresa– a qualsevol
visitant que vulgui viure-hi o conèixer-ne la
història i el patrimoni. Respecte de les nostres tradicions, celebritats il·lustres i esdeveniments passats, fins i
tot molts conciutadans no tenen ni idea de res. Indoctes,
per Déu! Per sort, la història suscita interès, ni que sigui
perquè el públic es munti la seva pel·lícula com aquell
que va als Trullols a veure alguna americanada sense
cap ni peus. Aquests dies, per exemple, la instal·lació de
llambordes davant les cases dels deportats als camps
de concentració nazis –que l’Altíssim els tingui a la glòria– ha despertat força interès, entre altres coses perquè,
vulguis o no, trobar algú que forada el paviment, sempre
enganxa algun badoc tafaner. Perquè en som molt de
tafaners! De fet, fer història ja porta intrínseca certa dosi
de tafaneria. D’interès per saber què va passar antany.
També susciten l’interès ciutadà allò que hom va anomenar Visites a la Manresa Desconeguda, que han permès
explorar indrets recòndits com la part més alta de la Seu,
el carrer del Balç o el refugi antiaeri de la guerra civil als
fonaments de l’escola Renaixença. Tot sigui per la divulgació i la formació de l’esperit nacional (manresà).
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Ara, d’aquí a proposar la profanació d’indrets com el cementiri n’hi ha un bon tros, per Déu! Hom ja és conscient que l’equipament és municipal i atresora peces d’art
bellíssimes en alguns mausoleus. Però no ens passem de
frenada. Passejar pel cementiri és relaxant, reconfortant i
s’ha de fer en silenci. Encara que alguns ximplets, valga’m
Déu, es pensin que, de nit, s’hi puguin trobar alguna criatura de les que surten a les americanades dels Trullols.
Ja ho deia la meva àvia, al cel sia, «dels morts no n’has de
tenir mai por. Amb els que sí que has d’anar amb compte és amb els vius!». Quanta raó tenia. El regidor Calmet
va anunciar l’interès per treure rendibilitat del cementiri,
com si fos el de Montjuïc a Barcelona, el de Pere-Lachaise
de París o el jueu de Praga. Potser mentre hi fan un volt,
aconsegueixen saber a qui pertany algun nínxol ple de
verdet i amb la làpida completament esborrada. Tot sigui
per cobrar els tributs corresponents. Com que veig que
interessa ensenyar-ho tot, ja que ens hi posem –perdona’m Nostre Senyor–, ja podem obrir les portes dels arxius
secrets de mossèn Gasol amb els quals vol ser enterrat, els
documents més preuats del col·leccionista Villegas, les esquerdes del Conservatori, els plànols del mercat de Puigmercadal o de la segona i tercera fase del Palau Firal, o els
arxius desclassificats de la Policia Local sobre les malifetes
d’algun regidor, tancats a pany i forrellat.
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Manresa, del 10 de febrer al 5 de març
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