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om els cossos de les persones que, 
arribats a la quarantena, comencen 
a acusar exteriorment els excessos 
de la joventut i la manca de rutines 
saludables, la nostra ciutat exhibeix 
les ferides urbanístiques i d’habitatge 
de temps de disbauxa i malbarata-
ments sense solució de continuïtat. 

Les malalties es van contraure en els temps del boom 
immobiliari i de bonança, en el tombant de segle, i 
es van anar expandint per la trama urbana. Ara, pocs 
anys més tard, es manifesten vivament en forma de 
màcules i crostes en punts concrets de la ciutat. La ten-
dència a despoblar el centre històric i construir sense 
fre al nord-est, per exemple, han acabat desdibuixant 
carrers i exhibint cases inertes, per una banda, i edifi-
cis fantasma, per l’altra. Zones on es troben la majoria 
de pisos buits que serien idonis per revertir la situació 
d’extrema pobresa de persones i famílies a qui caldria 
donar facilitats per tenir un sostre. De fet, al panorama 
de l’habitatge, es van sumant els efectes de la precarit-
zació de les condicions de vida dels més desafavorits. 
Mesures com la llei de pobresa energètica, els com-
promisos de no desnonar o la sentència de la justícia 
europea sobre les clàusules sòl, són pedaços al càs-
tig salvatge del sistema econòmic que ha afectat 
la majoria de classes treballadores i, sense pietat, 
s’ha acarnissat amb els col·lectius més dèbils.

Al capdavall, doncs, socialment encara hi ha 
molta feina per fer i els recursos, com gairebé 
sempre, són limitats. Les plataformes ciutada-
nes antidesnonaments fan de palanca, activen 
la mobilització i pressionen ideològicament per 
revertir la situació. Però, sobretot, denuncien 
la fredor i la impunitat de la banca, propietària 
d’un nombre considerable d’immobles amb 
els quals intoxica i perverteix el mercat. Si, cada 
cop amb la boca més petita, alguns critiquen que 
molts ciutadans van estirar més el braç que la mà-
niga quan creien que eren rics, què n’hem de dir 
tots plegats dels bancs? No haurien de pagar taxes 
contundents per especular amb l’habitatge i no fa-
cilitar l’accés a aquells que ho necessiten? Per la seva 
part, l’administració local intenta maniobrar amb mol-
tes idees però poc camp per córrer. No hi ha res més 

cruel que el xoc de l’emergència social amb els pilars 
del capitalisme, la propietat privada i, massa sovint, 
amb un ordenament jurídic lent, granític i feixuc. És in-
dignant que l’Ajuntament de Manresa hagi de fer inter-
vencions, amb diners de tots, en edificis dels quals els 
amos s’han desentès o no tenen intenció d’invertir-hi ni 
un euro. El dret a un habitatge digne ha de ser indiscu-
tible i, en conseqüència, la legislació hauria d’advocar 
per prohibir especular-hi. A la nostra ciutat, tenim mas-
sa exemples de les conseqüències d’una societat amb 
recursos molt mal repartits. Hi ha tantes persones amb 
problemes per tirar endavant com vivendes desocupa-
des per donar-los una oportunitat. De pisos buits, n’hi 
ha a dojo. Això sí, nous i cars o vells i insalubres.
 

Nous i cars o vells i insalubres

C

Més informació i inscripcions:
www.umanresa.cat
93 877 41 7993 877 41 79

Més informació i inscripcions:
www.umanresa.cat

ADREÇAT A
Estudiants de batxillerat i de CFGS d’Educació 
Infantil

INSCRIPCIONS
Fins al 17 de gener de 2017

CALENDARI
Del 21 de gener al 10 de juny de 2017

HORARI
Dissabtes, de 9.30 a 13.30 h

PREU
190 € (l’import de la matrícula es retornarà a 
l’alumne si es matricula al grau en Educació 
Infantil d’UManresa)

CURS DE 
PREPARACIÓ 
A LES PAP

Proves d’Aptitud Personal 
per accedir als graus 
d’Educació Infantil i Primària

MATRÍCULA 
OBERTA
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Taula rodona sobre el teatre 
professional, al Casino
El dia 7 de desembre es va fer la taula rodona: Viure del 
teatre, a la Sala d’Actes del Casino. El debat, moderat 
per Jordi Estrada, va comptar amb la presència de Teti 
Canal, actriu i directora teatral; Marcel Gros, clown; Atilà 
Puig, membre de Teatre Mòbil, i Sílvia Sanfeliu, directo-
ra teatral. En el mateix acte es va presentar el número de 
desembre de la revista, que dedicava el tema del mes a 
parlar amb actors, directors i autors teatrals manresans. 

Mbici assumeix 
la distribució de la revista
Us informem que Mbici, cooperativa dedicada als serveis 
amb bicicleta, es fa càrrec des d’aquest mes de gener de 
la distribució de la revista als subscriptors manresans. 

Homenatge a Esquirols
Una de les cançons que va escriure Joan Crosas l’any 
1975, dins de l’àlbum Fent camí, portava per títol 
Any 2017, i començava dient que: El dia 12 de febrer 
de l’any 2017 totes les veus de la ciutat no parlen de res 
més... Doncs bé, ens plau fer-vos saber que, aprofi-
tant l’avinentesa, el proper 12 de febrer, a les set de 
la tarda, al teatre Conservatori, es farà un concert 
d’homenatge al grup Esquirols, integrat entre d’altres 
pels manresans d’adopció Joan Crosas i Joan Vilamala 
–col·laborador habitual d’aquesta revista– on inter-
vindran: Esquirols Segle XXI, Pastorets Rock, Germà 
Negre, Every Knight i Titot&David Rosell. Les entrades 
es posen a la venda el dia 12 de gener.
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Sobre el càmping 
de l’Oller del Mas
Malgrat que s’han estimat parcialment 
les al·legacions presentades per l’enti-
tat a la modificació puntual del Pla ge-
neral, Meandre es mostra preocupada 
per l’impacte negatiu que pot suposar 
la implantació d’un càmping i una hí-
pica a l’àmbit de l’Oller del Mas. S’ha 
acceptat traslladar les instal·lacions de 
l’hípica, el rocòdrom i el camp de fut-
bol a la zona del golf existent, però l’en-
titat creu que el projecte pot desvirtuar 
l’essència de l’enoturisme a causa de  la 
implantació d’activitats que no en són 
pròpies i de l’afectació del paisatge. Es-
tudiada la resposta a les nostres al·le-
gacions, Meandre valora positivament 
l’esforç fet per l’Ajuntament en el redi-
reccionament del projecte i l’estimació 
parcial de les al·legacions. També es 
mostra  satisfeta per l’ampliació de la 
zona de reserva ecològica a l’entorn 
del torrent de l’Oller, i per les mesures 
per a la  millora de camins. En aquest 
sentit, valora que s’hagi fixat l’obliga-
ció que aquestes mesures es duguin a 
terme en la primera etapa del projec-
te, però considera preocupant  que no 
aparegui cap estimació del seu cost i 
per tant no se’n pot saber l’abast.

Dit això, l’associació considera negatiu 
que la modificació del pla plantegi la 
implantació d’activitats lúdiques sense 
vinculació amb l’enoturisme i que, tal 
com es preveu aprovar, no impedeixi 
que aquestes activitats es situïn a l’en-
torn del mas. Ens preocupa també que 
no hi hagi cap limitació que restringei-
xi el nombre i la superfície de noves 
construccions que es poden arribar a 
materialitzar. Per l’associació, aquest 
plantejament implica el risc de degra-
dar i desaprofitar les característiques 
del mas, de l’entorn i dels seus valors 
culturals, ambientals i paisatgístics, his-
tòricament lligats a la vinya, que avui li 
confereixen  el potencial per al desen-
volupament de l’enoturisme. L’entitat 
no entén que no s’hagi apostat per la 
implantació d’un hotel de qualitat en 
l’edifici del mas o en una nova cons-
trucció annexa i que per contra s’aposti 

per instal·lar un càmping per a l’acam-
pada a la plataneda existent. L’àmbit 
de l’entorn del mas hauria de desti-
nar-se únicament als usos del vi i del 
turisme del vi. El model de turisme que 
es proposa no s’adequa als paràmetres 
de models coneguts i reeixits d’enotu-
risme del nostre país.  

Per als experts en enoturisme consul-
tats, tota instal·lació  que busqui po-
tenciar l’enoturisme, hauria de priorit-
zar la presència de la vinya, amb rutes 
culturals, literàries, paisatgístiques i 
enològiques. La vinya hauria de ser la 
peça fonamental del conjunt, la carta 
de presentació, el pòrtic del celler, el 
seu jardí i per tant, l’element que ho es-
tructura tot. Abadal o Castell d’Encús 
són en aquest sentit models a seguir. 
El futur està en la consolidació d’una 
denominació d’origen d’excel·lència, 
i no en el low cost. Aquest és un pro-
cés molt sensible que cal cuidar amb 
cura des d’un principi, en la promoció. 
Un clar exemple és el Penedès, que 
té com una de les línies mestres del 
seu desenvolupament la millora de la 
imatge, associada a qualitat de vi, però 
també a la qualitat de paisatge.  És di-
fícil atribuir a un càmping cap imatge 
glamurosa que pugui associar-se a 
una gran marca de vi.
 
En definitiva, malgrat l’estimació par-
cial de les nostres al·legacions, per les 
quals s’accepta la concentració de les  
activitats negatives per a l’enoturisme 
en la zona del golf allunyada del mas, 
caldrà estar atents a la concreció del fu-
tur Pla especial. Mentrestant, seguirem 
insistint a fer valorar a la propietat del 
mas els avantatges d’adoptar el nostre 
argumentari. El camí a seguir hauria  de 
passar per potenciar la vinya com a ele-
ment central de la ordenació i articular 
totes les activitats al voltant de l’enotu-
risme. Que el projecte estigui plantejat 
en fases pot ajudar a fer replantejar a la 
propietat la idoneïtat de tant poti-poti. 
El vent bufa i bufarà a favor de l’enotu-
risme de qualitat. En aquest cas, menys 
pot ser més.

Meandre 
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de mes a mes
Marc Serena i Edu Bayer 
presenten ‘Microcatalunya’
1 de desembre. L’Espai Òmnium s’omple de gom a 
gom en la presentació del llibre Microcatalunya. Un 
viatge pels pobles més petits. Hi assisteixen els autors, 
Marc Serena i Edu Bayer, presentats pel periodista 
Joan Piqué, i acompanyats per l’escriptor Josep Vall-
verdú i el regidor Marc Aloy, en representació del seu 
pare, Josep Maria Aloy.

Concentracions 
a la plaça Major
6 de desembre. Un centenar de persones es concen-
tren a la plaça Major, on l’alcalde Valentí Junyent lle-
geix el manifest Treballem per Catalunya. El dia 15, la 
mateixa plaça acull una concentració en suport de la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Finalment, 
el dia 27, una tercera concentració aplega dues-cen-
tes persones en suport del regidor vigatà Joan Coma, 
detingut el dia abans.

Trobada de senegalesos 
frustrada
9 de desembre. Manresa acull la vuitena edició de les 
Jornades Migratòries Fòrum Senegal. S’hi esperava l’as-
sistència d’una desena d’alcaldes del país africà, que no 
obtenen el permís per viatjar a l’estat espanyol, fet que 
obliga a suspendre part de les activitats.

La FSSM deixa 
el convent de les caputxines
12 de desembre. La Fundació Sociosanitària de Man-
resa marxa del convent de les caputxines, del carrer Ta-
lamanca, atenent el requeriment del bisbe de Vic, que 
cancel·la la seva presència a Manresa per oficiar una 
missa al convent, l’endemà, dia de Santa Llúcia, quan 
grups de cristians de base volien mostrar l’enuig per la 
postura del bisbat.

El Club de la Cançó 
recorda Cohen
14 de desembre. La sala Petita del teatre Kursaal s’om-
ple de gom a gom en el concert organitzat pel Club de 
la Cançó per recordar el cantant Leonard Cohen, amb 
Jorcx, Dilluns Barreja, Nina i Pinyot, Filferro i l’escriptor 
Alberto Manzano.

Presenten la nova plaça 
de la Bonavista
15 de desembre. El projecte, presentat per l’alcalde de 
Manresa, Valentí Junyent; el regidor de Planejament i 
Projectes Urbans, Marc Aloy, i el regidor de Qualitat Ur-
bana i Serveis, Jordi Serracanta, preveu un pulmó verd 
de 3.000 metres quadrats. Les obres, que començaran 
el segon trimestre del 2017 i estaran finalitzades abans 
d’acabar l’any, tindran un cost d’1,7 milions d’euros. 

Creu Roja premia 
Conxita Grau
15 de desembre. Creu Roja Manresa lliura a la Plana de 
l’Om el premi Santi Vidal a títol pòstum a Conxita Grau, 
fundadora del Centre de Cultura Popular de la Sagrada 
Família, i també a l’associació Lilium, que ajuda dones 
que han patit violència masclista.

Concerts solidaris
17 de desembre. Ampans celebra el concert de Nadal 
solidari al Kursaal, amb Paula Valls, el grup vocal White 
Heaven i la Bandarra Street Orkestra. El dia 23, l’Escola-
nia de Montserrat actua per primera vegada al mateix 
teatre, en benefici del Servei d’Acompanyament del Dol.

Esfondraments al barri vell
19 de desembre. Els operaris inicien les tasques d’en-
derrocament dels edificis dels números 2 i 4 de la bai-

xada dels Drets per retirar els elements més fràgils de 
l’estructura i evitar més esfondraments. El dia 30, els 
bombers es veuen obligats a intervenir en un l’incen-
di en un edifici tancat al carrer de Sobrerroca, número 
27, que també provoca esfondraments, en aquest cas 
menys importants.

El Govern amplia 
la futura seu a Manresa
20 de desembre. El Govern decideix fer-se càrrec de la 
construcció de la seva nova seu a Manresa i invertirà 4,5 
milions d’euros en una primera fase, que es preveu iniciar 
en el termini de dos anys. Per la seva banda, l’Ajuntament 
adquireix l’antiga seu de Creu Roja, al carrer de Galceran 
Andreu, per incorporar-la als futurs serveis territorials.

Moren Rafael Vilaseca, 
Vicenç Comas i Ferran Camps
22 de desembre. Mor als 53 anys Rafael Vilaseca, filò-
leg i àrbitre de futbol professional. El dia 26 mor als 87 
anys el periodista Vicenç Comas, amb una llarga trajec-
tòria a Ràdio Manresa. El dia 29, mor als 74 anys el presi-
dent de l’AV del Xup, Ferran Camps.

Els jocs olímpics protagonit-
zen el Campi qui Jugui
27 de desembre. La 31a edició del saló de la infància 
i la joventut obre portes al pavelló Vell Congost, amb 
una seixantena de monitors i una trentena d’activitats, 
centrades en els jocs olímpics.

Els pessebres tornen al 
Casino, el Balç i el Pont Llarg
17 de desembre. El gran pessebre amb el castell 
de Castellbell, executat pel Grup Pessebrístic de 
Manresa, dirigit per Josep M. Cots, és el protagonis-
ta de la mostra que obre portes al Casino fins al 8 
de gener. El mateix dia es presenta la cinquena edi-
ció del Pessebre Vivent Medieval al carrer del Balç 
i el dia 26 més de dues mil persones visiten el del 
Pont Llarg, amb 26 escenes i més de 300 figurants.

La Fira de Sant Andreu 
enceta el cicle nadalenc
4 de desembre. La pista de gel a la plaça de Sant 
Domènec és una de les estrelles de la Fira de Sant 
Andreu, que enguany es trasllada al primer cap 
de setmana de desembre i omple d’artesans i 
gastronomia el carrer de Guimerà i la mateixa pla-
ça, alhora que una trentena de carrers estrenen 
il·luminació nadalenca. La Fira de Santa Llúcia, els 
dies 17 i 18, i l’arribada del Carter Reial traslladen 
les activitats principals a la plaça Major.

Foto:  Sussi Garcia

Foto:  Sussi Garcia

Una de freda...

...I una de calenta

Ni 75.000 habitants?
Des de l’any 2008, en plena crisi econòmica, Man-
resa s’ha estancat en contra de les previsions op-
timistes que feien preveure un gran creixement, 
sobretot cap a la façana nord de la ciutat. N’hi ha ha-
gut, però moderat i d’altres zones de la ciutat, com 
el Barri Antic, s’han despoblat considerablement. El 
problema actual és de comptabilitat i fiabilitat de les 
dades, ja que fer-ne servir unes o altres significa ser 
o no ser una gran ciutat, i en conseqüència, rebre o 
deixar de fer-ho, 3,5 milions d’euros en quatre anys, 
quan es tornarà a revisar l’empadronament. Encara 
que no es digui oficialment, a Manresa, com arreu, hi 
ha més habitants que empadronats. Tothom coneix 
casos com el dels xinesos, que en alguns habitatges 
se’n comptabilitzen dos oficialment, però n’hi viuen 
onze físicament. Sovint legalitat i realitat van per ca-
mins diferents. D’entrada sempre són més fiables les 
dades d’empadronament que depenen dels ajunta-
ments, que reflecteixen actualment una xifra oficial 
de 75.641 empadronats. Com que el govern espa-
nyol només valora les xifres de l’INE, que sempre han 
portat controvèrsia, donen per bo que som 74.655. 
S’ho han de fer mirar!

La pista de gel
La pista de gel de Sant Domènec durant tota la cam-
panya de Nadal ha estat un èxit del centenar llarg 
de comerços que s’han adherit a la iniciativa per 
dinamitzar el comerç. Ha comptat amb la participa-
ció d’un públic ampli, però majoritàriament infantil, 
que ha gaudit patinant per la pista, que estarà activa 
fins al dia 15 de gener. Sembla que per fi alguns co-
merciants i sobretot les associacions que els repre-
senten han volgut treballar plegats i d’acord amb 
un Ajuntament que ha entès, malgrat algunes críti-
ques, que convertir el carrer de Guimerà en un espai 
de vianants, tallant el trànsit de vehicles els caps de 
setmana més significatius, facilita la mobilitat de les 
famílies i dels possibles compradors al centre. Tant 
el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, com el 
gerent de N-ICE Events, l’empresa responsable de la 
pista de gel, i els comerciants que hi han participat, 
han valorat positivament la iniciativa. A la campanya 
s’hi han sumat també vuit pàrquings que ofereixen 
una hora gratuïta als clients de la zona. El bàsquet, el 
teatre Kursaal i els cinemes Bages Centre també han 
col·laborat en la iniciativa.
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vides separades

El que hem de veure
Anna era una amiga de la família, que havia 
nascut a Manresa però duia gairebé una vida 
vivint a Barcelona. Algunes vegades havia 
vingut a passar uns dies a casa i la gent es 
quedava admirada quan sabia l’edat que te-

nia i que no es corresponia gens amb la seva presència 
física ni, menys encara, amb les seves idees liberals i el 
seu esperit animós. Un dia comentava que la mort no 
l’espantava gens, però que li dolia pensar que se n’aniria 
d’aquest món sense veure com s’acabava tot plegat. Vi-
via la vida com si fos una d’aquelles novel·les per entre-
gues en les quals, quan la trama arriba a un punt àlgid 
d’interès, conclouen el capítol dient «continuarà», dei-
xant-te amb la intriga de saber com. 

Hi he pensat molts cops quan l’actualitat, cada cop més 
densa i amb més fronts oberts, ens deixa amb la incòg-
nita de veure què passarà l’endemà mateix i amb quines 
novetats ens llevarem. I m’he recordat d’ella quan han 
passat coses que mai no s’hauria pogut imaginar. I pen-
sant-hi he valorat encara més la sort de ser-hi per veu-
re-ho i de tenir l’esperança de veure’n moltes més que 
jo tampoc m’imagino i que un dia em sorprendran. Ara 
mateix, amb els resums anuals del que ha estat aquest 
2016, ens adonem de tot allò que fa just un any no hau-
ria pogut preveure ningú. I com sempre, és clar, les llis-
tes dels que ens han deixat. Les que sortiran a la premsa 
amb tots els famosos que ens han dit adéu i les nostres 
llistes íntimes amb aquells altres que no eren famosos 
però que teníem molt més a la vora i que per nosaltres 
eren importants de debò. Encara que tota la vida passi 
en un sol dia i que totes les coses càpiguen en l’espai 
d’una sola hora, la nostra perspectiva del temps ve mar-
cada per unes freqüències que hem anat interioritzant 
com si formessin part d’una cadència perpètua i immu-
table: les temporades, els cursos... i sobretot els anys. Els 
anys separats els uns dels altres per dotze campanades 
que sonaran just avui quan escric això. I en aquell mo-
ment precís en què passem d’un any a l’altre tindré la 
il·lusió de fer taula rasa amb el passat i començar de 
nou. I la intriga de pensar com seguirà el món i quines 
sorpreses ens depararà el 2017. Tot allò que l’Anna no 
podrà veure... o sí.

Vicenç Comas  
l passat 27 de desembre va morir el periodista 
Vicenç Comas, que amb Josep M. Pintó, van sa-
ber ser professionals en uns moments de dicta-
dura, que censurava les idees i pervertia les per-
sones amb l’autocensura. Van saber mantenir 

una certa dignitat dins del fanatisme franquista. Comas 
valorava els periodistes joves, m’havia parlat molt bé de 
Josep M. Farràs, que portaven la ràdio dins les venes i eren 
capaços de trobar solucions als nombrosos problemes 
tècnics que sorgien dècades enrere. De família republica-
na, el seu pare s’havia refugiat a França, va ser dependent 
de botiga i electricista de professió. De jovenet practicava 
la boxa, va ser campió de Catalunya del Frente de Juven-
tudes i havia participat en els festivals que els dissabtes 
a la nit organitzava el Club Natació Manresa a la piscina 
municipal. Va començar a practicar el periodisme al set-
manari Manresa Deportiva, amb col·laboracions de boxa, 
ressenyes de futbol del Gimnàstic de Manresa i curses 
de bicicletes. També feia algunes col·laboracions puntu-
als a Ràdio Manresa, amb ressenyes del Centre d’Esports 
Manresa de futbol, que llegia Enric Tatjé, ja que el director 
Josep Mira no el deixava parlar inicialment, perquè no li 
agradava el seu accent. El 1954 va entrar professionalment 
a Ràdio Manresa cobrant un sou de 20 pessetes, tot i que 
continuava fent de botiguer a l’Electromecànica Vilanova.

També va col·laborar a Cineclub, on va presentar pel·lícu-
les. El 1965 va ser nomenat cap de programes de l’emisso-
ra i va començar a fer nous projectes esportius, informa-
tius, musicals i entrevistes. Als anys 70, apareix Amador 
Díaz, «amb una veu castellana que tant agradava al Mira». 
Van mantenir una relació correcta, però distant. El 1989 
va publicar el llibre Perfil històric del bàsquet manresà. En 
una entrevista que li vaig fer el setembre del 1990 a El 
Pou de la gallina m’havia explicat que del 1939 al 1985, 
sota la direcció de Josep Mira, l’emissora sempre respira-
va un tuf franquista. Després, la cadena SER va permetre 
la catalanització de l’emissora. Durant deu anys es va ocu-
par de la megafonia de la Volta Ciclista a Catalunya i del 
1974 al 1978 va retransmetre per TVE la Vuelta Ciclista a 
Espanya. El 2008 va rebre un digne homenatge ciutadà. 
Essencialment va ser un home de ràdio, que havia col·la-
borat en diversos mitjans escrits. Descansi en pau.
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Jordi SardansJosep M. Oliva
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ra vegada a la història, l’home va aconseguir aterrar en 
un cometa. ExoMars 2016 és una missió composta per 
un mòdul per provar la tecnologia d’aterratge a Mart, 
anomenat Schiaparelli, i un satèl·lit (TGO) per orbitar el 
planeta, investigar els gasos de l’atmosfera marciana i 
identificar si tenen o no origen biològic. La meva tasca 
és la de coordinar l’equip de dinàmica de vol. En altres 
paraules, dirigir l’equip que pilota el satèl·lit, des que 
surt de la Terra fins que arriba a Mart i, un cop a Mart, 
fer totes les maniobres perquè Schiaparelli aterri al lloc 
desitjat i el TGO arribi a l’òrbita de ciència al voltant del 
planeta roig. El dia 19 d’octubre passat el TGO va arribar 
a Mart de manera impecable, però malauradament, tot 
i que el mòdul Schiaparelli va aterrar a 5,4 km del punt 
desitjat, problemes amb l’autonomia de bord van fer 
que no frenés correctament a pocs quilòmetres de la 
superfície i va acabar col·lidint contra Mart. Tot i així, es 
van poder agafar dades durant l’entrada a l’atmosfera. 

Tornant a la Terra i a Alemanya, una de les millors ex-
periències d’aquest país són els festivals al carrer. Per a 
cada època de l’any n’hi ha un. Des dels típics mercats 
de Nadal, al famós Oktoberfest, passant pel festival del 
vi, de la patata o de la ceba, entre molts d’altres. Tots 
són molt recomanables. Si viatgeu a Alemanya i teniu 
algun festival a prop vostre, us recomano que hi aneu i 
conegueu la cultura del Currywurst o del Bratwurst mit 
Pommes i una bona cervesa de mig litre.

a sis anys que la meva parella i jo vam de-
cidir deixar França per començar una nova 
aventura a Alemanya.   La nostra destina-
ció era Darmstadt, una ciutat de 150.000 
habitants situada al sud de Frankfurt. 
Darmstadt, o ciutat de l’intestí en català, és 
seu de grans centres farmacèutics com la 
Merck o Röhm i centres de tecnologia com 

l’accelerador de partícules GSI, el qual va descobrir ele-
ments com el Darmstadtium, Hassium o Bohrium entre 
d’altres. També és seu dels centres d’operacions espaci-
als EUMETSAT que, per exemple, controla el satèl·lit Me-
teosat, i el centre d’operacions de l’Agència Espacial Eu-
ropea (ESOC), que, al seu torn, controla un gran nombre 
de satèl·lits orbitant la Terra i altres cossos del sistema 
solar. Vam venir-hi perquè vaig aconseguir una feina a 
l’ESOC com a enginyer de dinàmica de vol per a totes les 
missions interplanetàries de l’Agencia Espacial Europea 
(ESA). La meva tasca consistia a preparar les maniobres 
necessàries per controlar els satèl·lits. He treballat en di-
ferents missions com la Venus Express, un satèl·lit que 
estava a Venus; la Mars Express. un satèl·lit que orbita 
Mart, Herschel, Planck, Gaia i Lisa Pathfinder, diferents 
telescopis espacials que estan orbitant els punts de La-
grange (punts del sistema solar on les forces gravitaci-
onals del Sol i la Terra queden compensades i el satèl·lit 
es queda de forma estacionària en aquest punt)... 

Ara bé, la major part del temps he estat treballant en 
la missió Rosetta i ExoMars 2016. Rosetta és una sonda 
espacial que va orbitar el cometa Churyumov-Gerasi-
menko en busca de l’origen de la vida a la Terra. Va ser 
la primera vegada a la història que una sonda feta per 
l’home orbitava un cometa. No va ser gens fàcil. La gra-
vetat del cometa era molt petita (una persona de 100 
kg al cometa pesa igual que un objecte de 10 g a la 
Terra) i el cometa expulsava una gran quantitat de gas, 
sobretot quan estava a prop del Sol, així que les opera-
cions eren ben complicades. Sempre havíem de trobar 
un balanç entre apropar-se al màxim al cometa per po-
der recollir dades de ben a prop i tenir les millors foto-
grafies, i mantenir la seguretat del satèl·lit. La sonda Ro-
setta tenia un mòdul d’aterratge anomenat Philae. Vaig 
tenir la sort de participar en el disseny de la trajectòria 
d’aterratge i de les operacions el dia en què, per prime-

F
Des de Darmstadt

Robert Guilanyà

Robert Guilanyà treballa a l’European Space Operations Center, de 
l’Agència Espacial Europea, a Darmstadt (Alemanya)

Celebrant l’Oktoberfest a Munic
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Gairebé un 
de cada quatre pisos 
a Manresa està buit
La capital del Bages és la ciutat catalana amb un percentatge 
més alt de pisos buits: un 23,8% del total. Segons l’Ajuntament, 
n’hi ha 7.933 sense ocupar, menys que els 9.434 comptabilitzats 
per l’Institut Nacional d’Estadística el 2011. Paral·lelament, el Ba-
ges és la comarca amb més pisos buits per desnonament, 864 a 
Manresa. L’emergència per manca d’habitatge es posa de mani-
fest a les assemblees de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), que, des de fa temps, és el principal recurs dels afectats 
per les execucions hipotecàries. 

D
arrere de les xifres 
s’amaguen rostres de 
famílies colpides per 
la manca d’un lloc on 
viure. L’elevat nombre 
de pisos buits con-
trasta fredament amb 
els casos de persones 

obligades a viure en pisos en condici-
ons deplorables. Habitatges degradats, 
sense portes, massificats –amb habita-
cions minúscules, en què poden arribar 
a dormir més de quatre criatures–, amb 
humitats i falta de ventilació. Immobles 
sense calefacció i, en molts casos, sense 
aigua corrent. Sovint són cases ame-
naçades per ordres de desnonament. 
Viure en aquestes condicions implica 
un desordre emocional que repercu-
teix negativament en l’estat anímic i de 
salut. L’exclusió social, les desigualtats i 
no disposar d’un habitatge digne pro-
voquen frustració, angoixa i insegure-
tat. Factors que s’acaben concretant en 
malalties mentals, fracàs escolar, aug-
ment de les addiccions i suïcidis. 

Emergència social
Saïd Debdi Bahar està fent diàlisi tres 
cops per setmana per combatre la leu-
cèmia que pateix des de fa gairebé dos 
anys. Té una salut molt delicada, les de-
fenses molt baixes, agafa febre sovint i 
pràcticament no surt de casa. És pare 
de dues filles petites i un fill de quatre 
mesos. No dorm amb la dona a l’habi-
tació perquè hi ha molta humitat i és la 
part més freda de la casa. Ho fa al sofà 
del menjador amb dues mantes. Sense 
ingressos des de l’inici de la malaltia, la 
família va decidir ocupar un pis propi-

etat del BBVA que feia quatre anys que 
estava buit, a la carretera de Cardona. 
Asseguren que no els quedava cap al-
tra opció si volien donar un sostre als 
fills i disposar d’un lloc on recuperar-se 
de la malaltia. 

El pis està ben cuidat, però l’estat de 
les finestres no és l’adequat i s’hi nota 
la humitat. Les filles somriuen explicant 
què els han ensenyat a l’escola i doten 
d’escalfor i tendresa una llar que viu una 
situació molt complicada, però on, mal-
grat tot, es comparteix tot amb genero-

sitat. La família és a Manresa perquè els 
metges van desaconsellar al Saïd tornar 
al Marroc. Està sotmès a un tractament 
pel qual va haver de signar conformi-
tat, ja que un 10% dels pacients no el 
superen. Com que encara no fa dos 
anys que viuen a Manresa, els Serveis 
Socials no els poden proporcionar un 
habitatge o una renda mínima com el 
PIRMI (la Renda Mínima d’Inserció). Tot i 
així, l’Ajuntament els atorga ajuda per a 
l’alimentació: «Agraïm molt tota l’ajuda 
de l’assistenta social. La Montse ens va 
facilitar la nevera i la rentadora per mi-
llorar les condicions en què vivim». L’es-
tiu passat van descobrir la PAH Bages i 
asseguren que conèixer-ne l’obra social 
els ha donat un bri d’esperança per tro-
bar un pis més digne. 

Un altre cas derivat del problema de 
l’habitatge és el de Mohamed Abou-
hrait, que viu amb la seva dona i qua-
tre fills en un pis de dues habitacions 
a l’avinguda dels Dolors. S’hi estan des 
del 2006, quan la família només tenia 
dues criatures. Ara són sis i fa quatre 
anys consecutius que sol·liciten un 
immoble protegit en què els quatre 
fills no hagin de compartir una habita-
ció que queda totalment coberta pels 

matalassos. La resposta de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya diu textu-
alment que la sol·licitud es desestima 
«atès que el motiu al·legat no es con-
sidera causa justificada per tramitar un 
canvi d’habitatge». Segons es desprèn 
de les notificacions rebudes pels Abou-
hrait, la Direcció Operativa de Gestió 
Patrimonial de l’Habitatge només ac-
tua en casos de violència de gènere 
acreditada, persones amb un grau de 
discapacitat que requereixen d’ajut 
per a la mobilitat, un canvi de lloc de 
treball de més de 50 km respecte del 
domicili actual o situacions greus de 
salut degudament acreditades. 

El Mohamed, paleta de professió, es va 
quedar sense feina a causa de la crisi. 
La família només ingressa 640 euros 
de la renda mínima –coneguda encara 

popularment com a PIRMI– i, per tant, 
només pot viure en un pis de protecció 
oficial. Com a mesura de pressió, han 
decidit no pagar més el lloguer fins que 
els cedeixin «un dels molts pisos buits 
de què disposen, on no hagin de dor-
mir els nostres quatre fills amuntegats 
en una habitació, o ens expulsin tots 
sis al carrer». Per la seva part, Yacoubi 
Mohamed, membre de la PAH i afectat 
pels problemes d’habitatge, corrobora 
que el col·lectiu sap que «hi ha molts 
pisos buits, per exemple a la Parada». 
Però, alhora, veuen que «moltes famí-
lies no tenen habitatge. És una situació 
que no té massa sentit», lamenta. «Si 
no hagués estat per la PAH, hi hauria 
moltes famílies dormint al carrer».  

Obra social de la PAH 
Durant els seus quatre anys de vida, 
la PAH Bages ha reallotjat un total de 
150 persones, entre les quals hi ha 64 
menors de 45 famílies. L’Obra Social 
del col·lectiu ha ocupat fins a sis blocs 
de pisos en mans d’entitats financeres. 
Segons Bernat Sorinas, el objectius són 
diversos: «Volem recuperar la funció 
social d’un habitatge buit per garantir 
que les famílies no es quedin al carrer, 
augmentar la pressió sobre els bancs 

«Hi ha molts pisos buits 
i moltes persones que 
no tenen sostre. Si no 
hagués estat per la PAH 
hi hauria moltes 
famílies al carrer». 

Amuntegament i humitats en els infrahabitatges en què viuen alguns manresans.
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perquè acceptin la dació en pagament 
i forçar les administracions públiques 
a adoptar les mesures necessàries per 
garantir el dret a l’habitatge». Cada cop 
que n’ocupen un, inicien una negocia-
ció per regularitzar la situació de les 
famílies. «A Manresa», explica Sorinas, 
«ara mateix estem negociant els llo-
guers socials per a tretze famílies que 
viuen en un bloc ocupat». 

El Bernat va començar a col·laborar amb 

la plataforma perquè creia que «era ne-
cessari un espai de lluita a Manresa per 
l’accés a l’habitatge digne. Segurament 
és el camp de batalla més potent des 
de la transició». Tractar les persones 
que es queden sense sostre proporci-
ona «solidaritat, tendresa, suport mutu 
i col·lectivitza els problemes. Fa veure 
a la gent que no està sola davant del 
problema». El portaveu de l’Obra Social 
de la PAH assegura que per a una per-
sona és molt angoixant perdre l’habitat-

ge: «Quan ens vénen a veure, molts se 
senten culpables, quan, en realitat, són 
víctimes». I troba una aberració que «a 
part de perdre casa teva, et quedi un 
deute pendent que, difícilment, et per-
metrà que tinguis una segona oportu-
nitat». Segons l’activista, «estem en un 
moment d’incertesa, ja que la reforma 
de llei presentada per la PAH i aprovada 
per la majoria absoluta del Parlament 
de Catalunya va ser anul·lada pel Tribu-
nal Constitucional». De tota manera, de-
nuncia que l’articulat presentat pel Go-
vern de la Generalitat «no ha complert 
les expectatives i té mancances fortes».

Bernat Sorinas apunta que «cal ampliar 
el parc d’habitatge públic que a Catalu-
nya és d’un 1%, quan a Europa la mitja-
na és d’un 24». Segons els paràmetres 
continentals, doncs, el país necessitaria 
440.000 pisos de lloguer social. La clau, 
per al membre de la PAH, és «assumir 
un conflicte polític amb els grans teni-
dors d’habitatge públic. Calen lleis va-
lentes que permetin recuperar-los per 
a ús social. Mentre per accedir a tenir 
pis sigui obligatori passar pel mercat 
això és impossible».. Com a primera 
solució, Sorinas proposa «una regu-
lació dels lloguers», una mesura que 
la Generalitat «es nega a fer». Una de 
les cares més visibles de la PAH Bages 
critica que els preus de les vivendes no 
es deriven del seu potencial d’ús, sinó 
del de negoci, especialment des de la 
bombolla immobiliària. Això «exclou 
moltes persones d’un dret bàsic». 

Pisos buits, o molt nous o molt vells
La radiografia de l’habitatge a Manresa 
mostra que el Barri Antic concentra 
el 14% dels habitatges desocupats, el 
80% dels quals van ser construïts abans 
de 1940. Destaca també un 12% d’ha-
bitatges buits construïts a partir del 
2000. El Passeig és el segon barri amb 
més habitatge buit (gairebé un 11% 
del total), però, en aquest cas, amb un 
repartiment força uniforme entre totes 
les etapes constructives. Destaca tam-
bé el sector de la Carretera de Santpe-
dor, amb un 10,4% del parc buit i 365 
habitatges construïts a partir del 2000. 
Per antiguitat de les finques, el major 
nombre de pisos abandonats són ante-
riors al 1900, dels quals una mica més 
de la meitat se situen al Barri Antic. 

La gran conclusió, doncs, és que la 
majoria de vivendes desocupades són 
o molt noves –fruit de la bombolla im-
mobiliària i majoritàriament en mans 
dels bancs– o molt velles –sense refor-
mar i condicions molt precàries. Man-
resa té desocupats un de cada quatre 
pisos que s’han construït des de l’any 
2008, segons l’estudi estatal Radiogra-
fia de l’estoc de l’habitatge 2015, en 
el qual se situa la ciutat en una franja 
mitjana pel que fa als pisos nous des-
habitats. S’estableix que al voltant d’un 
15% és necessari per al bon funciona-
ment del mercat i es qualifiquen «d’alta 
sobreoferta» els nivells de desocupació 
superiors al 40% dels habitatges cons-
truïts des del 2008. El fenomen es dóna 
en l’11% dels municipis de l’estat, entre 
els quals hi ha Sant Fruitós de Bages.

Especulació
Més enllà de l’habitatge construït amb 
el boom immobiliari, segons el cens 
elaborat recentment per l’Ajuntament, 
Manresa té registrats 7.933 pisos buits 
(9.434 en comptabilitzava l’INE el 2011), 
una dada que la converteix en la ciutat 
catalana amb un percentatge més alt 
de desocupació: un 23,8% (gairebé un 

de cada quatre habitatges existents). 
Segons el regidor d’Habitatge, Joan 
Calmet, és complicat saber les xifres 
exactes: «Si ens basem en el padró, 
trobem que no es corresponen exac-
tament amb la realitat, per múltiples 
circumstàncies». I afegeix que «segura-
ment, la xifra real és inferior. En qualse-
vol cas, la nostra intenció és continuar 
rebaixant-la a través dels programes i lí-
nies d’actuació que ja hem desplegat». 
Per al regidor, la prioritat és que «totes 
les persones puguin ser acollides. Hem 
de buscar solucions. Ja sigui obtenint 
algun tipus de lloguer social o assequi-
ble, o vehiculant altres mesures a través 
dels Serveis Socials. És prioritari que 
tothom tingui un sostre digne».

Tot i els alts percentatges de desocu-
pació, Bernat Sorinas denuncia que «el 
Pla d’Ordenament Urbà parla de donar 
permisos per construir uns 10.000 ha-
bitatges en els propers anys. Per tant, 
l’Ajuntament obre les portes de bat 
a bat a possibles projectes especula-
tius». El portaveu de l’Obra Social de 
la PAH ressalta que «el propi municipi 
té poca capacitat per regular en molts 
aspectes, producte d’una política tan 

centralista. És molt complicat comba-
tre l’especulació en una societat libe-
ral on impera el comerç lliure» De tota 
manera, vol recordar que «a la força 
majoritària a l’Ajuntament de Manresa. 
el PDeCAT, aquest model ja li està bé». 

En contrast, per a Joan Calmet, els pro-
jectes urbanístics emblemàtics no són 
incompatibles amb els projectes dels 
barris: «Al Ple Municipal vam aprovar 
per unanimitat el projecte de nova pla-
ça de la Bonavista, el més important 
dels últims anys, amb un finançament 
d’1,6 milions d’euros, que aporta prin-
cipalment la Diputació. Però, alhora, 
també vam aprovar uns pressupostos 
amb despesa social d’un milió d’euros 
per al pla de xoc d’arranjament de car-
rers de diversos barris».

Nou Pla d’Habitatge
En els primers mesos d’aquest any 
es presentarà oficialment el Pla Local 
d’Habitatge 2017-2022, que fa un re-
trat global de la situació i posa al dia 
algunes dades per definir diferents 
objectius i accions futures. «És un do-
cument molt ampli i ambiciós, que 
recull tota la documentació vinculada 
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a l’habitatge. Representa el punt de 
partida per prendre decisions amb 
una orientació social molt clara: volem 
garantir el dret a l’habitatge», sosté 
Joan Calmet. Però l’avanç del primer 
pla local presentat a la Taula de l’Ha-
bitatge –òrgan creat per consensuar 
el document– no va agradar a la PAH 
Bages, que argumenta que és un «mer 
recompte de dades fet des dels despat-
xos». Per a la plataforma, el programa 
passa per alt «la realitat de l’exclusió 
social. No identifica quantes persones 
no poden pagar el lloguer ni quantes 
famílies es troben sense llar».

En relació a la posada en marxa de 
polítiques de concertació o aplicació 
de mecanismes legals per a l’obten-
ció d’habitatges i ampliar el parc de 
lloguer social, Calmet apunta que no 
s’ha deixat mai de treballar-hi: «Re-
centment hem imposat sancions als 
bancs que tenen pisos desocupats en 
situació anòmala. S’actua en el marc 
de la llei 24/2015, tot i que abans ja 
es duien a terme polítiques amb l’ob-
jectiu d’ampliar el parc d’habitatges. 
Mentre hi hagi necessitat, continua-
rem treballant».

Multes als bancs
No obstant això, per a Bernat Sorinas, 
l’Ajuntament «fa quatre anys que fa de-

claracions de bones intencions, però hi 
ha pocs fets sobre la taula». Sorinas de-
nuncia que «s’han aconseguit molt pocs 
habitatges per al lloguer social i s’ha 
trigat més de tres anys a sancionar les 
entitats bancàries. Aquest és l’únic ele-
ment legal que l’Ajuntament tenia per 
pressionar la banca: Si amb aquests me-
canismes no ha estat valent per afron-
tar el conflicte, no em vull ni imaginar 
amb quines posicions deuen negociar 
amb els grans tenidors», apunta l’acti-
vista. El portaveu de l’Obra Social de la 
PAH recorda, però, que gran part de la 
responsabilitat «va ser de l’últim govern 
tripartit, que va deixar una ciutat desfe-
ta i sense pla de futur». En canvi, els re-
sultats que es deriven de l’aplicació del 
Programa d’Inspecció i Intervenció Mu-
nicipal sobre els habitatges en situació 
anòmala són diversos, segons el regidor 
d’Habitatge i Barris: «Vam fer públic que 
s’havien cursat les primeres sancions als 
bancs i podem avançar que, a finals de 
gener o principis de febrer, hi haurà una 
nova onada de multes».
 
En compliment del programa esmen-
tat, L’Ajuntament ja va obrir expedient 
a sis grups bancaris: Sareb, Banco Po-
pular, BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell 
i Bankia, propietaris de 546 habitatges 
amb més de dos anys de desocupació 
sense causa justificada. D’acord amb da-

des de la regidoria d’Habitatge i Barris, 
la major part dels procediments oberts 
es troben en fase de regularització. En 
alguns casos, durant aquests mesos 
les entitats bancàries han acreditat que 
els habitatges objecte dels expedients 
estan llogats, sense empadronament o 
que s’han venut a particulars, i, per tant, 
han estat exclosos dels procediments. 
Calmet assenyala que «aquells habitat-
ges que, finalitzat el termini de regula-
rització, no hagin estat convenientment 
acreditats seran multats».

Solucions
Joan Calmet explica que hi ha altres 
vies per aconseguir habitatges buits 
per destinar a lloguer social, com ara 
acords amb propietaris per incorporar 
els pisos dels usuaris als Serveis Socials. 
«A canvi», assenyala Calmet, «oferim 
facilitats com el pagament d’una com-
pensació econòmica que equival al 
cost de l’IBI. Fa uns mesos, per exemple, 
vam incorporar una desena de pisos 
mitjançant aquest sistema». Concre-
tament, deu habitatges al barri de la 
Sagrada Família propietat de la  soci-
etat patrimonial familiar Inmobiliaria 
Ginjoler SA. A més, des de la regidoria, 
«estem oberts a fomentar la masoveria 
o altres fórmules per posar en circulació 
pisos buits i que puguin ser ocupats per 
persones o famílies que ho necessitin».

Sobre les polítiques efectives que pot 
fer l’Ajuntament per fer o captar pisos 
de lloguer, Bernat Sorinas apunta que 
cal negociar «assumint un conflicte 
amb grans tenidors» i utilitzar «tots els 
mecanismes legals per multar aquells 
que no donen una funció social als ha-
bitatges buits. En aquest sentit, l’Ajun-
tament té molt marge de millora». A 
més, indica que cal fer una recerca en-
tre petits propietaris per «iniciar projec-

tes d’accés a un habitatge digne, bus-
car cessions d’ús, impulsar projectes 
cooperatius d’habitatge...». En relació a 
les mesures per incentivar la rehabilita-
ció i aconseguir pisos amb condicions 
d’habitabilitat, Joan Calmet argumenta 
que el consistori ha emprat múltiples 
fórmules, com ajuts diversos a la re-
habilitació o bonificacions per obres 
en habitatges del centre històric. En 
aquest sentit, en les ordenances fiscals 

que entren en vigor l’1 de gener s’am-
plien les bonificacions i avantatges per 
fer reformes i obrir negocis al barri vell. 

El paper de la banca
Un dels aspectes causants de la bom-
bolla immobiliària va ser la vinculació 
de les empreses taxadores amb les 
entitats de crèdit. Com més valoració, 
més crèdit i, de retruc més interessos 
i comissions per a la banca. Així, Tasa-
madrid era controlada per Bankia, VTH  
per La Caixa i  Tabimed  pel Banc de 
Santander. fins que el Banc d’Espanya 
les va obligar a deslligar-se dels bancs. 
Malgrat tot, la relació entre la banca 
i l’emergència habitacional és encara 
estretíssima. De fet, bona part dels ha-
bitatges buits estan a mans dels bancs. 
La SAREB (l’anomenat banc dolent que 
va adquirir tots els préstecs hipotecaris 
precaris) és la titular del 26% dels habi-
tatges de Manresa en mans de grans 
tenidors, seguit pel BBVA amb la fusió 
de Catalunya Caixa (15%). Per barris, 
els grans propietaris atresoren moltes 
finques al Barri Antic (17%) i gairebé el 
16% al de Valldaura. De fet, hi ha una 
dada que remarca la figura de les enti-
tats bancàries en la bombolla immobi-
liària. A Manresa, l’exemple no pot ser 
més clar. Els habitatges buits en mans 
de grans tenidors són sobretot de cons-
trucció recent: el 47,8% van ser acabats 
a partir del 2000. D’aquests, el Banc Sa-
badell en té 51; CaixaBank, 43; el Banc 
Popular, 75; el BBVA, 30, i la SAREB, 127. 

Per a Bernat Sorinas, «mentre el valor 
de canvi estigui per sobre del valor 
d’ús, mentre l’habitatge sigui un pro-
ducte més de mercat, serà impossible 
garantir l’habitatge digne per tothom». 
Segons dades del Consell General del 
Poder Judicial, entre l’abril de 2015 i el 
març de 2016, hi ha haver 27.143 des-
nonaments als Països Catalans, una 
mitjana de 74 diaris. Com a resposta, a 
Catalunya cada dia s’ocupen deu habi-
tatges, la gran majoria propietat de la 
banca. «Quan la llei és injusta, un acte 
de desobediència té tot el sentit del 
món. Si no es garanteix un dret, la gent 
s’ha de buscar la vida», sentencia Sori-
nas. Centrant-nos en Manresa, la regi-
doria d’Habitatge i Barris no disposa de 
les dades dels desnonaments produïts 
a la ciutat: «Són dades del jutjat i no les 

La majoria d’habitatge centenari i deteriorat es concentra al centre històric.
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tenim completes», esgrimeix Calmet. 
De tota manera, hi ha «un acord amb 
la judicatura segons el qual es comu-
niquen les previsions de desnonament 
amb persones amb risc d’exclusió resi-
dencial. Des de Serveis Socials s’infor-
ma de la situació, fet que sol evitar el 
desnonament immediat mentre es 
busca una alternativa». 

Preu de l’habitatge
El preu de l’habitatge a Manresa havia 
experimentat un increment constant 
des de l’any 1997 fins al 2005, any en 
què assoleix el repunt màxim. A partir 
de llavors els preus es desplomen, tot i 
algun increment ocasional. Comparati-
vament, el 2014 el preu total de l’habi-
tatge era inferior al de 2001. La reducció 
en deu anys va ser del 52%. D’aquesta 
manera, un pis que l’any 2005 valia 
268.000 euros, el 2014 en valia 128.000. 
El preu mitjà de metre quadrat constru-
ït l’any 2005 era de 2.343 euros; 1.443, 
el 2014. Respecte dels municipis de la 
comarca, a Manresa el preu de l’habi-
tatge d’obra nova ha estat, en conjunt, 
més elevat, si més no fins a l’any 2011, 
l’últim any en què es tenen dades de 
molts municipis. Només Santpedor, 
Súria, Navàs i Navarcles haurien tingut 
preus més cars. No obstant això, si es 
compara amb altres àmbits, el preu 
és força més baix. No només respecte 
de Barcelona, sinó també en relació a 
Catalunya –exclosa la capital catalana 
i l’àmbit metropolità. El 2014, el metre 
quadrat manresà era el 70% més barat 
que el de l’àrea metropolitana i un 50% 
més econòmic que la mitjana de la res-
ta del país. Així doncs, els preus a Man-
resa són relativament més cars respec-
te de la resta de la comarca, però força 
més barats en relació a diversos àmbits 
supramunicipals. 

Sobre el preu de lloguer mitjà, segons 
les fiances dipositades a l’INCASÒL, el 
preu de lloguer al 2005 s’acostava als 
360 euros/mes de mitjana i el nombre 
total de contractes no arribava al miler. 
Contractes i preus van anar pujant en 
paral·lel –més el nombre de contractes 
que el preu de lloguer– fins a l’any 2008. 
Després de l’esclat de la bombolla, el 
panorama va canviar. El 2015 hi havia 
1.987 contractes a un preu mitjà de 345 
euros al mes. Al Bages, la mitjana era de 
350 euros i a tot Catalunya de 557. 

Recursos municipals
Des de la PAH s’al·lega que l’Ajuntament 
podria fer més. Se li critica que en molts 
casos ha donat l’esquena a situacions 
complicades en les quals ha hagut de 
ser el col·lectiu el responsable de teixir 
xarxes de suport i complicitats. Des de 
la plataforma parlen d’innovació social 
o la capacitat per trobar noves formes 
de satisfer les necessitats socials cober-
tes inadequadament pel mercat o el 
sector públic. Advoquen per propiciar 
canvis de comportament per resoldre 
grans reptes socials amb la capacita-
ció de la ciutadania i a través de nous 
models de col·laboració. Des de l’Ajun-

tament, Joan Calmet explica que «més 
que oferir xarxes de suport, a l’adminis-
tració ens correspon fer tasques d’in-
termediació, fer seguiment dels casos 
judicialitzats i elaborar els informes so-
cials que permetin paralitzar o ajornar 
processos de desnonament». 

Davant del risc de desnonament, 
l’Ajuntament té desplegats diversos 
recursos. Hi ha un programa d’ajudes 
d’habitatge, que cobreix situacions 
d’impagament transitòries –persones 
pendents d’una prestació–, amb un lí-
mit d’ajut anual per família. També es 
pot recórrer al servei d’intermediació 

hipotecària, amb conveni amb la Di-
putació de Barcelona, que ofereix su-
port per evitar desnonaments. Alhora, 
s’expedeixen informes de risc d’exclu-
sió residencial. Es lliuren a les famílies 
que han de sol·licitar ajuts de lloguer a 
la Generalitat o per evitar el tallament 
de subministraments a persones amb 
condicions de vulnerabilitat. Per altra 
banda, l’Ajuntament disposa de quatre 
pisos d’emergència i de la possibilitat 
d’allotjar en fondes, que s’utilitza en si-
tuacions transitòries. Pel que fa als ha-
bitatges de lloguer social, l’Ajuntament 
en disposa d’un total de 70, destinats 

a persones amb greus necessitats va-
lorades pels Serveis Socials municipals. 

El consistori també compta amb el su-
port de Càritas, que té quatre pisos –ac-
tualment es treballa per ampliar l’ofer-
ta– de masoveria urbana. Per a Bernat 
Sorinas, aquest és un acord «molt inte-
ressant. Una bona idea de Càritas, que 
a Manresa fa molt bona feina. Crec que 
es d’hora per valorar-ne els resultats». 
Segons explica Joan Calmet, fins ara 
s’han aconseguit acords amb entitats 
financeres que han permès disposar 
de 23 pisos de lloguer social destinat 

a persones derivades pels Serveis So-
cials. A aquests cal afegir-ne onze més 
derivats d’acords amb privats.
 
Habitatge social
En relació a la tipologia d’habitatge 
social que l’Ajuntament té previst im-
pulsar, Calmet assegura que tenen 
totes les línies obertes: «Des de la ma-
soveria urbana fins al manteniment 
de l’exigència a grans tenidors per a la 
cessió de pisos amb finalitats socials». 
Paral·lelament, hi ha les polítiques per 
fomentar la rehabilitació del parc edifi-
cat de propietat privada. Al marge dels 
ajuts de rehabilitació de Fòrum, Calmet 
apunta que pretenen aconseguir «lligar 
alguns convenis amb altres adminis-
tracions per obrir línies noves, com ara 
microcrèdits per a reformes». Fòrum 
ha esdevingut una oficina de l’Agèn-
cia d’Habitatge de Catalunya amb qui 
l’Ajuntament treballa de manera coor-
dinada. «És l’Agència qui rep i coordina 
l’atorgament de pisos i, a través de la 
seva taula d’emergències, cedeix els 
que fan falta. En el cas de Manresa, 
amb el que es marca des dels Serveis 
Socials», explica Calmet. Entre 2012 i 
2015, les problemàtiques associades 
a l’habitatge han anat augmentant (el 
2013 l’increment  va ser del 76%). Els 
desnonaments –tant de lloguer com 
de préstec hipotecari– són els que han 
crescut més –149 casos el 2015–, en un 
cicle que en tres anys ha augmentat un 
314%. També sobresurten els conflic-
tes provocats per la manca d’habitatge 
o per immobles deficients. 

Segons fonts municipals, el 2015 es 
van registrar 1.528 problemàtiques 
relacionades amb l’habitatge que van 
afectar 3.403 persones, el 38% de les 
quals menors d’edat. La problemàti-
ca més recurrent estava relacionada 
amb deutes de lloguer i de subminis-
traments, seguida per l’ocupació de pi-
sos o cases sense contracte. El mateix 
2015, es van resoldre 231 expedients 
–119 relacionats amb el parc de lloguer 
privat, 35 amb pisos de lloguer social 
municipal i 28 d’habitatges de lloguer 
social privat. Des dels Serveis Socials 
es van emetre 666 informes d’exclusió 
social destinats a famílies que es troba-
ven en risc de desnonament o de tall 
de subministrament de serveis.

L’avinguda dels Dolors reflecteix la sobreconstrucció a la ciutat entre el 2000 i el 2012.
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(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya central)

Canvis irreversibles L’Estany
arafrasejant el químic francès Antoine 
Lavoisier (1743-1794), el paisatge no 
es crea ni es destrueix, el paisatge es 
transforma. Els paisatges són matèria 
i energia en perseverant modifica-
ció. Els paisatges es transformen en 
d’altres diferents i únics, gràcies a les 
noves entrades o sortides de matèria 

i energia. Els humans accelerem aquestes canvis. En 
explotar un bosc per la seva fusta, canviem el paisat-
ge, simplifiquem l’estructura del bosc i només li hem 
extret matèria i energia. Però no és només un joc de 
treure i posar, és molt més, ja que aquests canvis són 
irreversibles. Mai cap paisatge no tornarà a ser com el 
que era, mai no podrem recuperar postals idíl·liques o 
relíquies del passat, si no és que vulguem construir un 
parc temàtic.

Tot serà diferent. La flora, la fauna, el sòl, la gent... la his-
tòria natural i la història humana de l’espai no podran 
repetir-se. Fins i tot, els àtoms i molècules que confor-
maran la matèria de les diferents parts del nou paisatge, 
mai no seran les mateixes. No hi ha retorn. Per exemple, 
un alzinar o una pineda, després de patir un fort incen-
di, no tornaran mai a ser el mateix. S’hauran transformat 
totalment i no podran retornar al suposat equilibri pas-
sat, per molts esforços que fem en voler restaurar-los. El 
bosc s’anirà refent, anirà madurant, fins a esdevenir un 
bosc nou, però diferent.

Transformem i modelem el paisatge com si d’una peça 
de fang es tractés. I el més curiós és que el paisatge és 
un clar reflex del tracte a què sotmetem la natura i de 
la relació que hi mantenim. L’activitat socioecològica 
dels humans afaiçona els paisatges. Fins ara, el resul-
tat ha estat un seguit de paisatges involuntaris. I som 
nosaltres, massa sovint, qui en sortim escaldats per 
aquesta manca de planificació. La pregunta clau és: 
quins paisatges volem? I, segons la resposta, hi entre-
veurem les possibles relacions que preferim tenir amb 
la resta de la natura.

I al Bages, quin paisatge volem? La resposta està en el 
Catàleg del paisatge de les comarques centrals, redac-
tat però encara no aprovat per l’administració. Aquest 
document ens diu com hem de modelar el nostre tros 
de fang partint del que tenim i del que reconeixem 

l poble de l’Estany és situat en un petit 
altiplà que fa de partió d’aigües cap a di-
ferents rieres com la de Calders, la de Mal-
rubí o la d’Oló. El nucli és situat a uns 875 
m d’altitud i és envoltat per serrats i turons 
que el sobrepassen poc més de 100 me-
tres i que configuren una zona deprimida, 
una petita conca, al centre. En aquesta 

zona hi ha una gran quantitat d’estructures geològiques 
(falles, anticlinals i sinclinals) que determinen l’orografia i 
en gran part la distribució i traçat d’aquests cursos fluvials. 
Aquestes estructures geològiques a més han contribuït 
decisivament en la història de l’Estany. La seva presència 
ha propiciat que durant l’Holocè, els darrers 11.000 anys 
aproximadament, l’aigua procedent de la pluja, de l’es-
correntia dels vessants dels relleus circumdants i de fonts 
properes hagi anat aportant gran quantitat de sediments, 
bàsicament lutites, que s’han acumulat al fons de la conca. 

En certs períodes de la història geològica recent, a la zona 
més deprimida hi ha hagut una massa d’aigua estable i 
més o menys extensa, que ha permès el desenvolupa-
ment de la vegetació aquàtica i de ribera pròpia d’ambi-
ents lacustres o palustres. Estudis recents evidencien que 
el llac només ha funcionat durant períodes determinats, 
i la resta del temps o no hi havia llac o no se n’han con-
servat proves. Aquest fet podria ser degut a característi-
ques climàtiques, en èpoques que hi hagués una forta 
evaporació per temperatures més elevades, o bé a una 
disminució de les precipitacions en moments de clima 
més sec. També podria haver succeït que hi hagués hagut 
una major aportació de sediments que hagués condu-

com a paisatge propi la gent, dels agents socials i eco-
nòmics presents al Bages. Proposa les nostres prefe-
rències per tenir paisatges ben conservats, gestionats 
i ordenats; en resum, la nostra bona relació amb l’en-
torn.

ït a la culminació de l’espai ocupat pel llac, com sembla 
que fou el cas en els últims temps d’existència de l’estany, 
abans de la construcció definitiva del desguàs, la mina. 
En el subsòl dels camps de conreu que hi ha a les portes 
del poble i que descriuen l’extensió màxima que havia 
tingut la conca s’hi poden trobar fins a 25 m de potèn-
cia dels sediments acumulats durant els últims mil·lennis, 
entre els quals hi ha uns quants nivells de restes vegetals 
i llims orgànics –de més de 2 m de gruix el més potent– 
que indiquen els moments en què aquestes terres van 
ser cobertes pel llac, i a partir dels quals se n’ha deduït la 
superfície que va arribar a ocupar en el seu moment més 
àlgid, uns 0,35 km2. La història de l’estany forma part de 
la història del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya 
Central i n’és un dels elements a destacar.

P
E

Nom del paratge: Antic estany de l’Estany. Situació geogràfi-
ca: És una zona de camps de conreu que hi ha al sud de l’Estany 
(Moianès), a tocar del nucli, i a ambdós costats de la carretera 
C-59 (C-643) entre els punts quilomètrics 45 i 46,5. Situació: 
Sediments quaternaris de fons de vall dipositats sobre el subs-
trat paleogen format per les lutites i gresos de la Formació Ar-
tés (d’època Eocè i Oligocè). Procedència del nom: Ve donat 
per la presència d’aigua estancada, un llac, al llarg de diferents 
períodes. Trets geològics: Es tracta d’un dipòsit de sediments 
fluvio-al·luvials i lacustres aportats per torrents i fonts provinents 
dels relleus més immediats i sedimentats al fons d’una cubeta 
endorreica. Materials geològics: Principalment són lutites i lu-
tites sorrenques de tons marronosos amb nivells intercalats de 
potència variable de matèria vegetal amb nivells d’argiles i llims 
amb restes vegetals de color gris fosc. Edat de formació: Holocè, 
durant els darrers 11.000 anys. Curiositats: Per qüestions de sa-
lubritat i per tenir més superfície de conreu, a l’Edat Mitjana es va 
decidir dessecar el llac. Després d’algunes accions als segles XIV-
XV, no és fins l’obra d’enginyeria de la mina, que es realitza du-
rant els anys 1734-1737, que el llac queda drenat definitivament.

Paisatge fluvial del Cardener al seu pas per Manresa
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vins del Bages ciència de pot
Jaume Pont Marta Grifell i Blanca Vallès

Roques Albes 
Reserva 2012

l Celler Cooperatiu d’Ar-
tés continua actualitzant 
els seus vins i el celler en 
si mateix. 

Fa uns mesos va presen-
tar un nou vi. Amb la 
marca Roques Albes fe-

ien un vi correcte però clàssic. Ara, amb 
la nova imatge i una enologia cada 
vegada més actual, ha sortit al mercat 
un cabernet sauvignon complementat 
amb un 30% de merlot, i afinat un any 
en bótes de segon i tercer vi per a apor-
tar poca intensitat de torrats, fumats, 
vainilles, etc., i respectar la fruita. 

Aquest vi és fresc, modern, sedós, però 
amb un pes suficient per donar una 
textura ferma i alhora 
amable. Una particulari-
tat important, i per sort 
cada vegada més habi-
tual, és la manca de sul-
furós. Si bé n’hi ha una 
petita quantitat (durant 
la fermentació se’n 
produeix), seria per 
sota els límits legals 
per poder dir que no 
conté sulfits. 

Amb una excel·lent 
relació preu/satis-
facció, aquest nou vi 
amplia el ventall de 
possibilitats que te-
nim per trobar vins 
de la comarca ben 
variats i de diferents 
estils i preus. 

PVP: 6,45 €

Jaume Pont, 
sommelier de Setè Cel

E
Caminar sobre l’aigua?

Ja està. El Nadal ja ha passat. I ara a desmuntar el pessebre i l’arbre. 
Però va, allarguem-ho una mica més. En l’Evangeli de Mateu, Jesús ca-
mina sobre l’aigua. Però va ser un miracle o pot ser real?

C/ Sobrerroca (El Pou de la Gallina) - Manresa
facebook.com/2d_sushi  - Tel. 93 676 74 11

El millor sushi 
al millor lloc!

En la superfície dels líquids 
les molècules fan unes forces co-

hesionadores que les mantenen unides, i 
fan que es creï una tensió superficial. Aquesta tensió 
superficial de l’aigua l’aprofiten molts animals per 
desplaçar-se o viure en un indret insòlit. Es conei-
xen més de mil espècies que sembla que desafiïn 
la gravetat, cap d’ells l’ésser humà. L’exemple que a 
tots ens ve al cap és el dels sabaters. Poden flotar a 
la superfície de l’aigua gràcies a les potes, molt llar-
gues, amb les puntes recobertes per una cera. La 
cera repel·leix l’aigua i es fan unes petites bombolles 
d’aire que els ajuda a no enfonsar-se. Per altra ban-
da, hi ha una altra estratègia per caminar per sobre 
de l’aigua: córrer molt. Animals de pes lleuger, molt 
més grans que el sabater, com el basilisc crestat, són 
capaços  de córrer  sobre l’aigua a una velocitat tan 
ràpida que no tenen temps d’enfonsar-se. I també 
el cabussó nord-americà comú, una au aquàtica 
que part del seu ritual d’aparellament consisteix a 
córrer sobre l›aigua, i pot arribar a fer 20 passos en 
un segon. Tot gràcies a les potes posteriors, que te-
nen una estructura especial. Malauradament, Jesús 
va viure fa molt temps i mai no podrem saber si cor-
ria més que Usain Bolt, si tenia cera als peus o si era 
una manera de seduir Magdalena. Potser tot va ser 
un miracle. Sigui el que sigui, us explico un secret: ni 
els científics ens perdem el Nadal!

La tardor meteorològica va començar carregada 
de tempestes i segur que a més d’un, enmig d’un 
d’aquests episodis de descàrregues elèctriques, se 
li ha escapat el famós renec (llamp de rellamp!) del 
personatge més rondinaire de les aventures d’en 
Tintín, l’il·lustre capità Haddock. Tenim clar, però, 
quan hem de parlar de llamps i quan de llampecs?
 
Un  llamp  és una descàrrega elèctrica que pot 
tenir lloc dins d’un núvol, entre dos núvols o entre 
un núvol i la terra. Un llampec, en canvi, és la res-
plendor instantània produïda per un llamp. Així, 
el llamp és el fenomen, mentre que el llampec és 
un dels efectes d’aquest fenomen, de la mateixa 
manera que el tro és un altre efecte del llamp: el 
soroll que produeix.
 
En els llamps que tenen lloc entre un núvol i la 
terra, sempre es veu el recorregut il·luminat del 
llamp, mentre que en els llamps entre dos núvols 
no se sol veure aquest recorregut i només és visi-
ble l’efecte, el llampec.

Podeu consultar les fitxes d’aquests termes, amb 
les definicions i els equivalents en altres llengües, 
al Cercaterm, http://www.termcat.cat/ca/ 

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

Quin llamp! O quin llampec?

http://www.termcat.cat/ca/
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om vas entrar a les 
corals Font del Fil i 
Nova Harmonia?
—De pianista. Hi sóc 
des del 2000 al 2013, 
en què n’agafo la di-
recció. La coral està 
situada a la barriada 

Mion i és fruit d’una escissió a l’Or-
feó Manresà. La dirigia Joan Ballús i 
quan es va morir, m’ho van oferir a mi. 
M’agrada molt perquè són gent que 
havien cantat a l’Orfeó. Ho fan molt bé 
i hi posen molt interès. A La Nova Har-
monia de Sallent hi vaig entrar fa dos 
anys, quan va plegar el director, perquè 
em van venir a buscar. M’agrada molt 
el Retaule dels embotits, que és una lle-
genda teatral musicada.

Guillem Catà
—Quan temps fa que et dediques a 
l’ensenyament de la música?
—Fa 25 anys que faig de professora de 
música, tretze dels quals al Catà. Els pri-
mers anys feia el que prescrivia la Gene-
ralitat, fins que vaig veure que amb els 
alumnes que tenia no funcionava. Des 
del 2010, tinc clar que si seguia el pro-
grama oficial els alumnes m’entregaven 
els exàmens en blanc. A l’hora de les 
avaluacions, com que la música és una 
maria, no em quedava cap més opció 
que aprovar-los. Era una situació rara i 
perversa que no servia per res i només 
creava insatisfacció als nanos i a mi. Així 
que penso que el primer que cal és aco-
llir-los i que ens coneguin. Si han aterrat 
al mes d’octubre, cal explicar-los que el 
nostre Nadal el celebrem mitjançant 
Sagarra, Folch i Torres... i nadales com El 
noi de la mare i el Fum, fum, fum.

Rosa M. Ortega Juncosa

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Professora de música de l’Institut Guillem Catà i de la FUB i llicen-
ciada en Història, és l’ànima de l’espectacle Nadal al Catà. Durant 
anys ha estat pianista als cors infantil i jove de l’Escola Coral de 
l’Orfeó Manresà. És directora de la coral Font del Fil, de la bar- 
riada Mion, i de La Nova Harmonia de Sallent. També dirigeix la 
coral infantil Escodines, el Cor Obert i  les Caramelles de Callús. 
Imparteix tallers a la Casa Elizalde de Barcelona, dins l’associació 
Fent Història. Associació Catalana d’Estudis Històrics. 

C
—Fa cinc anys que celebreu el Nadal al 
Catà. Com ha evolucionat?
—Em va canviar la vida. Em va fer veu-
re les coses d’una altra manera. Va ser 
un replantejament total. Vaig topar 
amb un gran escepticisme de la gent 
a l’hora de plantejar-ho, sobretot per 
la tipologia de l’alumnat que hi ha. 
La representació la fem al teatre dels 
Carlins, sota la meva direcció i la col-
laboració inestimable d’Alícia Puertas 
i Ramon Fontdevila. La primera ve-
gada que vaig fer la representació va 
ser a l’escola Joviat, seguint els crite-
ris de Josep Torras i Porti. Amb el seu 
permís, i d’acord amb el director Jordi 
Vilaseca, vaig seguir el seu esquema 
després al Catà. Al començament nin-
gú no donava un duro per nosaltres. A 
la canalla, els preguntava: «Sabeu qui 
és el Rabadà?» «Sí. Aquella setmana 
que no mengem», em responien. Els 
havia d’explicar què és un pastor i el 
mateix passava amb el Messies o la 
Verge. Però s’esforçaven i venien a les 
hores del pati a assajar. Van respondre 
fins al punt que, malgrat els pocs mit-
jans tècnics de què disposàvem, el pri-
mer any va funcionar molt bé i els nois 
van créixer en autoestima. Per això, 
n’hem fet noves edicions.

—Us va ajudar la premsa?
—Com més neguitosa estava, en ple-
na nit d’insomni, vaig enviar una carta 
al director del diari Ara, Carles Capde-
vila, dins la secció Ara ens en sortim. 
Van decidir fer-me una entrevista i 
un vídeo, que es va gravar a l’institut 
i que va tenir un cert ressò entre el 
professorat i la direcció com a eina de 
visualització del centre de cara enfora. 
Ho van valorar positivament. Quan es 
va jubilar la professora de música del 
Peguera, Concepció Llorens, on fan 
el batxillerat artístic, i mitjançant una 
comissió de serveis, vaig decidir pro-
var-ho el curs 2013-14, però em vaig 
enyorar molt del Catà i estic molt con-
tenta d’haver-hi tornat. Per mi és un 
privilegi ser-hi.

—Per què?
—El Catà és casa meva fins al punt que 
l’Aula de Música la considero la meva 
segona casa, pel respecte, el tracte i 
la valoració que em tenen. Penso es-
tar-m’hi fins que em jubili. A més dels 
estudis de l’ESO, tenim cicles forma-
tius: de fusteria, perruqueria i estètica, 
comerç i màrqueting o infermeria. El 
Nadal al Catà és un treball en equip 
molt maco, en què tothom hi participa. 
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Aquesta suma la considero positiva.

—Per què vau muntar una Big Band al 
centre?
—Amb Ramon Fontdevila vam de-
cidir fer un pas més i vam proposar a 
la direcció fer la Big Band. El Catà va 
comprar instruments i ens vam posar 
a treballar amb nanos que no saben 
música per tal que els compartissin. 
L’objectiu era treballar la perseveran-
ça, ajudar-los, a través de la música, a 
assolir competències bàsiques. Com 
que la música és un art en el temps, 
ens ajuda a treballar l’atenció, amb el 
plus de l’emoció que n’anomeno pa-
pallones a l’estómac. En aquest sentit, 
l’aleshores regidor d’Ensenyament de 
l’Ajuntament, Antoni Llobet, hi va tenir 
una implicació màxima i la confiança 
total amb nosaltres. Ara fem classes 
d’instrument amb els professors ex-
terns de l’Esclat, en hores lectives de 
música, finançades per l’Ajuntament. 
Amb persones ben diferents s’obte-
nen resultats harmònics. La música és 
un llenguatge que ens uneix i cohesi-
ona. El Catà està catalogat com d’alta 
complexitat, on passa gent d’arreu del 
món, amb referents molt diferents.

Pobresa i integració
—Però si hi ha molts nois de pas, 
aquesta cohesió és possible?
—Mentre són aquí, s’hi haurien de 
trobar bé. És cert que molts d’aquests 
nois tenen una realitat molt dura. La 
nostra escola té matrícula viva tot 
l’any, per tant, és un anar i venir, de 
tal manera que mai no acabes de fer 
grup. Procedeixen d’arreu del món: 
enguany, en el Nadal al Catà, qui feia 
de Satanàs era Bryan Asunción, el Llu-
cifer que a més feia el rap de Nadal era 
Mohamed Mghiti i el Llucifú, l’hindú 
Rethik Batra. Aquest últim ha fet un 
esforç enorme per conèixer en pocs 
mesos el nostre  alfabet...

—A més de la pobresa econòmica hi 
afegeixen la cultural?
—Exacte, i cal visibilitzar aquest món 
de la pobresa global. No només l’ex-
trema dels tetrabrics i dels macarrons 
que comporten també una pobresa 
cultural. És un problema estructural 
que aquests nanos no tinguin accés 
a la cultura. Són de carrer i els pares 
no els porten mai enlloc. Està bé el 
Gran Recapte, però on és la música, 

la poesia i el teatre? Una senyora va 
explicar en una carta a la premsa que 
els seus nebots, com que anava mala-
ment de cèntims, li van dir que havia 
de prescindir de l’abonament al Palau 
de la Música i ella va dir «No! Què em 
queda? Abans m’apagueu dos radia-
dors». L’educació no ha de servir no-
més per ensenyar a fer calés, sinó per 
saber-nos emocionar.

—Entrem en el món de la integració. 
Ha canviat molt, Manresa?
—I tant! No té res a veure amb la 
d’abans. Som molt diferents. Sabem 
que no podem fer guetos i hem de tre-
ballar per la integració. Hem d’aconse-
guir que en aquest pas per casa nostra 
es trobin acollits. No tot són flors i vi-
oles. Costa, perquè tenen edats i pro-
blemàtiques difícils. El que més neces-
siten és compartir emocions i sentir-se 
part del grup...

—Veus possible una ciutat més 
rica musicalment i més integrada 
socialment?
—I tant! És el que més m’agradaria. 
Igual que el Kursaal és un referent a 
tot Catalunya a nivell de teatre, voldria 
que Manresa també fos un referent 
a   nivell musical. No només perquè ja 
tenim noms de prestigi (Manel Camp, 
el sallentí Lluís Ribalta, Núria Rial...), 
sinó que la ciutat també fos coneguda 
arreu pel seu treball integrador i d’in-
clusió a través de la música i les arts 
escèniques. Crec que és un objectiu 
factible i estic totalment convençuda 
que aconseguiríem una Manresa més 
cohesionada, més compartida, més 
justa, més equilibrada i de retruc més 
musical. Què més volem?

Xamfrà
—Què és Xamfrà?
—És un centre  de música i escena 
del Raval de Barcelona que fa ús de 
la música, el teatre i la dansa com a 
eines de participació i inclusió social. 
Els projectes en què estic treballant 
actualment  (Coral Infantil Escodines, 
Cor Obert i la Big Band),  que neixen a 
partir de l›experiència prèvia  del Na-
dal al Catà, no estan impulsats amb 
la vocació de ser bolets aïllats. M’hi 
he posat al capdavant  amb l’objectiu 
de llaurar el camí per aconseguir un 
Xamfrà manresà. No ha de ser pas una 
còpia del de Barcelona, sinó que l’hau-

ríem de fer a la nostra mida, adaptat a 
la nostra realitat i al nostre context. Es 
tracta d’aprendre teatre, música, dan-
sa, poesia... En definitiva, de viure l’art i 
poder gaudir de l’experiència artística. 
Ha de ser un centre obert, transversal, 
integrador i accessible per a tothom. 
Al Xamfrà del Raval de Barcelona s’ofe-
reixen tallers de diverses disciplines i 
els usuaris paguen una tarifa plana. És 
a dir, els nanos abonen una quantitat 
fixa cada trimestre i poden assistir a les 
classes que vulguin. S’hi troba gent de 
totes les classes socials, des de nanos 
del Raval fins als de Sant Gervasi. Fan 
música junts i es fan amics!

—Quines entitats creus que en podri-
en formar part a Manresa? 
—Tenim moltes entitats i instituci-
ons  que treballen la dansa (els es-
barts), la música (Conservatori i l’Es-
clat) teatre (Els Carlins)... Seria molt 
enriquidor per a tots que poguéssim 
fer xarxa i aprofitar totes aquestes 
energies per integrar, per incloure, per 
lligar sectors que viuen uns d’esquena 
als altres. Per exemple, els de la coral 
infantil Escodines vam anar a passar 
un dissabte a la tarda amb els Llops 
i Daines del Cardenal Lluch... Nanos 
ben diferents, vinguts d’estrats socials 
totalment diferents van compartir una 
tarda de cançons i jocs i es  van comen-
çar a conèixer, tot trencant barreres i 
estereotips. Per fer-ho no calen gaires 
recursos: ens cal sobretot optimit-
zar-los i treure’n més rendiment. Com 

més gent se›n pugui beneficiar millor. 
I, sobretot, cal la voluntat d’obrir por-
tes, d’acollir, d’integrar sectors socials 
allunyats d’aquest món artístic. Do-
nar-los l’oportunitat de gaudir de tots 
els beneficis que la música i les arts es-
cèniques ens aporten i tenir una millor 
qualitat de vida.

Coral Escodines
—Quan et vas fer càrrec de la coral in-
fantil Escodines?
—Quan el Kursaal enceta la iniciativa 
Fem Òpera per a Secundària, i el cor 
va a càrrec dels instituts. El director de 
l’Orfeó Manresà, Lluís Arguijo, em va 
oferir la possibilitat de fer de pianis-

ta en l’escola coral de l’entitat. És un 
gran músic amb qui he tingut llargues 
converses que m’han demostrat que 
és molt sensible als temes socials. Un 
dels seus projectes era portar els cors 
als barris. Arran dels Berenars Solida-
ris va sorgir la coral infantil Escodines, 
quan l’Associació de Veïns i Veïnes del 
barri es va interessar per fer una coral, 
dins del projecte Menjador Social, du-
rant les vacances escolars. Vaig pensar 
que calia aprofitar-ho, tot aportant la 
meva experiència. 

—Es tracta d’una coral popular, no pro-
fessional?
—Si partim de la base que la música 
arriba directament al cor de tothom, 
el que cal fer en la nova coral és acollir 
tots els interessats, sense una selecció 
de veus prèvia. Ara hi ha molts nanos 
amb perill d’exclusió social. El meu 
objectiu és barrejar-los amb els que 
tenen accés a la música perquè creixin 
tots plegats. S’han d’unir esforços. A 
tothom li agrada cantar. Fer-ho en una 
coral fomenta la responsabilitat indivi-
dual i col·lectiva, promou el respecte, 
tant a la directora com a tots els com-
panys del grup, exercita la coordinació 
del cos i la concentració, per reforçar 
la memòria, la fonètica, el vocabulari, 
la imaginació i l’autoestima, que és un 
pilar fonamental per viure.

—La vostra darrera actuació ha estat 
aquest Nadal?

—Sí. La Coral ha de tenir continuïtat. 
Gaudir de l’art és un dret que ha d’es-
tar a l’abast de tothom. Vull contribuir 
de manera activa a la igualtat d’opor-
tunitats en l’accés a la música. I que el 
sentiment de pertinença d’aquests in-
fants els ajudi a descobrir un món que 
per a la majoria està fora del seu abast. 
Tenen dret a ser acollits i els hi hem de 
donar la mà. Ens hem de començar a 
barrejar, perquè l’objectiu no és fer una 
coral amb nanos amb risc d’exclusió, 
sinó col·laborar amb la màxima inte-
gració de tots.

—Hi ha iniciatives més concretes que 
vagin en aquesta direcció?

—Aquest Nadal, en els concerts que 
van organitzar al Conservatori de 
Música, ja van tocar junts els Pizzi-
cants del Pare Algué (instruments de 
corda) i els alumnes del Conservatori. 
Aquest és el camí! Aquest juny, la Big 
Band del Conservatori i el Llibert For-
tuny  ens oferiran  un concert plegats. 
Doncs seria preciós que els alumnes 
de la nostra Big Band poguessin afe-
gir-s’hi interpretant un tema o dos 
plegats.  Els beneficis que en traiem 
són impagables. No només aprenem 
música, sinó també a conviure i en-
tendre que el món és molt gran i que 
hi ha diferents realitats. Al cap i a la fi, 
tots som la mateix tribu.

—Costarà convèncer els dirigents del 
Conservatori?
—És clar que el Conservatori és qui 
prepara i forma  un sector de la so-
cietat perquè pugui tocar les grans 
obres i pugui oferir música de nivell 
al públic. Però, hem d’oferir, també, 
l’oportunitat de gaudir de les  «papa-
llones a l’estómac» a tothom. Ens hem 
de barrejar, fer xarxa, sumar sinergies 
–paraula de moda– perquè si no no 
ens en sortirem. Hem de compartir 
coneixement, sentiments i sobretot, 
emocions. Hem de fer vincle, viure 
experiències comunes per sentir-nos 
grup, comunitat i tenir un sentiment 
de pertinença. Per aconseguir-ho, in-
sisteixo que la música i les arts escè-
niques hi tenen molt a dir, així com les 

entitats i les institucions. No és un pro-
blema de diners, no en farien falta gai-
res.  Es tracta de tenir clar què volem, 
quin camí volem agafar i posar-nos a 
caminar. No és tan difícil.

—Què és el Cor Obert?
—És una secció coral de l’Orfeó Man-
resà formada per alumnes dels cursos 
de català del Centre de Normalització 
Lingüística. Les dues entitats estan 
de costat. Uns volen aprendre català 
i els altres tenien un piano i un teclat, 
morts de riure. A través d’una porta 
interior es pot accedir d’una entitat a 
una altra. Així que els vam oferir el nou 
cor perquè hi vinguin a cantar, per-
què és una manera d’aprendre català 
i d’aprendre una cultura i una manera 
d’entendre el món i alhora la ciutat on 
s’ha aterrat. El cor ja té un any de vida, 
format pels alumnes i Voluntaris per la 
Llengua que assagen als locals de l’Or-
feó cada dilluns. Són col·lectius molt 
desconeguts entre ells i el resultat és 
molt interessant.

—Quina és la teva feina com a membre 
de l’Associació Fent Història?
—L’Associació Fent Història. Associ-
ació Catalana d’Estudis Històrics es 
dedica a la divulgació de la història 
i sobretot ofereix cursos i conferèn-
cies. Jo faig cursos a la Casa Elizalde 
de Barcelona, un gran centre cívic 
de l’Eixample per on transiten unes 
4.000 persones cada setmana. Arran 
de l’oferta que em va fer l’amic Ferran 
Sánchez, membre de l’Associació, de 
preparar cursos de música, em vaig fer 
sòcia de l’entitat. Des de fa tres anys, 
cada dijous, hi faig el taller Els secrets 
de la música. Intento ajudar les perso-
nes sense formació musical, però que 
els interessa la música, a escoltar-la. 
Sobretot, aquella que forma part de 
la quotidianitat de les persones que 
n’escolten, per tal que la puguin en-
tendre millor. És un públic melòman, 
amb abonaments al Liceu o l’Auditori, 
però sense coneixements musicals. 
Amb la conferència Els colors de l’or-
questra pretenc donar explicacions 
sobre diferents aspectes, com la fun-
ció del director, amb la pretensió de 
donar a conèixer coses a la gent per 
fer-los venir més ganes de saber. Una 
altra de les conferències és sobre si la 
música té forma. La resposta és que sí. 
Té un ordre i un discurs, amb una lògi-

«L’educació no ha de servir només per ensenyar 

a fer calés, sinó per saber-nos emocionar»
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el perfil
osa M. Ortega i Juncosa neix a Manresa, el 21 
d’agost del 1966. El seu avi patern era un mi-
litar franquista espanyol que no els permetia 
parlar en català. El seu pare, Lluís, va néixer a 
Melilla i va venir a Manresa quan l’avi va ser 

destinat a la caserna del Carme. Va ser treballador de 
Caixa Manresa i jugador i entrenador del Centre d’Es-
ports Manresa de futbol (també havia entrenat l’Olesa i 
el Gimnàstic de Manresa). La seva mare, Dolors, provenia 
del poble de Vila-sana (Pla d’Urgell). Durant un temps va 
regentar una botiga de llanes a Sant Fruitós i era mes-
tressa de casa. És la més gran de cinc germans. De ben 
petita va anar a l’acadèmia Verdaguer fins que el director 
Orive va crear la Cooperativa Paidos i s’hi va incorporar. 
Va fer el COU a l’Institut Pius Font i Quer. L’any 1992 es va 
llicenciar en Història Contemporània per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Paral·lelament, es va treure el 
títol professional de Solfeig, Teoria de la Música, Trans-
posició i Acompanyament al Conservatori Municipal de 
Música de Manresa i el Certificat d’Aptitud Pedagògica 
en l’especialitat de música, de l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la UPC. Del 1985 al 1991 va treballar com 
a professora de piano a l’Escola de Música de Moià. Del 
1991 al 1996 va fer de professora de música des de P-3 
fins a primer de BUP a l ‘Escola Joviat de Manresa: «Hi 
vaig aprendre molt pel que fa a rigor i metodologia i ma-
neres de funcionar. També la importància de la imatge, 
de saber estar adequadament en cada context». 

Ha treballat en diferents instituts de la comarca (el Pegue-
ra de Manresa, Navarcles i Artés), i també a Viladecavalls i 
Sabadell. El 2002 es treu les oposicions de professora de 
música i des del 2003 n’exerceix a l’Institut Guillem Catà. 
Casada amb Robert Ara, tenen tres fills Martí, Robert i 
Laia, apadrinats per la seva antiga parella, el periodista 
de Regió7, Jordi Morros. És directora de la coral Font del 
Fil des del 2013 i de la coral La Nova Harmonia de Sallent, 
des del 2014. També dirigeix des del 2015 la coral infantil 

Escodines formada per infants en risc d’exclusió social i 
el Cor Obert, que és una secció coral de l’Orfeó Manre-
sà, formada per alumnes nouvinguts i aprenents  dels 
cursos de català del Centre de Normalització Lingüística 
Montserrat i participants del Voluntariat per la Llengua. 
Ha impartit durant dos juliols (2014-15) el curs Gospel: 
un cant de llibertat, en el marc dels cursos d’estiu del 
Col·lectiu de Docents del Bages, per adquirir experiència 
com a formadora. Ha participat en diversos cursos, ta-
llers i audicions de formació del professorat, reconeguts 
pel departament d’Ensenyament. També és directora de 
les Caramelles de Callús des del 2012. El 1981 s’inicia en 
l’acompanyament de cors amb la coral infantil Mainada 
i l’Agrupació Coral de Sant Fruitós de Bages. També és 
sòcia dels Carlins. Reprèn l’activitat de pianista acompa-
nyant, del 2000 al 2013, la coral Font del Fil, que encara 
dirigeix, i del 2009 al 2013 amb la coral Albada de la Unió 
Caravanista del Bages i del 2012 al 2015, del cor Infantil i 
del cor Jove de l’Escola Coral de l’Orfeó Manresà. Des del 
2014, és impulsora i directora de la Big Band del Guillem 
Catà i imparteix tallers al centre cultural de la Casa Eli-
zalde de Barcelona. Des d’aquest curs, també imparteix 
docència en els cursos de música de  la FUB.

R

ca interna de repetició, variació...

—Quina és la teva col·laboració amb la 
FUB?
—Faig classes per a més grans de 55 
anys. Funcionen per mòduls i van a 
demanda. Per al proper mes de gener 
m’han demanat Blues i Jazz. Mentre jo 
faré la part teòrica, la cantant Celeste 
Alías farà la part més pràctica. L’objec-
tiu és semblant, ja que es tracta majori-
tàriament de gent que al seu moment 
no van tenir l’oportunitat de fer o estu-
diar música, ajudar-los a entendre-la. 
Ni es toca ni es veu, però ens commou i 
ens pot fer riure o plorar. Humanament 

ens aporta molt. Crec que la música ar-
riba al cor i s’hi queda.

—Políticament, com respires?
—He estat propera a ERC, però no 
m’han agradat algunes de les coses 
que han fet els seus dirigents locals a 
Manresa, sobretot pel que fa al meu 
marit Robert Ara, que ha estat militant 
de base molts anys, amb càrrecs diver-
sos i una gran dedicació amb vocació 
de servei, hores, esforços i calés. Però 
ja és aigua passada. Tampoc no em va 
agradar l’actitud que van tenir en l’àm-
bit nacional, ja que ens va costar molts 
anys de treure Jordi Pujol i els nous go-

vernants no van saber estar a l’altura en 
la seva gestió. Decebuda del Tripartit, 
vaig anar amb el Carretero a Reagru-
pament perquè me’l vaig creure. Em va 
agradar la presidència de Pasqual Ma-
ragall, però em va decebre molt la del 
Montilla, que no estava gens preparat 
per ser president de la Generalitat ni 
mai va saber estar a l’altura del càrrec. 
Senzillament, no donava la talla: feia 
faltes d’ortografia i en l’enterrament de 
Palau i Fabre anava repetint «Fabré», 
amb el mort de cos present. Feia molta 
pena. Ara ja no crec en les etiquetes, 
només en les persones. La política és 
molt dura, però necessària.

Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Gener 2017

patrimoni ciutadà

el pou
de cultura

escorxador va ser projectat el 1904 
per l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa 
en estil modernista. Es va construir 
entre 1904 i 1906 i estava pensat per 
a la matança d’animals de consum. 
És una obra de gran bellesa, que s’ha 

pogut recuperar en part com a biblioteca università-
ria. Està situat al camí de Joncadella, a l’alçada de la 
plaça de Bages, que fa un segle era més enllà dels afo-
res de la ciutat.

Es tracta d’un conjunt format actualment per dues naus 
grans i tres petits pavellons, dos d’ells situats als costats 
de l’entrada monumental. Els altres tres edificis estan al 
voltant d’un pati. Compta amb detalls escultòrics molt  
característics a l’entrada: dos pinacles i un escut de Man-
resa amb els habituals motius vegetals modernistes 
i un cap de brau a cada costat. A l’exterior del pavelló 
que ocupa la biblioteca hi ha un bell fris modernista 
de pedra amb l’any d’acabament de l’obra. Els dos pa-
vellons grans, destinats a escorxar xais i porcs, són de 
tres naus, amb la central més aixecada. Les façanes de 
tot el conjunt estan tractades de manera semblant, amb 
paraments de paredat comú emmarcats amb maó vist. 
Les cobertes són a dues aigües i sostingudes per cavalls 
de fusta. L’interior estava dissenyat acuradament, amb 
sòcols de ceràmica, gelosies i columnes interiors de se-
paració de les naus amb capitells neoegipcis.

L’escorxador està protegit íntegrament pel catàleg de 
patrimoni per la importància històrica, social i artística, 
com a mostra d’arquitectura modernista destinada a 
equipament públic. La nau gran ha estat rehabilitada 
com a biblioteca universitària el 2007 per Fargas Arqui-
tectes FGRM. S’ha assegurat amb una nova estructura 
de formigó mentre que es destaquen i mantenen les 
principals característiques de l’edifici original, com 
l’espai interior amb les antigues gelosies i una nova 
coberta amb estructura de cavalls de fusta, amb ús de 
vidre en les baranes internes i tot l’acabament interior 
de color blanc.

L’escorxador

L’

PER SABER-NE MÉS:
BARAUT, Antoni; BOVER, Imma, «El Modernisme al Bages», Do-
vella, revista d’història i art del Bages, núm. 3, desembre de 1981.
LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consoli-
dació del modernisme terra endins , Delegació del Col·legi Ofi-
cial d’Arquitectes de Catalunya a Manresa i Angle Editorial, 
Manresa, 2009.
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Jordi Estrada

La República Catalana 
a vista d’Innocentada

er a la Innocentada de 
l’any 1980, Soler Mas va 
escriure Barroc Shop, un 
divertiment amb rere-
fons històric –la Guerra 
dels Segadors i la procla-
mació de la República 

Catalana, el 1641–, però amb connota-
cions actuals. En aquells primers anys 
de la transició s’acabaven de celebrar 
les primeres eleccions al Parlament ca-
talà i el clam pel dret a l’autodetermi-
nació era unànime. 

L’acció de Barroc Shop –rebatejada ara 
com a Barrock Shop, per la incorpo-
ració de versions rockeres de temes 
musicals del barroc– transcorre en un 
poblet innominat de la Catalunya in-
terior, on l’arribada d’uns artistes mar-
carà un abans i un després en la vida 
grisa i resignada dels seus vilatans. 
L’autor posa l’accent en el xoc cultural 
entre l’immobilisme rural, mesell i con-
servador, i els aires de renovació apor-
tats pels artistes, com a representants 
d’un nou corrent artístic i vital, carac-
teritzat per un esperit lliberal, vitalista 
i anarquitzant. 

Per Joan Torrens, director de la Inno-
centada d’enguany, «aquesta és la 
millor manera d’homenatjar qui en va 
ser el creador i l’autor de la majoria 
d’obres». El mateix Torrens és qui va 
proposar a la comissió la recuperació 
«d’una de les peces que més van con-
nectar amb el públic». I és que, com 
explica Torrens, «té la virtut de saber 
encaixar diferents tipus d’escenes: cò-
miques, dramàtiques, romàntiques, 
èpiques...». En la revisió i readaptació 
de l’obra per a la Innocentada d’en-
guany, realitzada pel mateix Torrens, 

s’ha procurat condensar el text, poten-
ciar-ne els referents històrics i incorpo-
rar-hi algunes picades d’ullet literàries. 
Segons Torrens, també ha tingut la 
temptació d’introduir-hi alguna refe-
rència a esdeveniments recents de la 
realitat manresana, «atès que a l’obra hi 
surt un bisbe», però ha considerat que, 
essent un bolet, faria escudella.

Entre els personatges, tot i tractar-se 
d’una obra coral, Torrens destaca les fi-
gures del capellà, interpretat anterior-
ment per Joan Cirera i ara per Albert 
Giralt, i el Secundí, «un cabrer gasiu i 
descregut a qui les circumstàncies cap-
giren com un mitjó». Just aquest paper, 
encarnat ara per Pere Font, l’havia re-
presentat Torrens, el 1980. En la posada 
en escena, participen més de trenta ac-
tors i trenta figurants, quaranta balla-
rins de l’esbart de l’Agrupació Cultural 
del Bages, entitat mare i organitzadora 
de les Innocentades, els seixanta can-
taires de la coral Escriny i set músics, 

que hi posen la banda sonora, com-
posta per David Martell. La tasca de 
Martell ha consistit a versionar, en clau 
de rock, músiques barroques, d’aquí la 
mixtura de la formació instrumental –
violí, flauta travessera, guitarra elèctri-
ca, baix, bateria, teclats...–, en un mu-
sical enriquit, escenogràficament, pels 
jocs de projeccions, ideades per Albert 
Serra i Jesús Martínez.

Entre l’impàs i el traspàs
Al llarg d’aquests seixanta anys, la In-
nocentada ha passat per moments 
més dolços i d’altres de més crítics, so-
bretot a partir de la mort de Soler Mas, 
iniciador i ànima d’aquest espectacle 
típicament manresà que, en opinió de 
Joan Barbé, guionista d’una desena 
d’obres i coautor, juntament amb Soler 
Mas, de la Innocentada de l’any 1982, 
Fromm, Fromm, Ximm, Pomm, «avui ja 
forma part del patrimoni cultural man-
resà». D’aquí que la seva continuïtat 
«és cosa de tots, no solament de l’enti-

Amb motiu de la seixantena edició, la Innocentada ens proposa 
la reposició de Barroc Shop, una de les obres més reeixides del 
seu creador, Agustí Soler i Mas.

tat organitzadora i de la comissió, sinó 
també de la ciutat i de la política cul-
tural de l’Ajuntament». Tant Barbé com 
Torrens coincideixen en la necessitat 
de repensar un espectacle que, des de 
l’any 2003, ha vist com es mantenia en 
la provisionalitat, tot i la remuntada 
inicial de públic i el compromís artístic 
i de gestió per part del col·lectiu Bode-
ga Teatre, que n’assumí l’organització 
fins a la cinquantena edició, amb la 
participació d’actors sorgits de l’Aula 
de Teatre i la implicació de Teti Canal, 
com a directora, i Joan Barbé, com a 
guionista i coordinador. 

Prèviament, el 1988, amb Manresa, 
municipi d’Europa, escrita per Pep Gar-
cia, ja havia existit un intent de pro-
fessionalitzar la Innocentada. D’aquell 
equip, dirigit per Jordi Purtí, amb Jordi 
del Rio, Pere Montoro, Teti Canal i al-
tres actors i actrius, va néixer el grup 
Teiatru. Del 2008 ençà, la comissió ha 
creat un concurs de guions i ha nome-

nat cada any un director. Alhora que 
no és fàcil atiar l’interès dels guionis-
tes, tampoc no ho és trobar un direc-
tor disposat a esmerçar ben bé mig 
any a preparar la dramatúrgia i muntar 
l’obra, amb la complexitat horària dels 
assaigs, a causa de l’elevat nombre 
d’escenes i d’actors, i la participació de 
ballarins, cantaires i músics. En aques-
ta ocasió, Torrens, gat vell en la inter-
pretació i la direcció, ha comptat amb 
la col·laboració de la seva germana 
Àngels, com a directora adjunta.

Tot fa pensar que l’èxit d’aquesta sei-
xantena Innocentada està garantit. Hi 

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

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

P
ha molta cera i de la bona. El text i la 
música s’ho valen tant com els balls i 
el cor. Els germans Torrens han treba-
llat amb cura tots els detalls i el resul-
tat és un espectacle multidisciplinari, 
vistós, amb bon ritme, humor, encon-
giment de cor i cops d’efecte, en el 
millor espai de la ciutat, la sala gran 
del Kursaal, del 19 al 22 de gener. De 
cara a futures edicions, urgeix fer un 
replantejament seriós i en profundi-
tat, que passa per atraure gent jove, 
tant en l’organització com en la direc-
ció, amb un compromís sostingut i 
ampliant, si cal, la base organitzativa. 
Tot és posar-s’hi.   

Els germans Joan i Àngels Torrens, director i directora adjunta de la Innocentada d’enguany. Un assaig del mes de desembre passat.



32 33EL POU · GENER 2017 EL POU · GENER 2017

espai d’artpropostes
Alba ComasMÚSICA Marc Vilanova

Varietat i qualitat
ncetarem la tria musical amb el teatre Kursaal. 
En primer lloc, els Reis d’Orient ens obsequia-
ran amb la visita d’Ara Malikian. El virtuós vi-
olinista torna a Manresa per presentar la seva 
nova gira i disc llarga durada 15 (dissabte, 7 de 

gener, 21h). Canviant d’espai, tot passejant cap al teatre 
Conservatori, gaudirem del concert de Ramon Miravet, 
tot un fenomen del pop, amb un directe memorable (di-
vendres, 27 de gener, 21 h). Ens movem ara cap a la sala 
Stroika, d’on destacarem el concert que faran Gossos en 
format adaptat als més menuts de la casa (diumenge, 8 
de gener, 12 h). Tornant al segment dels que ja són més 
grans, diverses propostes per a tots els gustos. Comen-
çarem amb el duet de hip hop Sons of Aguirre (diven-
dres, 20 de gener, 22 h), continuarem amb el Noi del 
Sucre (dissabte, 21 de gener, 22:30 h) i acabarem amb 
els Kòdul, que s’acomiaden dels escenaris després d’una 
dècada de trajectòria (dissabte, 28 de gener, 23 h). 

CINEMA Laura Vidal

‘Rogue One’, 
una història de Star Wars

i alguna cosa bona ha aportat Disney a la fran-
quícia Star Wars és la il·lusió de saber que tenim 
una cita obligada cada desembre amb una nova 
epopeia galàctica. Tot esperant l’Episodi VIII, que 
arribarà a finals de 2017, és el torn d’inaugurar 

els spin-off, és a dir, una història que beu de les fonts i la 
mitologia original, però que no interfereix amb la trama 
clàssica i que pot funcionar de manera independent. Si-
tuats just abans de l’inici de l’Episodi IV, seguim les aven-
tures d’un grup de rebels que desafien les forces de l’Im-
peri per robar els plànols de l’Estrella de la Mort, l’arma 
definitiva que Luke Skywalker s’encarregarà de destruir 
Una nova esperança. Aquesta sinopsi pot sonar ridícula, 
però es tracta d’una gran pel·lícula d’aventures de «les de 
sempre», amb una factura impecable i els punts justos de 
bel·licisme i heroïcitat que la converteixen en una arma 
d’entreteniment massiva. Però per als fans de la saga és 
una nova porta a una galàxia que no para de créixer, de 
nou amb protagonista femenina –sembla que Hollywo-
od en va aprenent– i que aporta les 
petites dosis de nostàlgia que fan que 
sigui impossible no veure-la amb un 
somriure d’orella a orella. Mentre gau-
dia de la pel·lícula, una de les estrelles 
més brillants d’aquesta galàxia es va 
apagar, així que el meu record va per 
ella: May the Force be with you, Leia. 

TEATRE Joan Morros

Diari d’una miliciana
a sala petita del Kursaal inicia la programació 
del 2017 amb una muntatge de teatre-docu-
mental, on es descriuen les condicions precàri-
es i la desorganització en què vivien els comba-
tents que des de Catalunya van anar a Mallorca 

l’any 1936 a defensar les llibertats republicanes i és, a 
més, el preàmbul d›una dramàtica història de repressió 
ideològica que acabà amb l´execució de les protagonis-
tes. Són divuit dies de relat que s’acaben de cop, quan les 
cinc voluntàries de la Creu Roja són capturades per les 
tropes franquistes i finalment assassinades. Per al direc-
tor, Antoni Galmés, el muntatge és un al·legat a favor de 
la memòria històrica i una crítica al silenci i les mentides 
que durant tants anys s´han mantingut sobre la història 
de les cinc infermeres. Però per al director l’espectacle 
també implica una profunda autocrítica des de l’esquer-
ra política i posa de manifest que l’autora del diari estava 
en desacord amb l’organització jeràrquica i masclista de 
les forces republicanes que defensaven la igualtat i les 
llibertats. Amb aquesta obra, el Kursaal s’incorpora a la 
Xarxa Alcover, que té per objectiu fer conèixer muntat-
ges teatrals dels Països Catalans. 

ART Maria Camp

Joana Biarnés
a coneixeu? Una dona atrevida, original, ca-
rismàtica, que enmig d’un món d’homes es-
devingué la primera fotoperiodista catalana 
i espanyola, i testimoni excepcional de la 
història del segle XX i dels seus personatges. 

Una pionera que es va avançar al seu temps. I, en canvi, 
totalment desconeguda pel gran públic.. La fotografia 
de Joana Biarnés (Terrassa, 1935) sempre s’ha ocupat 
de coses reals, amb un enfocament intimista que la va 
distingir de la resta de foto-reporters del moment. Ara 
podrem veure’n una part a l’exposició Joana Biarnés. El 
rostre, l’instant i el lloc, que serà al Centre Cultural el Ca-
sino a partir del 20 de gener. Una bona  possibilitat per 
descobrir-la, o per retrobar-la... Una selecció de fotogra-
fies que representen un recull variat de rostres anònims 
i públics, en llocs i instants capturats per l’ull honest i 
sempre atent de Biarnés durant els anys seixanta i se-
tanta del segle XX. No us la perdeu! 

E L

LS

Vitis vinífera

Van venir de l’altra riba de la Mediterrània I ens van portar en els seus vaixells, a través de les reTallades costes, els 
ceps que van arrelar I fructificar en els nostreS aspres i secs sòls. 

I d’aquests ceps en Va sortIr el raïm que eNs ha donat, al llarg dels segles un fruIt que ha Fet gaudir els nostrEs 
avantpassats, a tots nosaltres i a futuRes generAcions.
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crònica socialfa 25 anys
Mireia VilaJaume Puig

l diumenge 20 de febrer 
de 1977, dins de la Fes-
ta de la Llum, es va in-
augurar el monument 
de la Ben Plantada. 

L’escultura era obra de l’olotí Josep 
Clarà (1878-1958) i està considera-
da un notable exponent del nou-
centisme, no només per la factura 
clàssica, sinó també per l’equilibri, 
la forma nítida i la qualitat tècnica 
que assolí Clarà en l’execució. Ha-
via estat comprada l’any 1958 per 
les juntes de la Sèquia i d’Aigües 
Potables de Manresa, pel preu de 
250.000 pessetes. La intenció era 
homenatjar els iniciadors de la Sè-
quia, és a dir, els consellers man-
resans que l’any 1339 van ende-
gar-ne el projecte de construcció. 

La idea de mostrar públicament aquella noia nua, però, 
no va agradar tothom, ja que es considerava que ofenia 
la moral. Les queixes del sector eclesiàstic van fer avor-
tar el projecte i l’obra es va retirar de l’exposició pública. 
El dibuixant Joan Vilanova es va sumar al rebombori i va 
fer figurar en la seva Auca de la Llum dues vinyetes que 
ironitzaven sobre aquesta decisió. L’Auca es va incloure 
en el programa de les Festes de la Llum de 1959 i així 
és com va anar a parar a mans del bisbe de Vic, Ramon 
Masnou, que no va tardar a expressar la profunda de-
cepció per la polèmica. En una carta adreçada als ad-
ministradors de la festa, el bisbe qualificà d’immodesta 
l’escultura de la Ben Plantada.

Després de passar anys castigada en un magatzem de 
la Cambra de Comerç, a principis dels anys setanta va 
ser recuperada per l’alcalde Ramon Soldevila, que la va 
fer posar al vestíbul de l’Ajuntament. Encara van haver 

de passar uns anys i la mort del dictador perquè fos col-
locada al lloc per al qual havia estat adquirida en un 
inici: la plaça de la Bonavista. L’arranjament de l’entorn, 
amb la placeta i la piscina que l’envolten, fou projectat 
per Miquel Rigola Vilarjoan, que juntament amb l’em-
presa Eyssa havia guanyat el concurs per a l’execució. 

L’alcalde Ramon Roqueta –al centre, amb abric negre 
llarg– va presidir la inauguració amb un discurs d’elogi 
als avantpassats que havien fet arribar l’aigua i la pros-
peritat. L’acompanyaven el jutge de Primera Instància i 
Instrucció, Joaquín José Ortiz Blasco –a la seva dreta– 
i el cap local del Movimiento, Pere Carreras Roca –a la 
seva esquerra–, entre d’altres autoritats. La Festa de la 
Llum de l’any 1977 pretenia recuperar el vincle entre 
els fets religiosos de la llum i l’origen civil de la Sèquia, 
bo i reivindicant-ne el valor com a patrimoni ciutadà. 
Es feia ressò d’aquesta intenció l’anagrama instal·lat al 
parc de l’Agulla, un espai també inaugurat aquell any. 

E
Inauguració del monument 
als iniciadors de la Sèquia (1977)

L’aigua pujava de preu 
La Generalitat havia començat a aplicar el 
Cànon d’Infraestructura Hidràulica, que 
s’havia incorporat al rebut de l’aigua. Les as-
sociacions de veïns demanaven la supressió 
de tots els impostos sobre el consum d’ai-
gua domèstica, i que el pressupost general 
assumís els costos de sanejament.

l tema central, elaborat per Ramon Fontde-
vila, Àngels Fusté, Àngels Masats i Joan Pi-
qué, abordava el problema del preu de l’ai-
gua, o més ben dit, el dels impostos sobre 
el preu de l’aigua. Josep Alabern, director i 

gerent d’Aigües de Manresa SA, explicava a la revista 
que a Manresa l’aigua no era cara i que, comparat amb 
altres ciutats del mateix tipus, la tarifa se situava en el 
tram baix. El que havia motivat l’augment de preu del 
servei era l’aplicació dels impostos per sanejament, 
que recaptava la Generalitat. Les associacions de veïns 
havien creat una plataforma reivindicativa per dema-
nar que es suprimissin els impostos de sanejament i in-
fraestructura hidràulica i que els costos s’incloguessin 
dins dels pressupostos de la Generalitat. El reportatge 
es completava amb la història de la construcció de la 
Sèquia, que va dur l’aigua del Llobregat fins al portal 
del Carme l’any 1383, la construcció del llac de l’Agu-
lla, l’any 1974, que aportava una reserva de 200.000 
metres cúbics, i la construcció del col·lector i la planta 
depuradora d’aigües residuals, que permetien tornar 
l’aigua al riu en condicions.

Ferrocarrils discriminava la línia de Manresa
En un reportatge de Montse Ayala, es parlava de l’es-
tat de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat. El viatge 
de Manresa a Barcelona durava una hora i quaranta 
minuts, igual que trenta anys enrere, tot i que s’havia 
modernitzat i electrificat la via. Les mines de potassa 
–un dels usuaris importants—tenien previst reduir la 
producció, amb la rebaixa de trens i de personal cor-
responents. Per contrarestar-ho, els sindicats aposta-
ven per potenciar el servei de viatgers i augmentar la 
freqüència dels trens de dues hores a una.

Es presentava la Fundació Caixa Manresa
El dia 22 de gener, amb la publicació del llibre Oh 
Montserrat, es presentava la nova Fundació Caixa de 
Manresa, entitat amb personalitat jurídica i fiscal prò-
pies, que substituïa l’Obra Cultural. D’altra banda, el 
dia 11 del mateix mes l’assemblea de veïns del barri 
de la Sagrada Família havia aprovat tirar endavant la 
compra d’una torre, davant dels locals que ocupava la 
Residència d’Avis, i el dia 13 s’havia començat a emetre 
l’espot de promoció de la ciutat És Manresa, a TV3. 

Vida social
A la secció Vida social del mes s’explicava entre d’altres 
coses que l’actor i cantant Xavier Mestres s’havia incor-
porat al musical Flor de nit, de Dagoll Dagom, i que Car-
les Cases era l’autor de la música de la pel·lícula Aques-
ta nit o mai, de Ventura Pons, que s’acabava d’estrenar. 

L’antiga estació de Manresa Alta, dels FGC (F. Rubí) 

E
Foto: Antoni Quintana.
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fanal de cua

Infantesa i literatura
es quatre obres finalistes del Premi Joaquim 
Amat-Piniella d’enguany tenen un denomina-
dor comú: totes evoquen el món de la infantesa 
i expliquen com un nen perd la innocència i es 
fa gran. Tres d’aquestes obres, a més, són textos 

autobiogràfics i, per tant, l’evocació del passat i la recrea-
ció del món infantil hi són explicats en primera persona.

Les fantasies del nàufrag (Bromera, 2015), de Pep Albanell, 
Primer paisatge (Gregal, 2016), d’Isidre Grau, i Ha nevat 
sobre Yesterday (Proa, 2016), de Gabriel Janer Manila, són 
relats d’escriptors destacats que han superat la setantena 
d’anys, pertanyents a aquella generació d’escriptors que, 
nascuts poc després de la Guerra Civil i for-
mats durant el franquisme, van recuperar 
la literatura catalana a partir dels anys sei-
xanta i, sobretot, dels setanta. Albanell se 
centra en el descobriment de la literatura 
com un element imprescindible en el seu 
desvetllament vital. Grau recrea, amb una 
forta dosi de lirisme, els escenaris, les figu-
res i els moments que recorda de la seva 
infantesa a Cerdanyola del Vallès, com si 
es tractés d’una col·lecció de postals i fo-
tografies antigues. Janer Manila recupera 
l’univers de la seva infantesa i joventut, fins 
que va començar a fer de mestre, a través 
de gairebé quatre-centes pàgines on el 
protagonisme és tant o més d’aquells a qui 
va conèixer com del propi autor i la seva 
experiència viscuda. És curiós observar 
com el paradís de la infantesa, malgrat haver estat ple de 
penalitats, misèria, persecucions... no deixa de ser un refu-
gi al qual molts escriptors tornen quan enfilen l’últim tram 
de la vida. El cas del quart finalista –La sega (Proa, 2015), de 
Martí Domínguez– és diferent. Aquí la infantesa perduda 
no és la de l’autor, sinó la del protagonista de ficció, en Go-
riet, fill petit d’una família de camperols valencians que, en 
plena postguerra, ajudaven –mig per por i mig per convic-
ció– els maquis, que veu com el seu paradís és esmicolat 
per la por, el silenci i la tragèdia de la mort violenta.

Albanell, Grau, Janer Manila i Domínguez han escrit 
quatre textos de primera qualitat, un dels quals acabarà 
per convertir-se, al febrer, en el dissetè guanyador del 
Premi Joaquim Amat-Piniella.

Els Pastorets
quest any, ja a punt d’acabar, va tenir per a 
mi un inici molt bo. I és que, per fi, vaig poder 
dur a terme una d’aquelles coses de les quals 
sempre dius «ho haig de fer» i no acabes de 
fer-les mai. Es tractava d’anar a veure els Pas-

torets de Calaf. A més de la bona anomenada hi havia l’al-
licient que, en aquesta localitat, fa més de noranta anys 
que s’hi representen els de Josep Maria Folch i Torres 
amb un respecte i una dignitat encomiables. Afegim-hi 
l’interès i l’hospitalitat de dos molt bons amics calafins, 
Josep M. Solà i Montserrat Mestres, amb qui, a més de 
l’espectacle, vam compartir un dinar excel·lent i un pas-
seig per la vila d’allò més cordial i enriquidor.

No m’allargaré sobre tot allò que es va des-
vetllar en la meva memòria personal en 
relació a aquesta obra de teatre que, en un 
aspecte o altre, m’ha acompanyat gairebé 
tota la vida d’ençà que vaig descobrir-la un 
Nadal de la meva infantesa al teatre de les 
Congregacions Marianes del carrer de la Mel. 
Tot això, i moltes altres coses, m’han tornat fa 
poc amb intensitat en adonar-me que el 24 
de desembre ha fet cent anys de l’estrena de 
l’obra al Coliseu Pompeia de Barcelona.

A fi de commemorar-ho, La Galera ha fet 
una edició divulgativa, molt acurada, del 
text de Folch i Torres, la qual s’enriqueix 
amb uns mots preliminars de gràcies, a càr-
rec d’un dels fills de l’autor, per sort encara 

viu, Ramon Folch i Camarasa. Entre altres coses interes-
sants, remarca el desequilibri entre «la constant prolife-
ració de les representacions de l’obra arreu de Catalu-
nya» i la «situació de penúria» pel que fa a les edicions. 
De fet, això és bastant normal tractant-se d’una obra per 
ser representada. Així i tot, esmenta les dues darreres  
–abans d’aquesta– a càrrec de l’editorial Millà. La de 
1980 i la de 1992 –de 10.000 exemplars–; totes dues, fa 
temps, exhaurides. En tot cas, l’anomalia rau en la llarga 
absència al mercat d’un producte de venda segura.

Desitgem que així sigui per a aquesta nova, bella, mane-
jable i segura edició, i que la visió o lectura de l’obra pu-
gui continuar formant part de les joies més pures dels 
nostres infants.

L A

Lluís CaldererLlorenç Capdevila ELCULDELPOU
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a hi tornem a ser. No sabem pas qui compta els 
manresans i manresanes des de la Via Laieta-
na de Barcelona, carrer en el qual hi ha la seu 
catalana de l’Instituto Nacional de Estadística, 
que els números, com l’any passat, no tornen 

a quadrar amb els de l’Ajuntament. El cas és que a l’INE 
diuen que som 74.752 habitants i, segons el padró mu-
nicipal de principis de l’any passat, en surten 75.867. 
Josep M. Sala, dixit. No és per escombrar cap a casa 
–que també– però, posats a jutjar-ho, ens refiem més 
dels de casa que dels de fora. I més –i amb els temps 
que corren– si qui fa els números és un organisme naci-
onal. Ep! Que de gent rigorosa n’hi ha a tot arreu, però, 
vistos els últims esdeveniments, un ja no es creu res. 
Entre clavegueres, soterranis, búnquers i llodrigueres 
no se sap on comença i acabava la divisió de poders a 
l’estat espanyol i per quin cantó et prendran el número. 
Un número que, en aquest cas, no quadra ni en broma.

El tema de la població manresana no tindria cap im-
portància, mil amunt o mil avall, si no fos que, passa-
da la ratlla de 75.000, el municipi adquireix la catego-
ria de ciutat gran i rep tres milions i mig d’euros més 
de Madrid. Evidentment, tenint en compte aquesta 
quantia, no parlem pas de la xocolata del lloro. No és 
una minúcia i, és clar, els regatejos en aquest àmbit 
fan força peneta. I mandra, molta mandra. Entre al-
tres coses –i tornem a apel·lar a l’inacabable espoli– 
perquè ja se n’hi queden prou de calés, a la capital 
del regne. Si som una gran ciutat, la pasta cap aquí 
i no se’n parli més. Els veïns de Cardona ho tenen 
més fotut. No arriben a sumar 5.000 ni per fum de 
sabatots, i guanyar empadronats no és pas una tasca 
fàcil. A Manresa sembla que haurem de quedar per 
recomptar-nos, per demostrar que mereixem aquests 
tres quilos i mig més per seguir tapant forats, ni que 
siguin de l’asfalt.      

J
75.000 i no se’n parli més

Il·lustració: Joan Manel Gabarró

Erques Torres



38 39EL POU · GENER 2017 EL POU · GENER 2017

l’amic Ignasi Segon, professor jubilat de 
secundària, pessebrista i gran afeccio-
nat a la fotografia. Cada any compon un 
calendari temàtic que il·lustra amb pre-
cioses instantànies fetes per ell mateix. 
L’any passat el va dedicar al Modernis-
me, com ja vaig esmentar, i per al  2017 
ha escollit racons de la nostra comarca. 
En fa uns quants en paper per regalar 
als més propers i a qui pugui estar-hi 
interessat li envia l’arxiu en alta qualitat 
perquè se l’imprimeixi a la mida que 
vulgui. El felicito per la iniciativa.   

exposició permanent en la qual destaca 
un quadre del pintor manresà Joaquim 
Falcó i dues escultures de la també 
manresana Àngels Freixenet. L’estam-
pa és de la finca del carrer del Bruc, 
número 107 i, al marge de les obres, els 
veïns i visitants també disposaven d’un 
parell de sofàs i una tauleta per fer-la 
petar. Però, a causa d’un furt nocturn, 
de sofà només n’hi queda un. Un dels 
veïns, m’explica una amiga, va veure tan 
orfe l’espai després de la desaparició del 
sofà, que hi va posar la cadira de men-
jador que s’hi veu i que, directament, 
converteix l’espai en una sala d’estar 
que ja voldrien a moltes cases. S’hi po-
dria fer vida. Cal dir que a hores d’ara 
la cadira ja ha estat retirada per algun 
altre veí escrupolós. Un cas ben curiós.   

Carril bici?
Curiós també és el panorama de cot-
xes aparcats al carril bici de davant del 
camp del Gimnàstic cada diumenge al 
mati quan hi ha partits. Com denuncia 
el subscriptor que remet la instantània, 
la imatge és vergonyosa. Pares i mares 
que van a veure jugar els fills –el seu 
comportament com a espectadors en 
aquests camps de Déu ja seria un altre 
tema de debat– sembla que no poden 
caminar una mica més  i estacionar el 
vehicle correctament al sector de la 
Parada i a l’entorn de l’Agulla. Ara, el 
que també estaria bé és que la Policia 
Local fes acte de presència algun cap 
de setmana i multés tants autos com 
es veuen a la imatge. A veure si escar-
menten. O haurem d’esperar que algun 
un dia d’aquests faci mal a algun ciclis-
ta com els que veieu esquivant cotxes?

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE L’HOMENOT DE LA PIPA

Envellir
ue la nostra societat experi-
menta, en conjunt, un en-
velliment progressiu de la 
població és una afirmació 
amb què tots podem estar 
d’acord. Aquest canvi de-

mogràfic té repercussions en diferents 
àmbits i en dimensions i categories di-
verses. Un altre fenomen, per altra ban-
da, comença a ensenyar la pota: una 

progressiva disminució dels que en-
teníem com a nuclis familiars clàssics. 
Cada vegada més, trobem ciutadans o 
ciutadanes que fan un viatge vital en 
solitari o compartint estones o projec-
tes vitals transitoris amb altres. Aquests 
ciutadans manifesten, de manera escri-
ta, com volen ser atesos en la part final 
de la vida. Per no parlar de tota la tropa 
d’eclesiàstics, mascles i femelles, que 
van decidir retirar-se de la vida civil i 
viure en comunitat; és el cas, sobretot, 
de les comunitats catòliques. En aquest 
grup hi podríem incloure bahais, budis-
tes, evangèlics –però en aquest cas, la 
població és més jove o manté estructu-
res familiars. Un mantra que es repeteix 
de manera molt freqüent en diverses 
institucions sanitàries és que l’atenció a 

les persones amb necessitats socio-
sanitàries, ha de ser primer a casa o 
al més a prop de casa. 

Tot plegat ve a tomb pel rebombori 
encetat per divergències de criteri, 
i amb un rerefons econòmic, per 
les germanes, encara residents, al 
convent de les Caputxines. A part 

del seu cas particular, no ens costaria 
gaire trobar situacions semblants en 

altres convents i comunitats catòliques. 
Comunitats envellides, amb residents 
solidaris entre ells/es, amb un augment 
de les limitacions físiques i cada vegada 
més necessitats d’ajuts de tipus sanitari 
i fins i tot de tipus social. Fins aquí res de 
diferent d’allò que pot passar a la majo-
ria dels ciutadans i ciutadanes. Però, ens 
cal plantejar un dubte, al meu parer, es-
tèril: els membres d’un convent tenen 
dret, com a persones, a decidir el seu fu-
tur? Poden opinar com faria qualsevol 
altra persona humana, com volen ser 
atesos/es? El dubte pot ofendre qual-
sevol sensibilitat per mínima que sigui. 
Estem parlant d’un dret que tenim com 
a ciutadans i que el pla de salut de Ca-
talunya inclou com a línia prioritària 
estratègica: l’opinió de la persona atesa 
i el pla de voluntats d’atenció antici-
pades. Es curiós, com l’Excm. i Rvdm. 
Sr. bisbe pot actuar en aquest cas com 
els familiars de ciutadans de la plebs; el 
patrimoni per sobre de l’atenció a les 
necessitats i voluntats de les persones. 

Consistori de Manresa: Vic 2 – Manresa 
0. Proposo demanar el trasllat de la 
Seu del bisbat a Manresa. O ens cal un 
altre miracle com el de la Llum?   

Q

Això s’ensorra
Mentre no comencen les obres a la 
nova plaça de Sant Ignasi, la degra-
dació ja fa dies que fa feina a l’entorn 
de la baixada dels Drets. A aquest pas, 
la pujada podrà ser un vial amplíssim, 
amb dos carrils per banda. No sé pas 
si és casualitat o la divina providència, 
però, la nit del 19 de desembre, preci-
sament mentre al Pou preparàvem el 
tema sobre habitatge, es va començar 
a ensorrar l’edifici de quatre plantes 
contigu al cantoner que hi ha al cap-
davall, tocant a la via de Sant Ignasi. 
Precisament l’esfondrament del pe-
núltim va propiciar que també s’hagi 
hagut de derruir el del costat, amb la 
façana repintada. Un cas idèntic al de 
la construcció de l’inici del Passeig, a 
tocar de la Muralla i de Sant Domènec. 
Per si fos poc, a escassos metres dels 
Drets, el divendres 30 de desembre, un 
incendi va fer malbé el sostre d’entre el 
segon i el tercer pis  d’un total de qua-
tre del número 27 del carrer de Sobrer-
roca, una altra finca abandonada. Un 
veí del Pou m’ha fet arribar una foto 
del moment en el qual intervenien els 
bombers a l’edifici per extingir el foc. 
Òbviament, no hem tingut temps de 
restar de les estadístiques que aparei-
xen al tema d’aquest mes l’accidental 
desaparició d’uns quants habitatges 
insalubres més al centre històric.  

Fals ornament
Sense arribar als desafortunats esfon-
drament dels Drets, la situació a l’ofi-
cina de Correus tampoc no és per tirar 
coets. Fa setmanes que està en obres i, 
com va publicar la premsa, les tasques 
d’adequació per part dels industrials 
no es reprendran fins que es paguin 
les factures pendents. Mentrestant, al 
vestíbul d’espera hi ha instal·lades unes 
caixes que, a primer cop d’ull i amb la 
cinta de color platejat, semblen regals 
de Nadal. Podríem pensar, doncs, que 
els treballadors han ornamentat l’ofici-
na per augmentar el caliu de les festes 
com es fa en la majoria de carrers i co-
merços. Però, com va poder comprovar 
una lectora en acostar-s’hi, no es tracta 
pas de regals embolicats, sinó de caixes 
amb les quals es classifica la correspon-
dència posades cap per avall per tapar 
el cablejat soterrat que va quedar pe-
rillosament a la vista quan es van in-
terrompre les obres. La lectora va fer 
la foto per testimoniar amb la imatge 
el bunyol incomprensible que, segura-
ment, continuarà destorbant a Correus 
una bona colla de dies més. 

Entrada artística 
mòbil 
Per contrarestar els tristos episodis vis-
cuts al centre històric, us presento una 
de les entrades amb més estil de la ciu-
tat. Com veieu a la fotografia, conté una 

 
Calendari fet a mà
I acabo amb un dels clàssics de cada 
última quinzena de desembre: la recer-
ca d’un calendari amb espai per apun-
tar-hi les visites al metge i saber en què 
cau la Festa Major. Els que edita l’Ajunta-
ment –aquest any amb imatges de do-
nes de tots els àmbits– van ben buscats, 
el del Pou ni us ho explico i, és clar, de-
manar-ne a les entitats bancàries ja ha 
passat a la història. Ara bé, trobo que la 
millor proposta és la que anualment fa 
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ QUI NO CONEIX... LO GAITER 
DEL CALDERS

VA COM VA

JAUME GUBIANAS EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

LLUM DEGÀS

Any nou, vida nova
esprés d’uns anys amb més 
naixements que defunci-
ons, a Manresa i al Bages 
hem tancat un 2016 amb 
més defuncions que nai-

xements. A partir del 2002 els naixe-
ments havien anat creixent, en detri-
ment de les defuncions, fins al 2010, 
en què va produir-se un canvi de 
tendència, que sembla refermar-se. 
En conseqüència, més tanatoris i 
menys guarderies. D’aquí que urgeixi 
un projecte estratègic de ciutat per 
incentivar l’increment de la fertilitat 
dels manresans. L’amenaça, pel que 
fa a la supervivència de l’espècie au-
tòctona, no és tant el canvi climàtic 
com el decreixement demogràfic. En 
èpoques passades, la població s’ha-
via reduït a causa de les guerres i les 

D
epidèmies. Ara ja no es fan guerres, ni 
de coixins, i l’única epidèmia que as-
setja la continuïtat dels manresans és 
el decés procreatiu, amb l’afegitó que 
la mitjana d’edat augmenta i, per tant, 
les probabilitats de nous embarassos 

Se’ns acaba el 2016,
comença el 2017
i tot va com ha anat sempre;
és hivern i avui fa fred.
Hem vist el rei a la tele
que ens ha fet el discurset
i ens ha dit el que diu sempre,
que seguim pel camí dret.
En Puigdemont a «la Teva»
ens ha defensat l’hortet
i ens ha dit el que diu sempre,
que a ser lliures tenim dret.
En Racoi de la Moncloa,
estirat com un gallet,
també ens ha dit el de sempre
que no anem amb el cap dret. 
Tinguem clar,  doncs, el programa: 
fem com feia en Patufet
i cridem com hem fet sempre
fins que el bou faci un bot pet.

A Madrid en Joan Coma, 
que n’ha quedat fins als ous,
ha pogut veure que un jutge
li muntava un dels gran xous
preguntant-li què volia
dir això de trencar els ous.
Ell ha respost com un home
posant cara de set sous:
«Senzillament: que no es posa
la carreta enfront dels bous!».

Permeteu-me, gent del Pou,
bona canalla com sou,
que un cop més, com faig cada any, 
acabi amb una nadala
que m’envia en Vilamala
que no és cap capsigrany.

NADAL 2016
Si en veure un pessebre et sents un infant
corprès per la història, la llum i els colors,
no et quedis estàtic; mira al teu voltant,
fes pinya amb els altres com fan els pastors.
Si enmig de la fosca l’estrella et convida
no creguis qui et digui que és pura il·lusió;
enfonsa la rella, entoma la vida,
i amb fe i esperança vetlla la llavor. 
Si et diuen que Crist nasqué en una cova
perquè no tenien un lloc a l’hostal,
no en facis escarni, en tens una prova
amb la gent que emigra. És això Nadal.

Joan Orriols, l’home que vetlla les festes

oan Orriols i Padrós, no us sona? 
Però si ha estat a tot arreu! I 
això que d’entrada ell ho tenia 
més difícil: el Joan (1957) és un 
d’aquells nens de la pòlio, que 

van pagar un preu suplementari al fran-
quisme, obcecat a resoldre l’epidèmia 
sense vacunes. En fi, que el Joan –el 
segon de ca l’Orriols, darrere el Jaume i 
abans de la Maria del Mar i la Cristina– 
es va fer gran amb dificultats serioses 
per caminar, però sense deixar mai de 
ser inquiet. Nedador per prescripció 
mèdica, ja em teniu el petit Joan cada 
matinada la piscina municipal... i això 
fins a l’adolescència, adquirida aquella 
imponent caixa toràcica i uns braços 
que, mitjançant dues crosses, l’han dut 
arreu del món. De manera que resolgué 
els estudis –a l’Institut Catòlic, Badia 
Solé, Lluís de Peguera...– i fins atengué 
el taulell del negoci familiar –aquells cè-
lebres géneros de punto Orriols al carrer 
Guimerà. En acabat, després de llicenci-
ar-se en Història a la UB, entrà de profes-
sor a la Joviat i hi va passar divuit anys 
–fent història... i català, i economia i allò 

J que fes falta! Però, al cap i a la fi, l’opor-
tunitat d’incorporar-se al gabinet muni-
cipal de Comunicació li permeté fer un 
nou salt fins ara mateix, es pot dir. Pare 
de família, avui el Joan ronda la seixan-
tena i ja no té obligacions laborals però, 
precisament per això, encara gaudeix 
més fent el que ha fet tota la vida: com-
plicar-se-la en mil i una iniciatives. Que 
per això ha demostrat tenir sempre una 
flaca associativa: al Clam,  Rialles, Joven-
tuts Musicals i fins i tot aquí al Pou. O ara 
mateix, al Galliner. I, des del tombant de 
segle, compromès a l’Associació Man-
resa de Festa: una eina de participació 
ciutadana que va de bracet amb l’Ajun-
tament –ço és, de bracet amb l’Assump-
ta Bermúdez– i preparen cada febrer 
l’Aixada i, a l’agost, la Festa Major. No el 
teniu vist dalt d’aquest giny elèctric? Al 
castell de focs o a sant Domènec, poc 
sorollós però constant, aquest scooter i 
el Joan són un centaure des del matí a 
les més altes hores de la nit. El recordeu, 
bo i assegut, vetllant els actes o recollint 
idees? I és que en Joan és incansable: si 
en farà encara, de coses i quilòmetres!

reculen. Si tan solament un de cada 
vint manresans en edat fèrtil es fes el 
propòsit de fer un manresanet durant 
el proper any ja en tindríem prou per 
arribar al canvi climàtic cantant els 
goigs de la Llum. 
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enaurades germanes i germans. Beneïts tots 
per Nostre Senyor en les festes nadalenques 
i en l’arribada del 2017. Fent una paràbola, 
ni Stanley Kubrick, ni George Orwell ni el 
mateix Jules Verne haurien estat capaços de 

projectar, en la ficció més ben ordida, la inauguració 
de la plaça de la Bonavista completament circumflexa. 
A fe de Déu que ha costat anys i panys ensenyar-ne el 
projecte definitiu amb un somriure d’orella a orella de 
l’alcalde Valentí Junyent i la plena satisfacció del regi-
dor del gremi Marc Aloy. Ara, que quedi entre nosaltres, 
fins que no ho vegi acabat, no m’ho creuré. I que Nostre 
Senyor sàpiga perdonar-me si m’equivoco pronosti-
cant que aquest episodi encara tindrà un gir final que 
en complicarà un cop més la resolució definitiva. Com 
les trames de les grans pel·lícules que ara ens costa tant 
trobar a la cartellera. La Bonavista és un símbol de la 
burocràcia manresana, de la magnificència anorreada 
per la manca de valentia urbanística, de l’imperi dels 
cagacalces. De la desídia, de la pusil·lanimitat, de l’avui 
passem i demà ja serà un altre dia. Des de principis del 
segle passat fins al dia d’avui. Un estendard dels grans 
projectes de la ciutat capital... sense capital. Una pro-
jecció d’espai i temps de l’imaginari manresà ben sem-
blant a la fi de les obres de la Sagrada Família de Gaudí.

Ara que, siguem precisos, l’enclavament de la Bo-
navista és una obra d’inspiració noucentista, com la 
xarxa de biblioteques o la divisió territorial en ve-
gueries també projectada fa una centúria i que sap 
Déu quants anys tardarem a veure. Aquell escenari en 
el qual la Ben Plantada s’erigiria com el quilòmetre 0 
de les comunicacions de la Catalunya central. De fet, 
i Déu els tingui a la glòria, el cementiri del Congost 
n’és ple de manresans i manresanes que van somiar 
una Bonavista amb traçat de compàs i van traspassar 
sense haver-la vist. Com la República Catalana, un car-
rer dedicat al Legionario, una tertúlia sense Josefina 
Portell o altres fites inabastables com els Jocs Olím-
pics a la nostra ciutat o l’autopista de Terrassa lliure de 
peatge. Tinguem fe. Potser la nova plaça de la Bona-
vista dóna el tret de sortida a una successió de canvis i 
esplendor que ens projectarà fins fora de les fronteres 
del país i ens farà un referent mundial, més enllà de 
la petja ignasiana, les performances de Lucía Caram o 
les disputes del clergat per veure qui la té més llar-
ga... la creu, no vull que se m’entengui malament. Si 
es fa realitat, Valentí Junyent passarà a la història com 
el batlle que va fer realitat una obra tan magna com 
anhelada per les generacions més veteranes. Un punt 
a favor seu.    

B

Bonavista: una odissea a l’espai
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Tens un projecte 
per Manresa?
Si tinguessis 50.000 euros, 
què faries per la teva ciutat?

www.manresa.cat/pressupostparticipatiu2017

Presenta la teva proposta 
a l’Ajuntament tu mateix
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El termini acaba 
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