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editorial

Endreçar la trama urbana

L

’estat de les finances públiques és d’emergència nacional. A Catalunya, a més, i per
molt que s’entestin a negar-ho, a la recessió econòmica s’hi suma el bloqueig perniciós de l’estat. El resultat és una
Generalitat escanyada i uns ajuntaments
tan arruïnats com inoperants que, en la
majoria de casos, continuen amagant el
cap sota l’ala en el present mandat, mentre esperen
que alguna inversió beneficiosa per a la col·lectivitat
els faci anar més enllà del qui dia passa any empeny.
Per això, resulta paradoxal que, ara mateix a Manresa,
s’estigui estructurant el Pla d’Ordenació Urbana
Municipal. L’Ajuntament no inverteix. El que intenta és
conservar com pot fent una inversió mínima. Tot i així,
i sense gastar massa diners, hi ha instruments administratius ben vàlids per intentar, com a mínim i sobre el
paper, no posar més esculls al creixement futur de la
ciutat i definir un model que mantingui algunes essències manresanes i aposti per revitalitzar i netejar la cara
dels sectors més envellits o mancats de serveis. En
aquest número ens fixem en grans espais que la ciutat
té en punt mort; sense ús o en període de transició
abans de decidir si tenen o no cabuda
en la Manresa de mitjan segle
XXI. Si s’ensorren o s’apuntalen per recuperar-los
quan vinguin temps
millors. Alguns edificis són joies patrimonials catalogades a les quals els
caldria
una
aposta decidida per conservar-los o esborrar-los
del
mapa.
Pressupostàriament no hi ha
actius, la mar
està encalmada
i no bufa el vent,
però cal tenir el rumb clar
el dia que aquest torni a inflar
les veles.

Mentre aquest dia no arriba, i amb la intenció d’anar
definint intencions, hi ha algunes intervencions
sobre els especuladors del sòl que són barates i que,
decididament, no impliquen tocar el botet als damnificats habituals de l’actual conjuntura: els ciutadans
de classe mitjana hipotecats, els autònoms escanyats, els assalariats que no arriben a final de mes, els
funcionaris retallats i els pensionistes caps de tota
una família. Tots ells suporten la pressió fiscal i topen,
un dia sí i l’altre també, amb l’afany recaptatori de
l’administració. Una administració dura amb els més
dèbils i massa dèbil davant dels durs: els grans propietaris que retenen el diner.
Per això, és positiu que s’hagi denunciat Servihabitat
(ala immobiliària de la Caixa) pel lamentable estat en
què es troba el solar de la Fàbrica Nova, l’estampa més
miserable d’una ciutat a la qual la bombolla immobiliària va esclatar als morros i que ara reflexa la deixadesa d’uns propietaris que no tenen ni el més mínim
interès en mantenir digne un solar de dimensions
colossals. Així, els efectes del daltabaix de l’expansió
del totxo són ben visibles conjuntament amb la
degradació d’un nucli antic que mai es va
arribar a regenerar del tot aprofitant el boom immobiliari. Cal
determinació per sancionar
aquells qui continuen especulant amb l’habitatge i
les finques urbanes
i, conseqüentment, dissenyar un
futur urbanístic
que pal·liï els
excessos constructius d’altres èpoques i defineixi una
ciutat més equilibrada. Ara per ara,
sembla que l’únic
possible és fixar
noves regles del joc i no
enlluernar-se amb els deliris
d’expansió i grandesa d’antany. És
temps per fer net, per endreçar la
trama urbana.

EL POU · JULIOL - AGOST 2013

3

notícies del pou

Llorenç Capdevila
publica un nou llibre

Debat amb els
polítics joves
La generació de polítics manresans cridada a agafar el
relleu va tenir la paraula dimecres dia 5 de juny al
Centre Cultural del Casino, en una nova taula rodona
del cicle Temes del Pou. Sota el títol: Els polítics joves
demanen pas, va comptar amb la presència dels joves
Josep González (JSC-PSC), Aina Marcet (Joves
d’Esquerra Verda-ICV), Albert Monton (Unió de Joves),
Sergi Perramon (JNC-CDC), Arnau Padró (SI), Mireia
Subirana (JERC-ERC) i Àlex Winfield (Arran) i va ser
moderada pel periodista Joan Piqué.
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector
Males
decisions
Llegia darrerament a la premsa algunes notícies, basades en decisions
dels responsables d’entitats que han
tingut després una transcendència
social negativa, que fan pensar com,
massa sovint, plantejaments personals o de grups reduïts s’han basat
excessivament en interessos i una
manera de fer prefixada i, a vegades,
molt tancada que no ha estat prou
generosa a l’hora d’escoltar i valorar
adequadament altres opinions o posicionaments.
Tenim per una banda el fet que el
Casal de Joves de la Seu de Manresa
ha hagut de tancar i abandonar el seu
local, propietat de l’Església, a causa
de desacords amb el consell pastoral
de la parròquia. Segons s’ha dit, la raó
principal cal buscar-la en les dificultats econòmiques, però l’estocada
final l’ha donat el fet que no s’ha vist
amb bons ulls la seva poca participació en els actes litúrgics i altres temes
religiosos. Aquesta mateixa música ja
s’havia escoltat setmanes abans des
de Solsona, on el seu bisbe titular
–jove, però ideològicament molt
encarcarat i conservador– negava la
possibilitat que gent no creient o no
prou implicada amb els afers eclesiàstics, pogués dirigir Càritas.
Els actuals responsables del clergat
obvien, doncs, que bona part dels
recursos econòmics que obtenen per
a la seva tasca provenen de donacions
materials o treball personal de la
societat civil en general, i que allò
important és sempre l’eficiència i que
el resultat final sigui bo per als més
necessitats, independentment de les
seves creences religioses. Sort n’hi ha,
d’altres persones pertanyents a
l’Església –no cal dir ara noms– que
treballen al marge d’aquestes directrius. Llàstima que no es trobin ara en
càrrecs directius! Aquests es troben
ocupats pels defensors de l’ortodòxia
més ridícula.

I per altra part hi ha la fallida de les
caixes d’estalvi catalanes, amb la corresponent desaparició de la cada
vegada més enyorada obra social i
cultural, de la qual ja he parlat altres
vegades. En un número recent del setmanari El Temps, el darrer president
de la Caixa de Manlleu, Joan
Contijoch, admetia trist, en una entrevista, el greu error de sotmetre’s als
dictats del Banc d’Espanya i d’un
departament d’Economia de la
Generalitat massa poruc i afeblit. Fa
un any també ho veia així Manel
Rosell, expresident de la nostra Caixa
de Manresa, tal com vaig recollir en un
dels meus articles. Recordem que es
va anunciar amb un cert autobombo
que la Fundació Catalunya Caixa –que
va presidir durant una temporada– es
mantindria ferma més enllà del negoci bancari; però, de moment, ja veiem
que l’emblemàtica sala de la Plana de
l’Om no programarà més exposicions
ni actes culturals propis. I ja veurem si
aguanta oberta gaire temps més.
Si us plau, siguem més realistes i
menys prepotents. Admetem la dificultat de tot plegat i, sense necessitat
d’utilitzar el model assembleari (sempre perillós en segons quins formats,
per la seva excessiva dispersió),
obrim-nos, això sí, a les opinions raonades dels entesos, defugint actituds
intransigents que, a la llarga, cal
lamentar.
Antoni Daura
(article publicat a la secció d’opinió
d’El Pou.cat —www.elpou.cat—)
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de mes a mes
Vi-suals exposa
bótes d’art
1 de juny. Catorze artistes del Bages converteixen les
tradicionals bótes de vi en peces d’art, en una mostra a
la plaça de Sant Domènec que forma part de la nova
edició del projecte Vi-suals, una iniciativa cultural que
té el doble objectiu de promocionar els vins i els creadors locals.

La residència de la
Sagrada Família
celebra 25 anys
1 de juny. La Residència d’Avis de la Sagrada Família
celebra els seus 25 anys amb una festa amb la presència de bona part dels fundadors, amb parlaments de
Pepita Subirana i Rossend Coll, i l’actuació del cor d’antics membres de la casa i un pilar dels Tirallongues.

La federació
veïnal denuncia
la tresorera
4 de juny. La Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa presenta denúncia al Jutjat de Guàrdia arran
d’unes transferències irregulars d’uns 18.000 euros que
ha detectat en els seus comptes i que la tresorera de la
federació, Teresa Torrabadella, no ha pogut explicar de
manera satisfactòria. Paral·lelament la FAVM decideix,
també, apartar-la del càrrec que ocupava.

Els Tirallongues
celebren 20 anys
8 de juny. Els Tirallongues celebren el seu vintè aniversari amb un acte al local de l’entitat –per l’amenaça de
pluja— amb els seus membres en actiu i els que en
algun moment han vestit la camisa ratllada de la colla
castellera del Bages.

Xavier Torrades
guanya el Triatló
8 de juny. El parc de l’Agulla és una vegada més escenari del Triatló Ciutat de Manresa en distància esprint,

6

EL POU · JULIOL - AGOST 2013

Jordi Preñanosa

Arriba la Flama
del Canigó
23 de juny. La Flama del Canigó arriba per quart
any consecutiu a la Plaça Major en un acte coordinat per Òmnium Bages, amb la col·laboració
d’Imagina’t, entitat organitzadora de la Revetlla
sense Petards, i la participació de diverses entitats
de cultura popular. La Flama havia estat custodiada
prèviament a la Plana de l’Om, amb una ballada de
sardanes organitzada per Nova Crida, amb la cobla
La Principal de Terrassa.

que aquesta vegada guanya el manresà Xavier
Torrades, del CN Reus Ploms, amb 53 minuts i 36
segons.

Jordi Purtí duu
‘Operetta’ a París
13 de juny. Jordi Purtí duu el seu muntatge Operetta al
Theatre Antoine, del Boulevard d’Estrasburg de París,
amb la companyia del Cor de Teatre, de Banyoles, dirigida per David Costa, on serà en cartell durant cinc setmanes.

Pep Garcia-Pascual
actua a Dublín
13 de juny. L’actor Pep Garcia-Pascual estrena a Dublín
el monòleg Pep Talk, en el qual es fica en la pell de Pep
Guardiola, amb un text d’Alberto Ramos que es planteja com una conferència que Guardiola pronuncia en un
moment de l’any sabàtic.

La fundació Rosa Oriol
estrena alberg
13 de juny. L’alberg per a persones sense sostre promogut per la Fundació Rosa Oriol a la carretera de Vic
inicia les activitats amb la inauguració de l’edifici i una
jornada de portes obertes.

Arnau Rovira triomfa
a la Nit de l’Esportista
21 de juny. La sala gran del teatre Kursaal acull la 43a
edició de la Nit de l’Esportista, organitzada enguany pel
CBiUM i amb el bàsquet com a fil argumental d’una
festa presentada per Laura Fíguls i Carles Claret, que té
un sentit record per l’atleta Andreu Vivó i que premia el
nedador del Club Natació Manresa Arnau Rovira.

Es presenta l’Espai Roig
22 de juny. En un acte on assisteixen representants
dels governs cubà i veneçolà, l’ateneu Espai Roig del
Bages obre portes al carrer de la Mel, amb l’objectiu de
ser un punt de trobada per al debat, l’oci i reflexions per
a la transformació social.

Una de freda...

A

ra que semblava que Aigües de Manresa
havia de solucionar la majoria de problemes
financers de l’Ajuntament de Manresa, l’empresa ha de veure com el clavegueram de les
aigües esclata per tot arreu i els seus
empleats no donen l’abast alguns dels darrers caps de
setmana per reparar les deficiències d’una xarxa que
s’està quedant antiquada, però que és difícil de renovar en els temps que corren de crisi econòmica. En
tres ocasions en poc més d’un mes, la xarxa del clavegueram d’aigües municipals ha tingut problemes
seriosos. La primera va passar més o menys desapercebuda, la segona ja no tant, en produir-se a la
Bonavista, confluència amb la carretera de Vic i que va
causar a més de problemes de subministrament, problemes de trànsit. Però, la fugida d’aigua més espectacular es va produir el passat 22 de juny davant del
supermercat Plus Fresc, en esclatar violentament una
de les canonades. Inicialment, es va atribuir a l’antiguitat del clavegueram, però alguns tècnics presents
a l’avaria que va durar fins a la nit d’aquell dissabte es
queixaven del canvi sobtat de temperatures d’aquells
dies, que feia malbé les estructures. Sigui com sigui,
una empresa seriosa com Aigües de Manresa ha de
tenir les instal·lacions de manera impecable.

...I una de calenta
ot i que ha hagut de reduir una mica el
pressupost en relació a l’any passat, el
prestigiós Festival Internacional de Música
Clàssica de Sant Fruitós de Bages manté
una gran qualitat artística en les actuacions previstes per enguany. L’Associació de Música
Clàssica, amb la mezzosoprano manresana Mireia
Pintó al capdavant i el seu marit, el pianista rus
Vladislav Bronevetzky, donen continuïtat a una programació musical molt atractiva, que no té res a
envejar a d’altres festivals més famosos del país. Un
any més el festival compta amb la col·laboració i una
important aportació econòmica de l’Ajuntament de
la població. El festival s’inicia el dijous 4 de juliol amb
l’actuació dels artistes Pierre Réach i Karst de Jong.
Una setmana després serà el torn dels catalans
Manel Camp, Llibert Fortuny i Mireia Farrés. El 18 de
juliol, Bronevetzky al piano acompanyarà la cantant
de l’oboè Gordana Josifova i la darrera actuació serà
per a la parella organitzadora del festival, enguany
acompanyats per l’actriu Montserrat Carulla, que
interpretarà un retrat musical de Pauline Viardot.
Cadascun dels quatre esdeveniments musicals costa
vint euros, de manera que es mantenen els preus
populars d’altres edicions.

T
Sílvia Berengueras

La PAHC ocupa Caixa
Penedès i un bloc
25 de juny. Un centenar de membres de la
Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el
Capitalisme (PAHC), que prèviament havia ocupat
durant dotze hores l’oficina de Caixa Penedès de cal
Jorba, ocupa el bloc número 7 de carrer de
Puigcardener, amb l’objectiu d’allotjar-hi una família desnonada.
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d’aquí i d’allà

Joan Piqué

Pablo Testa Grosbaum. Argentina

«Quan voltes món, hi ha un tros teu
a cada lloc. I un tros de cada lloc en tu»

aig néixer a Córdoba,
la segona ciutat d’Argentina, però la meva
vida ha tingut molts
escenaris. Amb la
família ens vam traslladar a un poble petit
de la província de
Santa Fe, on vaig viure
la infantesa i adolescència. Vinc d’una
família jueva i als 15 anys vaig viatjar a
Israel, on vaig fer el quart any de secundària. Me’n vaig enamorar.

V

posta excel·lent, ens va bé, som feliços.
L’any passat vam estrenar el primer
musical, vam omplir quatre cops el
Conservatori. Aquest any hem doblat
l’alumnat i el 5 i 6 de juliol estrenem el
segon musical, La Bella i la bèstia. Va bé,
però treballem molt. Molt.

Manresa m’ha acollit bé, estic agraït. Se
m’ha respectat com a professional, se
m’han obert portes. No puc dircom són
els manresans, perquè les generalitzacions són dolentes. A tot arreu hi ha de
tot. Però sí que crec que el poble català
Vaig tornar a Argentina. Ja feia teatre i
i el jueu tenen molt en comú: són treballava, però em va semblar que havia
balladors, responsables... I en la relació
d’estudiar una carrera seriosa, com
amb els diners tenen la mateixa fama!
tota la família. Vaig començar Biologia. Foto: Mercè Rial
A mi em costa dir quina pàtria sento
Però no era el meu món. La facultat era
com a pròpia. El meu pare és italià, la
davant del gran teatre de la ciutat, on «Si tens un objectiu clar, mare prové d’Alemanya, però els seus
hi havia l’escola de teatre i dansa. I...
pares eren de Polònia i Rússia. I quan
dispares i no erres el tret. voltes
vaig creuar el carrer. Vaig ingressar a
món i canvies de vida, mai més
l’escola de ballet clàssic, vaig convertirtornes a ser el que eres. Hi ha un tros
Jo he triat els canvis, he teu a cada lloc. I un tros de cada lloc en
me en ballarí i vaig formar part de la
companyia. Tenia 21 anys, una vocació estat el protagonista de tu. Jo un dia m’aixeco i trobo a faltar els
i una feina. Però l’estabilitat arribava
amics o els carrers de Tel Aviv; un altre
massa aviat. Era jove i volia viure, veure
dia m’agradaria ser amb els pares a
la meva pel·lícula»
món. Era el moment de tornar a Israel.
Argentina... De vegades és dur però ho
Vaig arribar a Tel Aviv... i hi vaig viure set anys.
accepto: no puc tornar enrere, obro portes que no tornaré a
tancar. És impossible esborrar les vivències, i jo a més sóc
Vaig entrar al Ballet Nacional, vaig ser ballarí a la televisió
molt passional, ho visc tot intensament.
israeliana, vaig treballar a l’auditori de la Filharmònica
Nacional d’Israel, a l’òpera de Tel Aviv... Vaig aprendre anglès
Sóc absolutament partidari del dret a decidir. De les persoi hebreu i vaig estudiar Pedagogia de la Dansa a la
nes i dels pobles. Sóc catalanista. I mai no he sentit cap rebuUniversitat. El nivell d’exigència és impressionant, a Israel.
ig per la meva condició d’estranger ni de gai. També crec
Excel·lència, ritme de feina, cap marge d’error. Només un dia
que té a veure amb la personalitat: hi ha qui va de víctima i
de descans setmanal. No hi ha arribat la crisi, no hi ha atur.
sempre serà discriminat. Jo sóc com sóc i em faig respectar.
Estic a punt de fer 34 anys i m’ha passat el que volia que pasUn estiu vaig venir de turisme a Barcelona i vaig conèixer el
sés. No he tingut una actitud passiva. En general, jo mateix
David, un manresà. Vam començar una relació a distància, i
he estat qui ha generat els canvis de la meva vida, he estat
després d’un any d’avions i telèfons, vam decidir que jo
el protagonista de la meva pel·lícula. Això em fa feliç.
venia a viure aquí. Avui el David és el meu marit. I a l’agost
farà quatre anys que vaig aterrar a Manresa, una ciutat de la
I el futur? Ara sóc aquí i hi estic bé. Hem ofert una activitat
qual ni havia sentit el nom.
que té bona resposta. Potser calia que algú de fora, amb una
altra visió i manera de fer, omplís aquest buit. Manresa és
Vaig trobar feina en una escola de teatre i dansa, i vaig
una ciutat amb qualitat de vida: mida raonable, ofereix culcomençar a fer classes al Kursaal i a d’altres llocs. Amb el
tura a nivell de ciutat gran, i alhora té aquest caràcter una
David vam veure clar que necessitàvem el nostre espai. Fa
mica de poble, que aporta una calidesa i un ritme de vida
un any i mig vam obrir la primera i única escola dedicada al
que ajuda a anar més relaxat. I aquí no ets tan anònim ni un
teatre musical a Manresa. Em va tornar a passar: quan tens
número, com en una gran ciutat. Seré aquí per sempre? Això
clar un objectiu, dispares i no erres el tret. Vam tenir una resno ho puc dir!
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vides separades
Josep M. Oliva

La gent important de debò

F

a quatre dies llegia al diari una entrevista amb Carl
Djerassi, el pare de la píndola anticonceptiva. Parlo
d’un home de 90 anys, amb un cognom que no he
sentit pronunciar mai i a qui mai, que jo recordi, li
havia vist la cara. A un científic o a un ginecòleg
m’imagino que li deu ser tan familiar com ho és el Tito
Vilanova per al qui es passa el dia parlant de futbol, però per
al comú de la gent, aquest venerable senyor és un absolut
desconegut. I no obstant això, el seu descobriment ha
beneficiat milions de dones (i d’homes) d’arreu del món.
Reflexionant sobre això, he pensat en els noms que els últims anys han anat apareixent als obituaris i que m’han fet
fer la mateixa consideració. Petits o grans genis del segle XX
que amb les seves aportacions han salvat milers de vides o
ens han millorat i ens han fet més còmode el dia a dia a
milions de persones, i que es podrien passejar tranquil·lament per la Rambla sense que ningú s’acostés a saludar-los,
a donar-los les gràcies o a demanar-los de fer-s’hi una foto.

En cito alguns que ens han deixat només en els últims
quatre anys –o fa ben pocs dies–: Wilson Greatbatch,
inventor del marcapassos (27.09.2011); Robert Edwards,
inventor de la fertilització in vitro (10.04.2013); Tom Parry
Jones, inventor de l’alcoholímetre (11.01.2013); David
Warren, inventor de la caixa negra dels avions (19.07.2010);
Joseph Woodland, inventor del codi de barres (09.12.2012);
Roland Morena, inventor dels microxips que porten des de
les targetes de crèdit fins a les targetes SIM dels telèfons
mòbils (29.04.2012); Bill Moggridge, dissenyador de
l’ordinador portàtil actual (08.09.2012); John ShepherdBarron, inventor del caixer automàtic (15.05.2010), o
Eugene Polley, inventor del comandament a distància
(20.05.2012). La vida està plena d’injustícies flagrants sobre
les quals mai no es parlarà prou, les provocades per les
guerres, la fam, la marginació, els abusos..., però també n’hi
ha d’altres com aquesta, que sense ser tan cruel clama
igualment una reparació: és la que es comet amb tota la
gent que ha fet coses importants de debò i que a la pràctica
viu sense cap reconeixement, mentre donem importància
als que menys mèrit tenen. Des dels que es fan coneguts
fent el dropo a Gran Hermano fins als que surten als
informatius parlant de dèficit democràtic i d’altres frases
fetes, i es pensen que són qui sap què.

Jordi Sardans

Concert per la Llibertat
mnium i l’Assemblea Nacional Catalana s’han
apuntat un altre èxit de masses a l’hora de convocar 90.000 persones al Camp Nou en un concert per la llibertat del nostre país, amb el clam
unànime d’independència i l’exigència de
poder exercir al més aviat possible el dret a
decidir. No hem de deixar passar la data del 2014 per la
convocatòria definitiva del referèndum d’autodeterminació del nostre poble.Tres-cents anys d’ocupació ja han estat
massa i ens hem de treure les cadenes de sobre d’una
vegada per totes. Els nostres polítics comencen a tenir feina
de veritat i han de saber esquivar els pals a la roda que de
ben segur els posaran aquells antidemòcrates (dictadors o
constitucionalistes) que encara no saben que hem entrat al
segle XXI i formem part d’una Europa teòricament culta i
civilitzada. Ningú no diu que a la pràctica sigui fàcil, però
mentre la societat civil està fent la seva feina i assenyala
encertadament el camí a seguir, a alguns polítics encara els
sembla que poden seguir jugant a la puta i la ramoneta,
però han d’entendre que hem iniciat un camí sense retorn.

Ò

La societat no els perdonarà una nova covardia com la que
fa uns anys van protagonitzar convergents i socialistes amb
l’excusa que no era el moment per tirar endavant les nostres reivindicacions nacionals. Lluís Llach, amb la cançó No
és això companys, els va donar una resposta contundent. És
cert que cal fer les coses ben fetes i amb les passes necessàries, però sense cap mena de dubte el que cal és satisfer
les demandes d’un poble que d’una manera decidida i clarament inequívoca cavalca cap a la independència. Ara el
somni som nosaltres, com diu encertadament Muriel Casals, presidenta d’Òmnium, i cal que el fem realitat com
més aviat millor. Això no vol pas dir que ens hàgim d’oblidar dels altres països catalans, que sempre han de tenir la
porta oberta per quan vulguin seguir el nostre exemple. Els
catalans ens hem de mantenir tossudament alçats i disposats a assolir la independència utilitzant les possibilitats
democràtiques que l’ordenament jurídic internacional ens
ofereix. Si els governants espanyols, provinents del franquisme dictatorial, ens neguen el dret a la nostra vida
nacional, secundats per una vergonyosa oposició també
centralista, no cal tenir cap por de fer una declaració d’independència unilateral. Això si, amb el vistiplau internacional.
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tema del mes

J

aume Serra, historiador i
president del Centre
d’Estudis del Bages i portaveu de la Comissió de
Defensa del Patrimoni,
adverteix que «no es fa cas
als senyals. La degradació
és progressiva, es deixa
passar el temps sense fer cas a les evidències i, al final, el patrimoni es degrada completament. I assumir la rehabilitació és molt més car i difícil». Una part
d’aquest patrimoni degradat reflecteix
l’important passat industrial que vis-

Xavi López Closa

Danys col·laterals en
el patrimoni industrial
Una de les principals evidències dels efectes de la crisi econòmica a Manresa, tot i que no se’n parli tant com del tancament de
negocis locals o de l’augment de l’atur, és la deixadesa o el mal
estat d’obres arquitectòniques amb valor històric. Si bé és una
deixadesa que podia existir abans de la crisi, al llarg d’aquesta
s’ha agreujat. Recentment, a més, alguns edificis han estat
objecte d’actes vandàlics, com ara la fàbrica dels Polvorers.
qué la ciutat des de finals del segle XIX
fins a la segona meitat del segle XX.
Manresa és una ciutat milcentenària
amb passat medieval, modernista, bar-

roc i un, menys reconegut, d’industrial,
mirall d’una època en què creixia gràcies a l’esforç d’obrers que treballaven
en dures condicions en la producció de

diferents productes, des de farina,
seda, llana o cintes, més tard de cotó,
electricitat i, posteriorment, en peces
de ferro per a calderes o automòbils, en
fàbriques impulsades, primer, per energia hidràulica, després amb carbó i
finalment amb electricitat.
D’aquell passat industrial queden actualment 37 béns i obres (construïts
entre mitjans de segle dinou i mitjans
de segle vint), tal com queda catalogat
en el darrer Pla Especial Urbanístic de
Protecció del Patrimoni Històric,
Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de
Manresa (d’ara endavant, catàleg de
Patrimoni Arquitectònic) aprovat a
finals de 2012. Lluis Virós, historiador
manresà que va participar en la redacció del catàleg de Patrimoni
Arquitectònic, explica que «el llistat
inclou béns com la Fàbrica Nova, la
fàbrica del Salt, xemeneies al centre de
la ciutat, fàbriques abandonades com
la Favorita o els Polvorers, algunes que
continuen produint i altres que s’han
adaptat per a oficines». Algunes s’han
adaptat millor que d’altres als canvis
contextuals.

Fàbrica Bertrand i Serra
Més coneguda com a Fàbrica Nova, és
possiblement l’exemple més evident
pel seu valor històric i el seu simbolisme. El valor patrimonial es concentra
en l’únic edifici que actualment es
manté dels 23 que van formar el complex. Inclosa al catàleg de Patrimoni
Arquitectònic quan l’enderrocament ja
s’havia iniciat, es considera bé de patrimoni urbà l’edifici que ampliava el conjunt fabril, dels anys vint del segle passat, de caràcter noucentista industrial i
del qual es manté bona part de l’estructura interior i la façana exterior, en
mal estat a causa de l’aturada de les
obres iniciades el 2006. Segons Serra,
«el projecte inicial era enderrocar l’interior per guanyar espai per pura especulació, en contra del patrimoni».

ciutat, que es convertirà en el màxim
símbol d’una època en la qual Manresa
i la comarca competien, en el marc de
la indústria tèxtil, amb les ciutats més
importants del país. En el seu màxim
esplendor a nivell productiu, la Fàbrica
Bertrand i Serra arribà a donar feina a
més de 2000 obrers, bona part dels
quals eren dones i va ser una de les
seus de les vagues i conflictes laborals
més importants que hi ha hagut a la
ciutat. Per exemple, tal i com queda
recollit en el web Memòria.cat, el 27 de
gener de 1946, justament 7 anys després de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat, les obreres van iniciar
una protesta per les males condicions
laborals, que es estendre a la resta de la
ciutat durant dies i que va comportar
una forta repressió policial.

Neix a finals del segle XIX, quan dues
importants nissagues barcelonines lligades a la fabricació del tèxtil s’uneixen en matrimoni. La família Bertrand
Salsas van casar el seu fill Manuel amb
la pubilla dels Serra, la Flora. L’any 1893,
els Bertrand i Serra, aprofitant el pas
del torrent de Sant Ignasi, inicien la
construcció de la fàbrica més gran de la

El valor sentimental s’explica per la
seva pròpia història. La fàbrica va
donar feina a diferents generacions de
famílies. Tal i com es detalla al catàleg
de Patrimoni Arquitectònic, el complex
disposava, entre d’altres, d’un «xalet
per a residència d’amos i administració,
una escola maternal amb unes instal·lacions molt dignes, un servei mèdic
i una residència per a les monges que
estaven a càrrec del col·legi», i agrupava fins a 23 edificis en total. Fora del
recinte hi havia, també, dos grups d’habitatges per a treballadors i tècnics.
La decadència va arribar a partir de la
crisi que va viure el sector a mitjans
dels anys 60. Poc temps després, amb
la crisi del petroli i el procés d’integració a la Comunitat Europea un cop es
va acabar el franquisme, la fàbrica va
deixar de ser competitiva i va iniciar
una lenta decadència amb reduccions
de plantilla i reconversions, fins que el
15 de març de 1989 va tancar de manera definitiva i va passar a mans de l’estat, per l’enorme deute que va deixar
amb Hisenda i la Seguretat Social. L’any
2000 va ser adquirida per la immobiliària Sacresa, mitjançant una subhasta
pública.
Ja fa 7 anys que es va anunciar als quatre vents una gran inversió urbanística
La Fàbrica Nova, on les obres es van aturar i no hi
ha data per reprendre el projecte. Fotos: Francesc
Rubí / Xavi López Closa
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A la fàbrica dels Polvorers, al marge dret del Cardener, es va enfonsar la coberta, a mitjans de juny

que no va deixar ningú indiferent.
Després de llargues negociacions,
l’Ajuntament i Sacresa van arribar a un
acord per enderrocar gairebé la totalitat de l’espai de la Fàbrica Nova i convertir-ho en un centre comercial més
un complex hoteler, amb espais lúdics i
habitatges, que ocuparien gairebé,
60.000 metres quadrats. En aquell no
tan llunyà 2006, en plena bombolla
immobiliària, Sacresa va encarregar
l’enderroc a l’empresa manresana Cots
i Claret. Gairebé dos anys després, ja
immersos a la crisi, Sacresa es va enfonsar i la Fàbrica Nova va anar a parar a
mans de La Caixa, entitat que va decidir aturar les obres. En aquell moment,
Servihabitat, divisió immobiliària de La
Caixa, va afirmar que les obres es
reprendrien abans d’inicis de 2012.
El regidor d’Urbanisme i Paisatge i
Mobilitat, Ramon Bacardit, comenta
que exerceixen pressió mitjançant una
interlocució regular amb Servihabitat.
«L’ajuntament vetlla, promou i posa les
bases, però la darrera decisió es del
sector privat». El regidor explica que
des de Servihabitat se’ls ha assegurat
que «el de la Fàbrica Nova és dels 5
projectes principals que tenen al país i
que quan la situació econòmica millori
el reprendran». El projecte no està aturat del tot, ja que «la gestió urbanística
està en moviment i les obres es repren-

12
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dran quan hi hagi l’oportunitat». En el
darrer Ple municipal es va presentar
una esmena on s’insta Servihabitat a
vetllar per l’espai. Bacardit recorda que
«en el darrer any ja se’ls va instar a
posar-hi solució i com no ho van fer
se’ls va sancionar econòmicament
dues vegades». Actualment, però,
mentre les obres no s’han iniciat de
nou, l’espai de la Fàbrica Nova és un
pou de runa i deixadesa, amb grans
tolls d’aigua producte de les pluges de
la darrera primavera.
Fàbrica dels Polvorers
Situada al marge dret del riu Cardener,
és una obra protegida i desconeguda
per a molts manresans; té la consideració de BCIL (Bé Cultural d’Interès Local)
pel seu «valor patrimonial que recau en
la seva importància històrica i artística», comenta Lluís Virós. És una fàbrica
tèxtil de riu construïda durant la segona meitat del segle XIX en un indret on
hi havia hagut una fàbrica de pólvora al
llarg dels segles XVI-XIX. Actualment
conserva elements del patrimoni
industrial però està en molt mal estat i
és una altra exemple d’allò que un dia
va ser la ciutat i en què s’està convertint
avui dia. Tant l’exterior, amb les façanes, cobertes, obertures i l’entorn, com
tot l’interior necessiten urgentment
una rehabilitació. Tal i com s’aprecia a la
imatge, ha estat objecte en els darrers

dies d’actes vandàlics i robatoris que
han acabat per malmetre encara més la
coberta de la fàbrica, que s’ha esfondrat pràcticament del tot.
A causa del mal estat en què es trobava
quan es va redactar el Catàleg de
Patrimoni Arquitectònic, es van establir
unes intervencions d’obres de manteniment, conservació i consolidació que a
hores d’ara han quedat curtes. És necessari rehabilitar completament l’emmarcament de les obertures i el paredat de
pedra vista. Cal, també, treballs de preservació de les façanes i el manteniment de les cobertes, on, en el seu
moment, destacava l’acabat exterior de
teula àrab. Pel que fa l’interior, també en
mal estat, el catàleg afirma que «es preservarà de manera especial l’estructura
dels pilars de la fosa, la forma, la característica i disposició de les encavallades
que suporten les cobertes i també els
tancaments estructurals interiors».
Curiosament, aquestes encavallades
protegides són les que van ser robades
a mitjans de juny.
És un dels exemples més clars que,
sovint, el fet d’estar protegit no vol dir
que a la pràctica el patrimoni es mantingui. En aquest sentit, Jaume Serra
lamenta «la deixadesa i la manca de
decisió municipal per exercir pressió.
S’interpreta com una fatalitat i es cul-

La farinera La Favorita, també al costat del Cardener, obra de Soler i March, s’ha anat degradant, principalment el seu interior, les passarel·les i les obertures

pabilitza el propietari sense actuar des
de l’Ajuntament». Per contra, el regidor
d’Urbanisme reclama, per buscar solucions en aquests casos, «un bany de
realisme. Cal reinventar-nos. Si no
tenim capacitat per posar pedaços
d’asfalt a la ciutat, menys capacitat
tenim d’intervenir en naus industrials
d’aquesta magnitud».
Si és cert que Els mecanismes de què
disposa l’Ajuntament per forçar la rehabilitació no acaben de ser eficaços.
Quan el propietari no té intenció d’intervenir-hi, com és el cas, i el Consistori
fa pressió mitjançant requeriments,
expedients i sancions, pot acabar passant que sigui el propi Ajuntament qui
se n’hagi d’acabar fent càrrec de manera subsidiària, pel fet d’estar inclòs en el
catàleg de Patrimoni. Si així fos, amb el
temps, un jutge podria dictaminar que
el propietari hagués de tornar els
diners invertits a l’Ajuntament, fet que
Bacardit no considera del tot segur: «La
sentència de la torre Lluvià deia que si
l’administració creia necessari rehabilitar l’obra ho havia de fer ella mateixa».
Deixant de banda hipòtesis futures, en
tractar-se de processos de molta lentitud i que s’endarrereixen amb recursos
i al·legacions, l’estat de les arques
municipals fa que l’Ajuntament vegi
com un malson la possibilitat de subsidiar qualsevol obra protegida. Un últim

recurs que tindria l’Ajuntament davant
aquests casos seria l’expropiació, una
eina molt dràstica, possiblement impopular i d’un cost econòmic, que determinaria l’autoritat judicial, presumiblement també força elevat.
Una de les possibilitats que s’ha posat
sobre la taula és que la zona al voltant
del riu es convertís en una mena de
gran parc. Es parla que si la estació de
mercaderies es trasllada a un altre sector de la ciutat, aquesta zona de Can
Poc Oli passi a formar part de l’anella
verda. El Pla General, en principi, no
preveu noves edificacions, sinó bàsicament, i com a molt, passar-ho d’industrial a rústic. No obstant això, aquest
futur per al marge dret del riu Cardener
encara és tan sols una opció. De
moment, mentre no hi hagi cap actuació del propietari, els Polvorers continua en procés de degradació.
Farinera la Favorita
Inaugurada per la família Gabriel l’any
1861, va ser considerada la fàbrica de
farina més important de Catalunya des
de finals del segle XIX fins a mitjans de
segle XX, aprofitant la logística de tenir
una estació de tren que enllaçava amb
les planes fèrtils de cereals de les terres
de la Segarra, el Segrià i l’Aragó. A principis del segle XX donava feina a més
de 50 treballadors.

Està catalogada com a BCIL per la seva
«importància històrica, econòmica,
social, artística i el seu pes en la indústria de l’època». És un edifici modernista industrial, clarament visible des de
barris com la Balconada, construït a la
riba dreta del Cardener, on anteriorment (segle XVI) hi havia hagut un
molí, molt proper a la fàbrica dels
Polvorers, en una zona amb un passat
clarament industrial
El valor artístic recau en el fet que avui
dia, tot i el mal estat, encara manté les
diverses ampliacions fetes. Del conjunt
d’edificis que formen la fàbrica queden
protegides les tres construccions més
rellevants, les façanes, les cobertes, la
xemeneia i els elements interiors que
fan referència al passat industrial del
conjunt fabril. En destaquen també
unes passarel·les metàl·liques que
unien les 3 construccions principals: la
nau principal, de tres pisos i al costat
del riu, un cos de magatzem i sitges
(obra d’Alexandre Soler i March) i un
tercer edifici més pròxim a la via del
tren, que s’utilitzava com a moll de càrrega.
Des que la farinera va deixar de produir, a la dècada dels setanta, s’ha anat
degradant fins al punt que, quaranta
anys després, està en molt mal estat,
principalment el seu interior, les passa-
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rel·les i les obertures. La deixadesa
durant dècades per part del seus propietaris fa que la protecció, a hores
d’ara,
sigui
una
quimera.
I
l’Ajuntament, també com en el cas dels
Polvorers, es troba amb les mans lligades per exigir una protecció que està
prevista en documents, però que legalment és molt difícil de dur a terme.
Fàbrica dels Panyos
Des de 2009 considerada Be d’Interès
Nacional, és un edifici de titularitat
municipal, conegut també com Can
Miralda. Està situada a la riba esquerra
del Cardener, al barri de Valldaura, i
data de 1820. Es considera monument
històric, no només de Manresa sinó
també de Catalunya, ja que és la fàbrica de riu més antiga del país (Acord
Gov/72/2009, de 5 de maig).
Al POUM té la qualificació d’espai de
reserva; al 2011, amb la presentació del
Pla Director de la Fàbrica dels Panyos,
s’assegurava que seria la seu central
dels serveis de la Generalitat a la ciutat,
prèvia inversió superior als 10 milions
d’euros. Inversió que actualment «és
impensable», en paraules de Bacardit.
Segons s’afirmava ara fa 2 anys, el 75%
del seu espai (4 plantes i 110 de llargada per 10 d’amplada) seria per a usos
administratius i el 25% restant podria
ser destinat a usos culturals. Pel fet de
ser municipal, i a diferència dels altres
edificis esmentats fins ara, és només
decisió de l’Ajuntament rehabilitar-lo i
donar-hi utilitat. Malgrat tot, la inversió
milionària fa que ja en l’anterior legislatura municipal es parlés de buscar
finançament nacional i estatal.
Per la importància històrica, l’obra
està protegida en la seva totalitat: la
volumetria general, les façanes i la
coberta, l’interior i totes les seves
estructures, la xemeneia, el canal d’ai-

40

Rehabilitar els Panyos, la fàbrica de riu més antiga del país, requeriria una inversió de 10 milions d’euros

gua, la font dels Panyos, l’edifici auxiliar i l’entorn. Tot i estar completament protegit, fins ara només s’ha
rehabilitat la coberta i l’edifici es troba
apuntalat per evitar que el seu estat
continuï empitjorant, ja que actualment, tal i com es veu a la imatge, es
troba, tant l’exterior com l’interior, així
com el canal i la font, en un estat pèssim. A més, és en una zona que es
considera inundable, fet que encara
en complica més el futur.
Les característiques arquitectòniques
d’aquesta antiga fàbrica tèxtil es consideren excepcionals. Té la forma d’una
gran casa amb mur de pedra i arrebossats de morter. En la seva construcció,
iniciativa de Pau Miralda i Companyia,
no es va fer servir ferro sinó fusta i va
suposar l’inici de la Revolució Industrial
a la ciutat. La fàbrica va ser arrendada,
va canviar de propietaris i durant la
Guerra Civil va ser utilitzada com a
caserna militar. Durant el franquisme
va ser comprada per una empresa ter-

rassenca (Hilados de Estambre del Alto
Llobregat) i va arribar a donar feina a
180 obrers. L’empresa va tancar al 1976
i des de llavors no s’hi ha dut a terme
cap intervenció a excepció de la coberta, rehabilitada el 2010: «Des que va
passar a mans municipals, al 1999, no
s’hi ha fet pràcticament cap rehabilitació. Els forats a la coberta feien que
quan plovia l’aigua entrés i malmetés
l’estructura de fusta del 1820. En un
moment determinat es va ensorrar la
coberta i llavors va ser quan van
començar a actuar, però la part interior
ja s’havia fet malbé», explica Serra. Per
la seva banda, el regidor destaca que
«fent el símil en termes mèdics, amb la
coberta rehabilitada, els Panyos està
estable, l’aigua no es filtra més, el seu
diagnòstic no ha d’empitjorar i algun
dia s’hi podrà fer alguna cosa». De la
mateixa manera que amb els Polvorers
i la Favorita, reclama que «cal reinventar-se». Una opció podria ser buscar
finançament alternatiu per a les rehabilitacions.

10% de
descompte en
totes les seves
compres

Ptge. Ferrer, 22-24-26 08240 MANRESA. Tel./Fax 93 873 94 72 - www.elracodelmobleusat.com - botiga@elracodelmobleusat.com
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La seva catalogació protegeix la volumetria general de l’edifici, especialment la nau de vapor, les façanes i
cobertes i tots els elements interiors
que fan referència al passat industrial
del bé. De l’entorn també es destaca la
integració de l’edifici situat a la mitgera
de l’esquerra de la façana principal. La
seva incorporació al catàleg es justifica
per la importància històrica, l’arquitectura academicista i pel passat industrial
de la ciutat.

L’Anònima encara allotja les oficines d’Endesa, però la companyia es traslladarà a unes noves oficines

L’Anònima
Emplaçada al Barri Antic, a tocar de la
carretera de Vic i d’estil academicista
(1893-1894), la façana s’atribueix a l’arquitecte Ignasi Oms. Els seus orígens
foren per donar seu a les instal·lacions,
primer, de la Societat d’Enllumenat
Elèctric i, posteriorment, de la CAME
(Companyia
Anònima
Manresa
d’Electricitat), empreses pioneres en
subministrar electricitat. Amb els anys
va passar a ser la seu primer de Fecsa i
més tard d’Endesa.
La història lligada a aquest edifici
donaria per a un típic serial de sobretaula de molts canals de televisió. A
finals de segle XIX, la Societat
d’Enllumenat Elèctric (constituïda pels
industrials Gomis, Vila Miralles i Ferrer
Grané) obté de l’Ajuntament una concessió per a l’explotació de l’enllumenat públic i poder substituir la llum de
gas.. Amb la mort dels accionistes Vila
Miralles i Ferrer Grané, els descendents
de Gomis van quedar com els màxims
accionistes, per la compra-venda silenciosa de petites accions i en van apartar així els descendents de les altres
dues famílies. Tal i com explica Virós,
«un cop en Gomis i Cornet, que també
va ser alcalde de Manresa, és el màxim
accionista de la societat, decideix canviar-li el nom per CAME per així eliminar qualsevol relació o record amb els
antics accionistes». L’any 1927, els

Gomis aconsegueixen la concessió per
aprofitaments energètics del riu Segre,
que no van poder fer efectiu fins al
1956 quan s’inaugurà el pantà d’Oliana
i «que la mateixa família havia finançat». Tres anys abans, però, la CAME ja
es deia Forces Hidroelèctriques del
Segre, a causa de la fusió de diferents
empreses dels Gomis.
Es tracta d’un conjunt d’edificacions,
catalogades com a BCIL i ben conservades, ja que han continuat tenint un us
terciari. Actualment allotgen encara les
oficines de la companyia que subministra electricitat a tot l’estat. Situada en un
carrer estret, passa força desapercebuda entre les cases del barri. Per entrar-hi
cal creuar un bonic portal que dóna pas,
de manera privada, al carrer de la Dama,
amb un pati posterior on hi ha les altres
edificacions. A sota dels edificis hi ha
uns soterranis que contenen la carbonera, diversos espais de fums i la base
de la gran xemeneia del vapor, reforçada amb anells de ferro i referent paisatgístic a bona part de la ciutat. Destaca el
cos d’accés entre mitgeres amb façana
al carrer Llussà. Arquitectònicament
parlant, les seves façanes són de totxana vista amb junta seca i les obertures
d’arc rodó. L’accés als altres edificis es fa
per una gran portalada que dóna a un
pati interior on es mantenen les naus
que van ser destinades a la fabricació
d’electricitat.

Segons el Pla General vigent té la qualificació d’equipaments i així està previst que continuï en el següent POUM,
que s’ha de debatre en el ple d’aquest
juliol. El futur de l’edifici de l’Anònima
va lligat amb el de la Catalana
d’Electricitat, situat a l’antiga carretera
d’Igualada, ja que un cop l’empresa es
traslladi a la Catalana està prevista la
realització d’un pla especial on s’incorporaran un conjunt de cases i carrers,
algunes de les quals es rehabilitaran o
s’enderrocaran i s’haurà de convertir
una de les parts industrials en residencials. L’actual estancament immobiliari
així com la crisi econòmica endarreriran, amb tota seguretat, el projecte
urbanístic per l’Anònima i queda a
mans d’Endesa la decisió de dur-ho a
terme.
Teatre Conservatori
El teatre Conservatori és un dels símbols de la societat industrial del segle
XIX, on la burgesia de l’època gaudia
de la cultura, «el petit Liceu de
Manresa, teatre important, impulsat
pels burgesos de l’època», en paraules
de Jaume Serra. El futur que està sospesant el POUM per al Conservatori ha
estat objecte de polèmica. Si bé la idea
d’enderrocar-lo no és nova, el fet d’establir-hi un espai terciari sí que ho és i
no ha agradat als comerços de l’entorn,
sobretot tenint en compte que molts
negocis del nucli històric de la ciutat
s’han vist obligats a tancar per la crisi.
Bacardit, però, puntualitza que la iniciativa que ha saltat a l’opinió pública
els darrers dies de fer-hi unes galeries
comercials només és una idea, ja que al
POUM «s’està parlant d’usos terciaris,
que podrien ser comerços, si, però
també oficines». La qüestió que s’ha
plantejat al POUM permetria enllaçar el
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passeig de Pere III amb el nucli històric
de la ciutat, i sumar-hi l’espai terciari,
siguin galeries comercials o oficines.
Del Conservatori, malgrat que està
inclòs al Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic de la Ciutat, només se’n
protegeixen les restes del claustre de
l’antic convent del segle XVIII. El teatre
en el seu conjunt té protecció documental, fet que significa que pot ser
enderrocat completament mentre
quedi documentat. Tot i això, conserva
elements representatius dels teatres
del segle XIX, tals com les llotges arrodonides, els passadissos i les columnes:
«És un tipus de teatre a la italiana amb
molt poca presència a Catalunya i a les
ciutats on n’hi ha, com Girona i Reus,
s’ha rehabilitat», comenta Serra.
Els sectors que en defensen l’enderroc
argumenten que externament no és
un edifici interessant. que fa de tap
entre el Passeig i la seva part modernista i el nucli històric de la ciutat més
enllà de Sant Domènec i que permetria
tenir una plaça àmplia icona de
Manresa, com ja existeix a d’altres ciutats emblemàtiques del país, com ara
Vic o Olot.
Per contra, entitats com El Galliner,
Cineclub Manresa, Imagina’t i persona-

La polèmica sobre el futur del Conservatori s’ha reobert arran de la proposta del POUM d’enderrocar-lo

litats a nivell individual han començat
la
campanya
Conservem
el
Conservatori, per reclamar un debat
per buscar alternatives a l’enderroc i
defensant que el tap entre el Passeig i
el nucli històric es podria resoldre evitant el trànsit de vehicles per la Muralla
del Carme. Hi afegeixen que disposa
d’unes dimensions escèniques superiors als espais que poden substituir-lo,
com els Carlins i l’Auditori de Sant
Francesc (450 localitats) i que dóna ser-

vei a gairebé 50.000 espectadors a
l’any. El que és clar, també, és que el
Conservatori necessita una rehabilitació que Bacardit xifra «possiblement
entre els 2 i 3 milions d’euros» i que
l’Ajuntament no pot sufragar. Amb els
pros i els contres sobre la taula, s’obre
un debat per buscar el millor futur per
a un bé municipal, històric i representatiu i per al conjunt de la plaça de Sant
Domènec i el lligam amb el passeig de
Pere III.

Per a anuncis en aquesta revista...
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

Cursos de català per a adults
octubre 2013 - gener 2014
El mes de setembre, el Centre de Normalització
Lingüística Montserrat obre el període de matriculació dels cursos de català per a adults del període
setembre 2013 – gener 2014. L’objectiu d’aquests
cursos és augmentar el coneixement de la llengua,
tant a nivell oral com escrit. Els cursos generals són
de 45 h i tenen una durada quadrimestral. Per a les
persones que no poden assistir als cursos presencials hi ha la possibilitat de fer cursos semipresencials.
Per apuntar-se a un curs cal acreditar el nivell que
es té o bé fer una prova de col•locació. Aquestes
proves es fan els dies 6 i 13 de setembre a hores
convingudes (cal demanar hora a partir del dia 2 de
setembre).
La inscripció per als antics alumnes és el dia 9 de
setembre els nivells bàsics; el 10 de setembre els

nivells elementals i intermedis; el 12 de setembre
els nivells de suficiència.
La inscripció general dels cursos dels nivells bàsics i
elementals és el dia 16 de setembre i els nivells
intermedis i de suficiència el 17 de setembre.
Per a persones que ja tenen uns coneixements suficients i volen aprofundir en el coneixement de la
llengua catalana, es fan cursos de nivell superior
Nivell D. La inscripció per a aquest nivell és el 12 de
setembre. Totes les persones interessades en el
nivell D que no hagin fet el nivell de suficiència al
CPNL o que no tinguin el certificat de la DGPL, hauran de fer una prova del dia 6 de setembre.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 872
17 07, adreçar-vos a manresa@cpnl.cat, al Servei
Local de Català -carrer de Jaume I, 8, 2n.

PUBLICITAT
Urgell, 38 - Tel. i Fax 93 872 43 86 - MANRESA

emprenedors

Anna Pujol
Núria Closas

Reanima: «Aquí no impera
la idea de la cardioprotecció»

Des de la consciència de servir i l’energia per emprendre,
és difícil (i necessari), actualment, ser emprenedor. Però
encara ho és més si es vol conscienciar les persones, amb
vocació de servei públic, encara que sigui des de l’àmbit
privat. És el que fa Reanima, una empresa jove de caire
sanitari que proporciona i forma en l’ús de desfibril·ladors DEA, i també en primers auxilis. Carles Pons,
Daniel Paredes, Oriol Dalmau i Marc Masats, que van ser
premiats com a empresa innovadora en l’última edició
d’ExpoBages, ens han parlat del projecte.
eanima sorgeix d’una necessitat?
—Marc Masats: Sí. En altres països europeus
no seria un projecte necessari, ja que estan
molt més cardioprotegits. Aquí, creiem que
sí que ho és. No es tenen en compte dades
com ara que l’aturada cardíaca sobtada és la
principal causa de mort a Europa (700.000
afectats cada any).
—Daniel Paredes: I, tot i aquestes dades,
aquí no impera la idea que potenciant la cardioprotecció la
vida de l’afectat guanya molts minuts.

R

—Què voleu aconseguir amb Reanima?
—Carles Pons: Que qualsevol persona estigui preparada per
utilitzar un aparell cardioprotector i que en disposi.
Mitjançant la venda i formació, volem que tothom sàpiga
actuar en cas d’una emergència mèdica d’aquest tipus.
—De moment, a qui heu pogut preparar?
—Oriol Dalmau: Hem fet alguna formació al nostre local i
també en centres educatius de Manresa i de Vic. Els cursos
oficials són per a majors d’edat, però les xerrades van enfocades a tots els públics, incloent-hi el jove. És important
començar a tenir-ne consciència des de ben petit.
—M.M.: Hem arribat a acompanyar a un curs de la Joviat en
una excursió de muntanya, per ensenyar-los els primers
auxilis des d’allà.
—Com són els cursos que feu?
—M. M.: Ràpids, dinàmics, centrats en la part pràctica, però
amb una important base teòrica.

—C.P.: Consten d’una hora de teoria i cinc de pràctica. En els
que hem fet ens hem adonat de l’enorme quantitat de mites
que discorren en aquest àmbit, accions que la gent es pensa
que ha de fer i que, realment, no són correctes ni beneficioses per la seva salut.
—D.P.: Intentem trencar aquests mites mentre els endinsem
en exemples de situacions de risc.
—Des del desembre fins l’abril, amb quatre mesos heu
engegat Reanima. Heu anat força ràpid. Us heu trobat amb
algun entrebanc?
—C.P.: Sempre et trobes amb entrebancs a l’hora de crear
una empresa, i més si no en tens gaire experiència. El que
ens va suposar més temps, però, va ser entrar al Consell
Català de Ressuscitació (CCR). Tot i així, és positiu formar-ne
part, perquè ens transmet coneixement oficial a la vegada
que ens dóna prestigi.
—A banda de les formacions, teniu altres línies de treball
que vulgueu potenciar, de cara a un futur?
—C. P.: Aquest any i el que ve ens agradaria que a la porta
dels gimnasos i altres locals esportius de Manresa i Bages hi
aparegués una etiqueta de centre cardioprotegit.
—Quins consells donaríeu a qui vulgui muntar una
empresa?
—C.P.: És summament important trobar un equip que s’hi
involucri i ho senti, que treballi moltes hores al dia per engegar-ho. Encara que sigui, al principi, sense cobrar.
—M.M: Cal gent que cregui en el projecte. Nosaltres encara
hem d’aprendre moltes coses, però s’ha de tenir ben clara la
idea i lluitar-hi.
—O. D.: Amb paciència i empenta, tenint present que hi
haurà entrebancs, per estar preparatsper superar-los.
FITXA

Nom: Reanima. Web: www.reanima.cat. Emprenedors: Carles
Pons, instructor en SVB i DEA; Oriol Dalmau i Marc Masats,
col·laboradors esportius; Daniel Paredes, metge. Idea: desembre
del 2012. Data de creació: abril del 2013. Definició: empresa
jove que promou la cardioprotecció. Sector: sanitat i docència.
Públic: cursos oficials DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic) per
majors de 18 anys, xerrades i formacions per a totes les edats.
Xarxes socials: /reanimacat (Facebook) i @reanima_cat (Twitter).
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natura urbana

L

Ignasi Cebrian

L’Agulla i Bufalvent
‘Anella Verda té dos parcs amb finalitats ambientals molt clares, definides i cabdals per a
molts ciutadans, que responen a preguntes
molt senzilles: d’on ve l’aigua que surt de l’aixeta de casa? I on va a parar la brossa que
generem?

L’aigua prové del Parc de l’Agulla. S’acumula al
llac del parc o reserva, uns 200.000.000 litres, la principal funció del qual és abastir d’aigua als manresans durant uns 6 o 8
dies, en cas que la Sèquia s’avariés. Un dels dos ramals que
surten del llac va a parar a la planta potabilitzadora i a la zona
del Poal i el Mas d’En Pla. En el mateix llac, l’aigua ja té un primer tractament, on hi ha una vegetació aquàtica o d’aiguamoll, macròfita, clarament visible a la superfície. És un gran
filtre biològic d’una hectàrea que reté matèria orgànica i
nutrients (fosfats i nitrats) de l’aigua i els transforma en vegetació que alhora transforma el paisatge i és amagatall o recer
per a aus i altres animals. Dues de les espècies més visibles
que formen part d’aquesta interessant catifa vegetal són el
lliri groc (Iris pseudacorus) i el canyís (Phragmites australis).
Altres mesures que contribueixen a millorar l’entorn són el
pas de l’aigua, abans d’entrar al llac, per unes reixes que no
accepten objectes més grans de 20 centímetres, i un sistema
emissor d’ones bioacústiques que foragita les colònies de
gavines.

Pel que fa a la brossa, aquesta va a parar al Parc Ambiental de
Bufalvent. Després de dipositar-la als respectius i acolorits
contenidors, l’amaguem de forma controlada, malgrat que
hauria de ser l’últim recurs. Tot i així, la transformem. El Parc
Ambiental té la finalitat de tractar la brossa que generem
perquè tingui el menor impacte en l’entorn. Té un dipòsit
controlat on van a parar les deixalles dels contenidors grisos
de Manresa i d’altres poblacions del Bages. Els sucs que deixen anar els residus, els lixiviats, van a una planta de tractament, i els gasos que alliberen, metà i diòxid de carboni, es
cremen per obtenir-ne electricitat.

Vegetació aquàtica del Parc de
l’Agulla. Al costat, bassa d’aigües pluvials del Parc Ambiental de Bufalvent

A més, s’hi tracten els residus
dels contenidors marrons i se’n
fa compost a la planta de compostatge. També vidres, papers i
cartrons de tota la comarca es
recullen en contenidors del
parc, en un entorn que ha recuperat i introduït aspectes rurals,
naturals i ambientals: barraques
i murs de pedra seca; conreus de civada i oliveres; una bassa
d’aigües pluvials que és tot un petit aiguamoll (on podem
veure ocells d’espècies diferents); eugues, guarans i petits
poltres que ajuden a mantenir el sotabosc; rapinyaires, falcons, controladors de les colònies de gavines, i plaques fotovoltaiques que proporcionen energia.
Bufalvent i l’Agulla són dos parcs per visitar. Espais que són
Manresa, que ens eduquen sobre la complexitat de la gestió
de les aigües que consumim i dels residus que generem. Ens
fan prendre consciència de la necessitat acurada i indispensable d’aquesta gestió per evitar impactes negatius sobre la
mateixa ciutat, i, en general, sobre el bon funcionament dels
nostres ecosistemes.

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

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

Alba Piqué
Laia Puig

Les Arnaules: verdures, llegums
i fruita de l’horta de Viladordis

Q

ui no s’ha fixat mai en uns horts molt
ben plantats tot anant d’excursió cap al
pont Foradat o de les Arnaules? Doncs
aquesta finca pertany a la família
Casasayas. Els seus orígens són a les
Escodines, concretament a cal Brics.
Actualment ocupen els terrenys de les
Arnaules, que inicialment no eren de
regadiu, però ells mateixos hi van fer
arribar l’aigua de la sèquia i ho van anar adequant.
Primerament compaginaven l’horta amb la cria de porcs,
però amb els anys han anat deixant una mica de banda la
ramaderia i s’han centrat amb l’horta, en tenen unes 7 hectàrees. Tot i això, no han acabat d’abandonar del tot el bestiar, ja que encara hi veurem algunes vaques pasturant al
tros de finca que baixa cap al pont Foradat i alguna de les
naus amb porcs d’engreix.

En una primera fase, la major part de la producció la venien
a una gran superfície propera a la finca. A partir d’aquest
comprador, els en van anar sortint d’altres fora de la comarca. Sempre s’han volgut fer la distribució ells mateixos, la
qual cosa feia que haguessin de fer molts quilòmetres al
llarg del territori. Aquest fet, juntament amb les ganes de
poder oferir el producte principalment a les llars manresanes, va fer que deixessin de distribuir fora de Manresa i se
centressin més en un mercat de proximitat. Actualment la
major part de la venda la fan directament a tres mercats
locals. Dimecres al matí els podem trobar a la plaça de les
Oques, divendres a la Mion i dissabte, a la plaça Major. Dels
tres, el mercat més concorregut és el de les Oques, segurament per la bona ubicació, fàcil accés i aparcament. Aquest
gir cap a la venda de proximitat els ha permès interaccionar
més amb els clients, fer una mica de divulgació pel que fa al
producte de temporada (no demaneu bròquil en ple estiu)
i fins i tot donar alguns consells pràctics de com coure llegums. Gràcies a tot plegat han pogut conèixer una mica
millor els gustos dels manresans. Amb la finalitat de poder
abastir les famílies de tot tipus de productes de l’horta, han
diversificat els que conreen i hi han incorporat la fruita.

Enric Casasayas, a la parada de la plaça Major

Darrerament també han notat que hi ha un lleuger augment de les vendes, sobretot en el sector jove, que va prenent consciència i valora els productes frescos i locals. Els
seus productes estrella a l’estiu són l’albergínia blanca, el
tomàquet rosa i el tomàquet mamella de monja. També són
molt preuades les pastanagues (sense cor i més dolces), els
pèsols (tenen llista d’espera), la mongeta tendra i els carbassons. A part d’aquestes i altres hortalisses també trobem llegums com la mongeta del ganxet i la mongeta de genoll. I
fruita variada com les cireres i els préssecs.
A les Arnaules s’hi ha implicat des de sempre tota la família;
les persones amb més edat recordaran els avis i els pares de
l’Enric i el Jesús ja venent a plaça. Un ofici que ha anat passant de generació en generació i s’ha adaptat a nous temps
i situacions. Actualment, a part de l’Enric i el Jesús hi trobem
fins i tot els seus fills, sempre disposats a donar un cop de
mà i que tenen intenció de seguir amb la tradició familiar. A
part de trobar-los als diferents mercats de Manresa també
els podeu anar a visitar, ja que fan venda a peu de finca.
FITXA
Explotació: Les Arnaules
Productes: verdures, llegums i fruita
Adreça: ctra. Abocador 08243 Manresa
Telèfon: 669 849 284 – 93 8770307
Correu electrònic: casasayasenric@gmail.com
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Vins del Bages

Exibis
2012
Ctra. de Santpedor 153-157
08242 Manresa
T. 938730673 - www.vinsalsina.com

Menú migdia,
de dilluns a divendres

A l’estiu, sopars de
dimecres a dissabte

GRAN TERRASSA
A L’EXTERIOR

Alfons XII, 26
T. 93 872 51 72 - MANRESA
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an Serra dels Exibis és
una nova finca situada
al terme municipal de
Navàs. És un dels últims
projectes que s’ha
incorporat a la DO Pla de Bages. Tot
just és en la seva segona anyada.
Aposten per les varietats locals
com la Mandó i la Sumoll, tot i que
també
cultiven
Cabernet
Sauvignon. Practiquen una viticultura ecològica, malgrat que no disposen encara del certificat CCPAE.
Han començat a fer preparats biodinàmics, pensant ja en el futur.

C

Pel que fa a l’Exibis 2012, es tracta
d’un vi jove que indubtablement
millorarà any rere any. En aquesta
segona anyada ja es percep, de
forma notòria, aquest canvi positiu
respecte de l’anyada del 2011. A la
vista presenta una capa de color,
intensa i fosca, amb un ribet violaci molt bonic, fruit de la seva
joventut. En nas trobem aromes de
fruites vermelles i negres madures,
combinades amb tocs d’herba fresca i espècies.
En boca té una
entrada suau i
vellutada, amb un
taní dolç i madur,
que va acompanyat d’una bona
acidesa
que
refresca el conjunt. D’aquesta
anyada 2012
s’ha fet una
producció de
4.000 ampolles.
Marc Avalos
Sommelier de
La Vineria

de la senalla al plat
Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fígols

La flor que fa estiu
Llargarut i de verd vestit,
si el cuines amb amor,
pots alegrar al més ensopit.

rriba el bon temps i
amb ell una àmplia
oferta gastronòmica.
La terra dóna els seus
fruits més preuats,
com ara els tomàquets, les albergínies,
entre elles la blanca,
cultivada ben a prop
de casa, els albercocs, la mongeta
tendra... Aquest any, però, tot va una
mica més tard, i per exemple, d’albergínia blanca, al mercat no en trobarem fins a finals de juliol o agost. Els
que sí que comencen a sortir són els
carbassons, amb les seves flors vistoses i comestibles, que ens anuncien
que, finalment, ha arribat l’estiu. És
per això que l’hem elegit com a producte del mes. Com és imaginable,
pertany a la família de les carbasses,
però a les d’estiu. Sembla que té un
origen incert, però en general es diu
que prové del centre i sud d’Amèrica,
on era el conreu principal dels pobles
indígenes precolombins. És un fruit
que es cull immadur, ja que si es deixa
passar massa temps, els exemplars
grans i massa madurs surten fibrosos
i perden les seves qualitats gustatives.

A

A l’hora de seleccionar-lo, hem d’escollir els carbassons mitjans o petits, que
pesin força en relació a la mida, i que
siguin ferms al tacte i compactes,
millor sense taques. El color no és cap
indicatiu del seu bon estat, ja que és
diferent segons la varietat. Per als que
han de cuidar la línia, és ideal, ja que
conté molta aigua i poques calories, a
part de forces antioxidants i ser un
gran diürètic. A l’hora de conservar-lo,
és important evitar que estigui en
contacte directe amb fruites com ara

branques, vinagre de mòdena 6
gotes, pebre (barreja de 5 pebres) al
gust i oli d’oliva en quantitat suficient.
Tallarem els carbassons en 4 parts
iguals cada un. Seguidament els buidarem amb l’ajuda d’una cullera de
cafè, amb molt de compte de no trencar-los. Amb el producte restant
podem fer una crema o un saltat de
verdures. Els introduirem al forn a uns
185 graus durant uns 10 minuts amb
un punt de sal i pebre.

plàtans, cireres, pomes, meló... ja que
l’etilè que desprenen en el procés de
maduració donaria un gust amarg al
carbassó.Si el volem menjar cru, ho
podem fer sense cap problema, i si el
cuinem, val la pena deixar-li la pell, ja
que aporta moltes propietats beneficioses; això sí, ben neta! Però del carbassó també se n’aprofita una altra
part, la flor. Molts restaurants la presenten farcida, fregida o cuita, i combinada amb làctics com ara el formatge de cabra proporciona un contrast
de sabors i colors molt llaminer. Si bé
és cert que de carbassons en trobareu
tot l’any, els bons són ara, de juny a
setembre, i val la pena que els aprofiteu, ja sigui per fer-ne cremes, samfaines, amanides, o bé farcir-los com us
proposa el nostre cuiner Merly.
Esperem que vagi de gust!

Per a la farça, posem a coure la pastanaga i 2 minuts més tard les escalunyes. Quan tot això estigui, incorporarem el pernil tallat a tires molt fines.
Un cop cuit posarem les gotes de
vinagre i retirem del foc. En aquest
moment barrejarem el porradell picat
(reservant les agulles de les branques
per a decorar) i tot el pot de philadelphia, de manera que aquest amb la
temperatura del sofregit i la paella
ens agafarà una consistència menys
densa i ens serà més fàcil de barrejar.

Carbassó farcit de formatge
cremós, verduretes i pernil
Ingredients per a 4 persones: carbassó 3u (de mida mitjana), philadelphia
1 pot de 200 g, pastanaga 1u, escalunyes 3u, pernil salat 50 g, porradell 10

Per a la presentació, farcim el carbassó amb l’ajuda d’una màniga pastissera i els introduïm al forn de nou
durant un parell de minuts i emplatem amb un oli picant de pimentó, les
flors del porradell i les agulles pel
damunt (vegeu foto).

tastets de
motor

E

Enric Oller i Carbó

Nissan Juke Nismo:
samurai de butxaca
l crossover urbà de Nissan és una opció fantàstica per als que valoren la diferència però
no es conformen amb un GTi clàssic. Us parlem d’un producte original i efectiu en la
majoria dels escenaris que millora prestacions i estampa amb relació al Juke convencional.

La versió esportiva d’un dels models més trencadors i
exitosos dels últims temps és més exclusiu, innovador,
diferent i dinàmic que cap altre dels seus competidors. Els
gens esportius de Nismo obren el miracle. Fan que el Juke
es vegi voluptuós, més arranat al terra i amb formes més
radicals. L’espòiler inferior del para-xocs és ara un engraellat horitzontal emmarcat per dues fileres LED. Les faldilles
guanyen protagonisme i una fina línia vermella accentua
subtilment el perímetre de la carrosseria. És el mateix cinc
portes de sempre però amb un nou difusor d’aire a la cua
i una sortida d’escapament més generosa. L’artesania
estètica d’aquest samurai de butxaca acaba d’afinar-se
amb un testimonial aleró posterior al sostre, unes llandes
d’aliatge lleuger de 18 polzades i unes carcasses vermelles
per als retrovisors.

A l’interior els tons foscos imperen. El negre combina amb
ribets vermells a les costures i al volant. L’entapissat i la
rellotgeria són específics, els seients més embolcallants i
els pedals estan acabats en alumini. La clau no cal ni treure-se-la de la butxaca! S’engega amb botó. No hi ha problemes per aconseguir una posició natural, però no hi ha
reglatge en profunditat per a la columna de direcció.
Afortunadament, el tacte et fa oblidar aviat aquesta reivindicació. L’equipament és de nota. Porta una versió millorada del sistema d’entreteniment Nissan Connect que, a
través d’una pantalla tàctil, gestiona navegació i connectivitat. L’Start/Stop també ve d’origen, així com el control
de tracció i estabilitat o la càmera de visió posterior per
estacionar millor.
Les dimensions interiors i la proximitat dels elements destil·len confort. El binomi molla-esmorteïdor és més enèrgic, però no afecta pas massa al passatge i, en canvi, proporciona més immediatesa en les reaccions. Es comercialitza només amb el motor 1.6 d’injecció directa de gasolina DIG-T i 200 CV. A casa nostra només es ven amb tracció
davantera. La versió 4x4 amb canvi automàtic de variador

continu es fabrica, però no ens
arriba. El nostre
Juke
Nismo
munta
caixa
manual de sis
marxes amb la
qual
declara
mitjanes pròximes als 6,9
litres/100 km.
Nosaltres no hem aconseguit baixar dels 8 litres, tot i
recórrer a l’NDCS (control dinàmic de Nissan), que permet
treballar en mode Eco endolcint la capacitat de pujar de
voltes el motor. Però, en canvi, ens ha semblat un auto
divertit. Fàcil de dur. Dels que no casen. És notablement
més dinàmic i àgil que la resta dels seus germans de
gamma i genera una fressa agradable que no molesta,
però se sent. Accelera sense interrupcions fins a arribar a la
zona alta del comptavoltes i es nota que el motor va
sobrat. Però la tara (1.293 kg) del cotxe i les pròpies formes
el condicionen. El centre de gravetat es deixa notar en els
canvis de pes sobtats quan negocies revolts amb energia
en un itinerari virat. La fermesa de les suspensions permet
els ritmes lleugers, però els controls de tracció i estabilitat
esdevenen un pèl intrusius si anem a buscar el límit.
FITXA TÈCNICA
Motor: 1.618 cc, 4 cilin. en línia, turbo i intercooler. 200 CV
gasolina. Tracció: davantera. Canvi: manual de 6 marxes. Pes:
1.295 kg. Velocitat màxima: 215 km/h. Acceleració 0-100
km/h: 7,8 s. Consum mitjà: 6,9 l/100 km. Emissions CO2: 159
g/km. Preu: 26.480 €
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l’entrevista
uè em pots dir dels
teus
viatges
a
Palestina?
—Vaig tenir l’oportunitat d’anar a Hebron el
1999
amb
l’IES
Lacetània, gràcies a
una iniciativa del professor de religió,
Domènec Cucurella.
Van reclutar joves per anar a un camp de
treball com a estudiants d’intercanvi.
Recordo que n’hi havia de tres ciutats:
Manresa, una del Marroc i una altra prop
d’Estrasburg. Vaig fer una carta de presentació i em van concedir una beca
durant el mes d’agost. Va ser un moment
d’inflexió en la meva vida, ja que em va
començar a interessar la fotografia i particularment en l’àmbit documental com a
eina de coneixement. En aquells
moments, vaig començar a estudiar
Pedagogia i m’interesso per conèixer
grans pensadors contemporanis que,
malgrat ser perseguits com a jueus
comunistes pels nazis, continuaven parlant de l’alteritat i del respecte universal.
Tant la pedagogia com la fotografia
documental conflueixen en un mateix
interès comú, de tal manera que passen a
ser integrants de la meva vida. El 2003,
vaig tornar a Palestina, després de la
segona Intifada, i tot i que la creació gràfica va ser un fiasco, em va anar bé emocionalment.

Q

—El respecte als altres forma part de la
teva filosofia de vida?
—Sí. Gran part del meu interès i la meva
inquietud per conèixer món, per l’educació i per les persones en general ve de la
formació rebuda a l’EGB per part dels
meus professors del CEIP Pompeu Fabra,

Jordi Sardans
Fotos: Marc Javierre

Samuel Rodríguez Aguilar
Actual cap de Comunicació de Pallassos sense Fronteres, organització que enguany compleix vint anys, forma part de l’entitat
des del 2008 i des del 2009 n’ha estat cap de Logística i
Comunicació. Diplomat en Pedagogia, ha exercit com a educador al centre Estrep i al Centre Residencial de Manresa. Expert en
fotografia documental i viatger infatigable, ha retratat les penúries dels refugiats palestins al Líban, el terràtremol d’Haití o les
polítiques mediambientals de Benín. Ha obtingut premis importants de fotografia, entre els quals cal remarcar la menció d’honor de l’International Photography Awards.
que em van obrir un món de coneixement i que juntament a l’educació dels
meus pares em van fer entendre que el
respecte pels altres i per la diferència és el
que ens fa ser humans. Ja a la Universitat
va ser el professor Joan-Carles Mèlich qui
em va refermar en la meva idea que el
respecte a l’altre pel sol fet de ser l’altre és
una de les majors vàlues de què disposa
l’ésser humà.
Líban
—Com va ser el teu retorn al Líban l’any
2007?
—Des de finals d’agost del 2006 es reprenen les hostilitats entre Hezbol·lah i Israel
fins que es demana un auto el foc o cessament d’aquestes hostilitats. Arriben a
un acord, però fins el darrer moment
Israel va estar bombardejant amb
400.000 bombes tot el sud del Líban i va
enfonsar 25 edificis dels barris dominants
per Hezbol·lah. Vaig poder fer un seguiment sobre el terreny d’una unitat mixta
civil-militar de desminatge. D’aquest
viatge em va sortir un contacte amb
MPDL (Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad) a Madrid i els vaig
proposar de fer un treball de camp, con-

juntament. En va sortir un llibre de la
meva experiència com a educador i com
aplicar les dinàmiques de grup per tal de
poder explicar el treball de la seva ONG.
El llibre era una guia didàctica. Del setembre fins el Nadal del 2007 retorno al
Líban. Des de l’agost d’aquell any, l’exèrcit
libanès volia expulsar d’un dels camps de
refugiats un grup sunnita dins d’Al
Quaeda, que volien fer un contrapoder a
Hezbol·lah. Quan alguns xeics van deixar
de finançar-los es van dedicar al robatori
de bancs i l’exèrcit libanès va fer entrar 18
soldats a un camp de refugiats, però van
ser decapitats. Comença la guerra. Quan
torno al Líban ja s’acabava la guerra i
entro amb les primeres famílies que
observen que només hi havia pedra
sobre pedra. Els militars no deixaven treure-hi fotos. Els refugiats del 48 es convertien ara en desplaçats interns que han
d’anar a viure a d’altres campaments.
Aconsegueixo una càmera petita i amb
voluntaris palestins acompanyats d’un
grup de pallassos que em protegien,
aconsegueixo fer fotos amb una càmera
que portava amagada. Amb aquests
pallassos amateurs que treballaven amb
els nens, mentre els pares estaven desesEL POU · JULIOL - AGOST 2013
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perats en haver perdut la casa, vaig agafar valor per tirar fotografies que es van
publicar a l’octubre del 2007 a The
Guardian i a una galeria de fotos de la
BBC. No les vaig poder firmar, ja que
posava en perill la tasca humanitària que
duia a terme la ONG. Em vaig encarregar
de la logística, però també vaig fer de
fotògraf per la Comissió Europea fins al
febrer del 2008. Cada dia que passava
m’interessava més la investigació fotogràfica.
—Què em pots explicar del reportatge
del gener del 2008 sobre els xiïtes del sud
del Líban?
—És força espectacular i és sobre el ritual
de l’Aixura en commemoració del martiri
de l’imam Husseini a Kerbala (Iraq) al
segle setè, que va morir enfrontant-se als
sunnites. Durant deu dies estan de dol
per aquesta pèrdua i el desè es flagel·len.
El reportatge el vaig fer a Navatille, al sudest del Líban, on observo com dos mil
homes entren en estat de trànsit, enmig
dels seus càntics i la sang que desprenen,
amb la mesquita plena. És una altra
dimensió del concepte de ritual.
Haití
—Com va ser l’experiència d’Haití?
—Va ser tota una altra dimensió, ja que
no tenia res a veure amb la realitat política de l’Orient Mitjà. Hi vaig el maig del
2008. La situació també era dramàtica.
Entre la República Dominicana i Haití hi
ha un segle de diferència. Vaig fer un
reportatge sobre el sistema de salut haitià. A Port-au-Prince vaig intentar desmitificar la pobresa provocada per una
herència bèl·lica com passava a Palestina.
El problema dels haitians és que no tenen
res per menjar. Viuen al dia, però sense
recursos. També em vaig adonar que
mentre el sud del país és un paradís i una
selva tropical, la capital haitiana no és
gens segura, està plena de corrupció i
pateix l’espoli dels seus recursos naturals.
A més és un punt de parada tècnica pel
tràfic de drogues (cocaïna) i d’armes. No
hi ha teixit industrial i la gent procura
viure al dia. A Port-au-Prince l’escolaritat
està resolta a nivell bàsic i tots els alumnes van uniformats. Ara bé, un simple
huracà els afecta molt, fins al punt que
mig milió de persones es queden sense
casa.
—I, pel que fa a Benín?
—Va ser el meu primer viatge al continent africà i està situat a la costa occiden-
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tal. Hi vaig veure moltes connexions amb Haití. Fins i tot, diria que
hi ha similituds molt clares ja que a
la costa occidental africana també
és molt present el vudú i en l’àmbit
comercial hi ha moltes coincidències, com assenyala entre d’altres
Cristina Garcia Romero. A Cotonu,
l’aeroport internacional, hi feia una
humitat exagerada que costava
adaptar-s’hi. Durant deu dies, vaig
fer un reportatge sobre les polítiques mediambientals per evitar els
desplaçats climàtics, amb d’altres
projectes originals, com les granges ecològiques portades per
dones.
Pallassos sense fronteres
—Quan i com t’incorpores a
Pallassos sense Fronteres?
—A finals del 2007 els clowns no
van poder arribar a Trípoli i em vaig
quedar amb les ganes de veure’ls.
El gener del 2008, palestins i libanesos van intentar muntar novament una actuació, però a l’estiu d’aquell
any, quan treballava a l’hotel Joan Carles
I, van tornar a començar els atacs d’Israel
contra la franja de Gaza i els combats es
van intensificar per Nadal. Arreu, es van
fer concentracions i manifestacions en
contra de l’ocupació i les crítiques als
esmentats atacs. Vaig fer fotos que es van
penjar fins i tot a la web de Pallassos
sense Fronteres. El desembre del 2008
em vaig entrevistar amb Tortell Poltrona
que dirigeix el grup a Barcelona. Em vaig
oferir com a voluntari seu al Líban per si
volien fer-hi alguna expedició. Em va
adreçar a Carles Requena, que és el
gerent, amb la complicitat del professor
Vicenç Fisas, que buscava fotògrafs i
experts en logística per tal de fer una
expedició al Líban. Em vaig tornar a oferir
i li vaig explicar la meva experiència, però
com que ja tenien la plaça coberta em
van enviar a Moçambic.
—Quins altres països visites amb
Pallassos sense Fronteres?
—Em fan un contracte temporal com a
freelance, que em permet viatjar àmpliament. Començo pel nord de Moçambic
per tal de fer el seguiment tècnic d’un
projecte i de la consegüent tasca de
documentació. Als quinze dies, desembre del 2008, passo pel Congo, cap al
nord, i més concretament, a Kibu. Em
poso en contacte amb l’ACNUR i de
seguida em cuido del transport, dels

horaris, de l’equip d’artistes i fins i tot
observo la situació caòtica dels enormes
camps de refugiats, on vivien en casetes
de palla. Durant una setmana, no tinc
més remei que espavilar-me tot sol. Visc
la primera experiència en directe d’una
actuació de Pallassos sense Fronteres. I
em vaig enamorar per sempre del seu
projecte. Tot seguit, accepto un nou projecte a Colòmbia.
—Així doncs, t’integres plenament a la
filosofia dels Pallassos?
—Quan els veig actuar se m’ obre una
porta a noves activitats fins aleshores
força desconegudes. Em genera un gran
impacte veure’ls actuar: jocs malabars,
música en directa, acrobàcies... Durant
una hora aquella caravana de pallassos
revolucionen els campaments dels refugiats, que obliden per uns moments la
situació de violència quotidiana a la qual
estan sotmesos. Afloren els intercanvis i
els infants gaudeixen jugant amb els
adults. És simple i transgressor: la vida
amb un somriure és millor. Treballo força
en la documentació gràfica, que és una
tasca molt interessant. El 2009 em fan un
nou contracte com a cap de logística i
comunicació. Torno a anar al Congo,
Moçambic i Colòmbia. Els anys 2009,
2010 i 2011 practico la comunicació amb
els equips sobre el terreny. A partir del
setembre-octubre del 2011 creixen les
actuacions i el blog de les exposicions.

—Haití i l’Àfrica et continuen cridant l’atenció, aquests darrers anys?
—A més d’anar a cultivar a Nairobi i construir les favel·les més grans de l’Àfrica,
concretament a Kibera, es dediquen a la
creació d’horts ecològics per a l’autoconsum. El 2010 vaig a Kenya. Arran del terratrèmol d’Haití que causa 300.000 persones mortes, hi vaig de voluntari finançats
per Metge sense Fronteres. Va ser una
expedició molt dura: Haití estava desfet
sobretot els habitants de les zones muntanyoses. Vaig intentar portar-hi les expedicions de Pallassos.
Nous viatges
—Quina és la teva tasca concreta en els
viatges?
—El 2012 anem a Tunis en la frontera
amb Líbia, concretament al camp de
Xouxa, on faig reportatges, vídeos i blogs
per als socis. L’octubre me’l passo entre
Síria i Jordània. M’encarrego de l’anàlisi de
logística i a partir del desembre exerceixo
de fotògraf voluntari, en època de vacances, que aprofito per fer vídeos i reportatges de la zona. La meva tasca concreta
com a tècnic de logística consisteix a anar

gairebé a tot el món, però a part d’això no
hi ha especials dificultats.
—Mai no vas patir malalties importants?
—Tan sols a Haití, en una situació d’emergència humanitària. Tot i que la feina
havia estat profitosa vaig acabar exhaust
i se’m van fer uns paràsits als intestins que
em van produir diarrees durant dues setmanes amb pèrdua de pes. Penso que la
culpa va ser de les aigües.

un telèfon mòbil a Melilla, en què em van
amenaçar amb una navalla. Fins i tot puc
dir que amb més d’un centenar de vols
no he perdut mai cap maleta, tot i que
sovint procuro marxar sense facturar-les,
si no porto gaire equipatge.

Publicacions
—Entre els viatges i els reportatges fotogràfics, en quants mitjans has publicat?
—Pel que fa als locals, he fet tasques
durant un parell d’anys a El Pou de la
gallina i a Regió7 em van publicar una
foto de quan vaig estar al Marroc amb
l’associació de veïns de les Escodines,
però van descartar el meu currículum. He
publicat en diaris com L’Independent de
Gràcia, amb el grup 100x100
Comunicació, que editaven el Més
Barcelona o Més Ciutat Nord, a La
Vanguardia, El Mundo, El País. Al The
Guardian, anglès, així com a moltes revistes de Suïssa, del Brasil i del Líban. També
a les revistes del Sindicat de la Imatge,
que és un grup independent de fotografia. Durant un any vaig fer de corresponsal de Periodisme Humà a Catalunya,
amb el seguiment del 15-M i la realització
de petits articles acompanyats de galeries de fotos. També a La Directa i mantinc el meu blog on apareixen alguns dels
meus reportatges, però bàsicament les
fotos del dia a dia. Ara estic buscant un
contenidor virtual de l’espai internet, per
tal d’alliberar gran part del meu arxiu del
copyright, que, respectant la meva autoria i sense fer-ne un ús comercial, serveixi
per a tothom qui les vulgui per a publicacions gratuïtes o sense ànim de lucre. Són
feines que ja he cobrat i com que estan
fetes, vull que siguin útils per a d’altres
persones. Ara em cal trobar el millor
mecanisme per encabir-hi aquestes fotografies que tinc emmagatzemades en
calaixos i fer-les d’ús públic.

—Pel que fa als idiomes et defenses bé?
—L’anglès l’he après d’una manera
autodidacte i el practico a base de viatjar, però em serveix per entendre’m amb
pràcticament tothom, sobretot al Líban i
Palestina. No tinc un anglès pur ni gaire
acadèmic perquè l’he après al carrer,
però aquest fet, curiosament, em facilita
els contactes cara a cara. També he
après quatre coses de portuguès i fins i
tot sé una mica d’àrab. En aquest sentit,
puc explicar alguna anècdota. Quan
parlo àrab amb una persona que no és
libanesa, per exemple a Barcelona, em

—Així doncs, quines són les teves expectatives actuals i de futur?
—Com et deia, actualment, estic treballant en un blog propi que vaig actualitzant. Hi ofereixo imatges creatives i
urbanes de la ciutat de Barcelona, algunes de les quals he publicat en algun
contenidor virtual. M’ajuden a interpretar la fotografia d’una altra manera i
apreciar-la per si mateixa, sense aquesta
càrrega de compromís ideològic que li
he donat durant tant de temps. Intento
valorar més l’objecte en si mateix, la
composició lumínica o les formes, sense

Mossos d’Esquadra
—Has viscut situacions conflictives?
—No recordo especialment cap sensació
de perill, llevat d’algunes accions viscudes amb els militars. Vaig rebre una bufetada a Palestina, empentes al Líban,
m’han apuntat amb un kalàixnikov,
m’han dit «mans enlaire i obre la motxilla», però mai ningú no m’ha pres la
càmera de fotografies arreu del món, llevat d’una circumstància que curiosament
em va passar per les festes de Gràcia de
Barcelona, en què els Mossos d’Esquadra
em van requisar la càmera per la força i
em van formatar les fotografies. Ara que
ho dius també és veritat que vaig perdre

El professor Joan Carles Mèlich em va
refermar en la idea que el respecte a l’altre
és una de les majors vàlues de l’ésser humà
als hotels, buscar restaurants i fer la paga
i senyal, així com assegurar-me que hi
hagi dutxa d’aigua calenta i menjar en
condicions sobretot pel que fa al sopar, ja
que habitualment els artistes dinen en
ruta. Dels vint dies normals d’expedició,
m’asseguro que facin un dia de descans
setmanal.
—Quines diferències hi ha entre uns
països i altres en l’organització?
—Pel que fa al suïssos cal dir que cobrien
totes les despeses. Com que donaven
beques als periodistes locals era molt fàcil
aprendre sobre el país, perquè se’l coneixien a la perfecció. En canvi, en els meus
viatges sol al sud del Líban i Palestina vaig
més a l’aventura, has d’anar provant
sobre la marxa, però la majoria d’experiències a l’Orient Mitjà són positives.
Alguns taxistes són estafadors, com

diuen que parlo amb accent libanès perquè l’he après allà. Si parlo amb un iraquià que enraona un àrab més pur
també es pensarà que sóc libanès.
Natural: el vaig aprendre a l’Orient Mitjà
o als països àrabs.
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cap tipus d’intencionalitat. Properament
penso fer una exposició fotogràfica en
un cafè galeria de Barcelona i també
després a Manresa. Es tractaria d’exposicions molt selectives amb un màxim de

20 fotografies que fossin una retrospectiva que relacioni la meva activitat professional amb la tasca fotogràfica. Pensa
que també tinc un arxiu interessant
sobre la vida política i social de

Barcelona d’aquests darrers deu anys i
fotografies urbanes comparatives de
Barcelona, Lisboa, París, en blanc i negre,
que mereixin una selecció i una exposició fotogràfica pública.

el perfil

S

amuel Rodríguez Aguilar neix el 9 de maig de
1979 a l’hospital de Sant Andreu, tot i que és del
Pont de Vilomara. El seu pare, Valentí, va néixer al
Pont de Vilomara, però la seva família procedia
d’El Rubio (Sevilla). Professionalment és obrer del
metall i la mare , M. Carme, nascuda a Osuna, és netejadora
professional en un hospital manresà. Té una germana, Alba,
que com a periodista freelance treballa a Comunicació 2.0.
Tots dos havien col·laborat a començaments de l’any 2000 a
El Pou, com a redactora i fotògraf, respectivament. Estudia a
l’escola pública Pompeu Fabra del Pont de Vilomara fins als
catorze anys. Després arriba a l’IES Lacetània on fa fins el
segon del batxillerat modern: un curs experimental de la
Reforma Educativa i la selectivitat el porten fins a la Facultat
de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma, on
estudia tres cursos de Pedagogia. Tot seguit fa d’educador a
la comarca del Bages en el centre Estrep i el Centre
Residencial de Manresa, on s’estarà fins als 24 anys.

Paral·lelament, fa cursos de fotografia. De ben jove s’interessa per la pedagogia i per la fotografia documental. El 1999 fa
el seu primer viatge a Palestina, país on tornarà el 2003. Un
any després, el 2004, arran del terratrèmol del Rif se’n va al
Marroc, amb una colla de veïns de les Escodines, en una
expedició humanitària. També aquell any se’n va al Líban
per primera vegada per tal de conèixer de primera mà la
realitat dels refugiats palestins que s’hi troben desplaçats
des del 1948. Fa alguns amics i encara manté contactes i s’interessa per la documentació fotogràfica que relaciona amb
els seus estudis de Pedagogia. El fet de no poder dedicar
prou energies a totes dues coses li provoca frustracions. El
2004 es trasllada a viure a Barcelona on s’estarà dos anys i
mig. Fa feines per anar subsistint: treballa per l’Independent,
de Gràcia, a La Directa... Un dels seus reportatges es publica
a la secció Cultures del diari La Vanguardia, el 2005. Fins l’any
2006 malviu de la fotografia i aquell estiu treballa a Correus
de Bellvitge per tal d’estalviar i poder anar a la guerra del
Líban que havia esclatat aquell any. Així, el febrer del 2007
arriba a Beirut i es retroba amb amics d’anys anteriors. Amb
un permís especial es desplaça a la zona d’exclusió del sud
on hi havia l’ONU. Contacta amb el sevillà Alberto
Bocanegra del Movimiento por la Paz, el Desarme i la
Libertad (MPDL) i li permet fer un treball presencial amb les
víctimes de les guerres. Comença el seu blog sobre les experiències al Líban i participa en alguns projectes d’aquesta
ONG. El febrer del 2008 obté un contracte amb la Unió
Europea que li permet fer un reportatge visual sobre un ritu-
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al dels xiïtes al sud del Líban. També durant el 2008 aprofita
una beca de l’agència suïssa Media 21 per a redactors i mitjans gràfics per tal d’anar a Benín i Haití.
Li han concedit tres premis de fotografia, un dels quals una
menció d’honor a l’International Photography Awards, per
un retrat de Haití on s’observen diverses persones adultes
que mengen, sense ser una família. També va obtenir una
Beca pel Festival Internacional de Fotoperiodisme de Gijón.
I el premi Art al Festival Internacional de Benicassim, on presentava a la platja una fotografia immensa d’un camp de
refugiats del Líban, on feia reflexionar sobre la realitat dels
dos extrems del Mediterrani: el que hi ha davant nostre i a
l’altra vora. El 2008 treballa quinze dies a El Periódico
d’Andorra, però ho deixa per manca de papers. Després de
dues setmanes a Nova York torna a fer de cambrer, ofici que
havia iniciat al bar Xaloc, a les terrasses del Passeig, el 1997.
L’octubre del 2008 entra a treballar com a cambrer a l’hotel
Joan Carles I de Barcelona, en torn de nit. Abans també
havia venut ordinadors al Carrefour, havia treballat en una
benzinera del Pont de Vilomara, a la FNAC de Barcelona,
com a tècnic de laboratori i els anys 2005 i 2006 havia regentat un estudi de fotografia a la Diagonal. El 2008 entra en
contacte amb Pallassos sense Fronteres de Barcelona i actualment n’és el cap de Comunicació i Publicacions, en l’any en
què celebren el 20è aniversari. Publiquen la revista
Somriures, es poden seguir al Facebook, a Twitter i fan blogs
de les expedicions. També ha fet reportatges fotogràfics
propis com un sobre el Raval de Barcelona.

espai d’art
Carme Manubens

Tribut de sorra i fulles
Autors del llibre: Àlex Carmona i Maria Dolça Manubens
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fila cultural

Jordi Estrada

Postals literàries d’estiu

Hem demanat a dotze narradors del Bages que ens proposin una lectura per aquestes vacances.
Aquí en teniu les ressenyes, acompanyades d’una instantània d’un dels darrers estius.

És una obra intensa i colpidora, amb un final
desolador. En una petita plaça de Barcelona
conflueixen els mons de la Clara Bertran, la
darrera hereva d’una nissaga barcelonina,
afectada per una malaltia que li impedeix
que li toqui la llum del sol i, a més, és cega;
de Franz Bogdanovic, un violista immigrant,
ferit a la guerra de Bòsnia, i d‘un escriptor
jove, en Carles, que serà el vincle d’unió
entre els dos personatges anteriors quan la
Clara li encarregui d’escriure la història de
Franz. És una història contundent i incòmode, un crit enrabiat de lluita davant les terribles dificultats que algunes persones han
de superar per, senzillament, continuar
vivint.

Relats brevíssims, fascinants i actuals. Els
vaig descobrir escoltant una entrevista
per ràdio amb l’autor. El que vaig sentir
em va fascinar. Vaig córrer a la llibreria de
seguida i, llegint-los, vaig quedar abduït
per uns relats sorprenents que porten a
mons i situacions desconegudíssimes de
tan quotidianes que són. No me n’he
separat a fi de prendre’m, de tant en tant,
petites dosis a l’atzar.

Situada a Andorra, d’on és la petita editorial que l’ha publicada, aquesta novel·la
explica el misteri amb què topa l’hereu
de cal Bellvís, una casa pairal centenària
de Solans, a la vall d’Encamp. La troballa
ens porta a fer un viatge entre la història
i la ficció, des de l’època dels càtars al
govern de Lluís Companys, on descobrim
unes trames fosques en la seva lluita per
aconseguir algun dia la independència
de Catalunya. És una història ben documentada i ben escrita, sense filigranes,
que va directe al gra i t’atrapa des del primer moment.
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Josep Maria Aloy
Foto: Al terrat de casa
seva
Sebastià Bennasar,
Nocturn de Sant Felip
Neri

Narra la història d’un noi que es desperta a
l’hospital amb la ment en blanc. Només se
saben els fets que han portat el noi allà: un
cotxe estavellat, ple de droga al maleter i
amb tres dels quatre ocupants morts.
Solament a través d’un visitant misteriós i
altres personatges anirà refent el trencaclosques de la seva vida. És una reconstrucció més aviat morbosa on es van descobrint
els ingredients d’un passat macabre. Els
atractius són l’ambigüitat dels personatges,
el descobriment gradual d’un tot i, sobretot,
la lluita interna del protagonista per començar una vida de cap i de nou. És un thriller,
apte per a lectors joves i adults, que manté
el suspens de principi a fi.

Pep Molist
Foto: Als Alps francesos,
prop d’Alpe d’Huez

Àngel Burgas,
Noel et busca

Es tracta d’una novel·la sorprenent, molt
recomanable per a lectors curiosos i
inquiets, d’aquells que cerquin temes
nous o diferents dels arxisabuts i rutinaris. Què en sabeu dels homes-llop de les
nostres terres? Interès, emoció i aventura
amb un ritme sostingut, que no decau
mai, i amb llenguatge molt bell i eficaç.
Pep Garcia
Foto: Cinc minuts abans
de tornar de comprar
Espiral a la llibreria

Lluís Calderer
Foto: Caminant per
Sant Pere de Casserres

Manuel Baixauli, Espiral

Carles Terès, Licantropia

Agustí Franch
Foto: Al llac de Sant
Maurici
Joan Janer Rossell,
El clam silenciós de les
muntanyes

Cent anys separen dues vides: una atrapada per la tradició del món rural i l’altra
ofegada per la ciutat. Tanmateix totes
dues comparteixen els mateixos silencis,
les paraules i el mateix art: l’escriptura. És
una història de matisos i sensibilitats que
capta l’interès del lector des de la primera pàgina. Tant es pot llegir sota l’ombra
d’una alzina, tot viatjant en avió o tranquil·lament a casa.

Pilar Duocastella
Foto: A Mèxic

Blanca Busquets,
La nevada del cucut

La trama de Climent entrecreua diverses
històries. La del mateix Climent, un
escriptor que no escriu. En morir ha deixat una calaixera amb el material que
anava recollint per a una novel·la que no
arribava mai a escriure. La d’un jove
escriptor (el narrador) a qui els amics de
Climent encarreguen que s’ocupi d’aquest material caòtic i intenti reconstruir
la novel·la inacabada, o que si més no ho
endreci. I la història que Climent estava
construint sobre un pintor obsessionat a
pintar l’agonia i la mort. Amb una trama
magnètica, l’autor reflexiona sobre el
procés de la creació artística i l’obsessió
per la mort. Una novel·la gens banal,
escrita amb un llenguatge impecable
que proporciona unes bones estones de
lectura interessant i intel·ligent.

Poemari recomanable per a qui vulgui
endinsar-se en l’eròtica bíblica. Deixant
de banda l’al·legoria que sol acompanyar
la interpretació del Càntic, presentat com
l’expressió de l’ànima envers Déu, s’hi
parla del goig de la carn i l’amor entre un
noi i una noia. En opinió dels diversos
editors i traductors, no és pot atribuir a
Salomó, per més que la tradició així ho
assenyali, sinó a un autor anònim de l’època hel·lenística. Incorporat als llibres
poètics de l’Antic Testament, significa ras
i curt que gaudir dels cossos a la llum de
l’estiu es contraposa a la penitència al
fred de l’hivern.

L’atzar farà que Roger Mifflin, una mena de
Quixot de les lletres, i Helen McGill, una
dona enfadada i cansada de la rutina diària
acabin compartint camí i ofici. Al llarg d’aquestes dues novel·les, Morley ens introdueix en el món singular d’un venedor ambulant de llibres de segona mà i en la vida gastada d’una dona que decideix ser lliure als
seus quaranta i molts anys. Diàlegs ràpids i
plens de fina ironia, barrejats amb descripcions precises de l’Amèrica rual de principis
del segle XX, en el cas de La librería ambulante, i de l’ambient del barri genuí de
Brooklyn, a La librería encantada, per la qual
passarà un seguit de personatges a la recerca no només de la literatura, sinó de dilatades converses i aventures. Aventures i misteri, humor i episodis que ratllen el surrealisme s’erigeixen com els ingredients idonis
per despertar un somriure d’orella a orella.

Llorenç Capdevila
Foto: A la Ciutat
Prohibida de Pequín

Entre l’assaig i la narració, Graziani fa un
repàs de les diferents micronacions del
món: repúbliques independents decretades per comunitats fartes del poder establert, regnes situats en torres petrolieres
abandonades enmig de l’oceà, illes que
només contemplen la seva sobirania,
barris alliberats, reialmes fantasiosos,
utopies diverses. El resultat és una mena
de llibre de viatges sui generis que va més
enllà dels confins de la geopolítica, la
lògica i el sentit comú, i que en un
moment com l’actual, davant el procés
sobiranista en què ens trobem els catalans, pot donar certa llum al camí que ens
espera.

Josep Maria Fonalleres,
Climent

Manuel Quinto
Foto: A Vilanova i la
Geltrú

Càntic dels càntics de
Salomó (edició i traducció de Narcís Comadira i
Joan Ferrer)

Zulima Martínez
Foto: Amb el Pau i
en pau a Cadaqués

Christopher Morley,
La libería ambulante
La librería encantada

L’autor retorna als seus records manresans,
recollits ara en petites píndoles, que evoquen de nou l’escenografia habitual: carrer
de Talamanca, plaça Gispert, la sentor d’humitat, el baf de l’olla d’eucaliptus bullint
damunt l’estufa de serradures a l’hivern, les
màquines de cosir Köhler, els farts de treballar... La grisor d’aquella Manresa dels anys
cinquanta i seixanta dibuixada amb la màxima humanitat a través d’una extensa panòplia de personatges marginals, la repressió
política i religiosa amanida amb els sons
castissos de cobles i sarsueles, mesclada
amb un cert ambiental cultural semiclandestí de la cultura catalana a través d’una
excursió verídica del senyor Espriu a la ciutat. Tot plegat guiat pel bon ofici de l’autor,
que imprimeix ritme i musicalitat al relat,
amarat de diàlegs punyents i sorneguers.

Té totes les qualitat d’un bon llibre: un
plantejament singular, un llenguatge
acurat i una història capaç d’atreure el
lector i captivar-lo des de la primera pàgina. El llibre és estructurat en dues parts:
en la primera, pouada en la memòria
familiar, s’explica com es va viure i percebre la guerra del 36 des d’un mas isolat a
la franja de Ponent, i en la segona, es ressegueix l’itinerari vital de la pròpia autora. Més que una novel·la convencional, és
un conjunt d’històries filtrades pel
record, en el qual es barregen figures
com Joaquín Costa i el seu cirurgià de
ferro, el maig francès del 68, l’escriptora
Anna Murià... És un llibre exigent, que
demana una lectura pausada i tranquil·la,
ideal per al parèntesi estival.

Joan Jordi Miralles
Foto: Cala Pelosa

Graziano Graziani,
Stati d’eccezione, cosa
sono le micronazioni

Pere-Joan Cardona
Aquarel.la de l’autor:
Cala Vigatà, a Sant Feliu
de Guíxols.

Jaume Serra i Fontelles,
Mà a les fosques

David Clusellas
Foto: A Brussel·les

Mercè Ibarz,
Vine com estàs.

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

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Casa Gabernet Espanyol

quest edifici
d’habitatges
entre mitgeres
és dels que
donen personalitat al primer tram del
Passeig. És una
obra d’Ignasi
Oms i Ponsa de 1899, situada
davant del Casino, entre un edifici d’Alexandre Soler i March al
nord i un altre força agressiu al
sud que el desvalora una mica.

A

En aquest cas, Ignasi Oms va utilitzar un llenguatge neoclàssic i
historicista amb molta decoració. La façana consta de planta
baixa, tres pisos i un terrat. Té
una composició unitària i simètrica amb les obertures ordenades a partir d’un eix central vertical. L’element decoratiu més
característic és l’arc tribular de
les finestres geminades de la
planta baixa i de les que hi ha
sobre el portal. La resta d’obertures són balcons correguts
amb baranes de ferro, excepte al
tercer pis, on estan fetes amb
una gelosia de pedra. A la cornisa superior hi ha una sèrie d’arcuacions alternades amb magolles. A l’interior destaca un vestíbul decorat amb elements neogòtics.
Pel que fa a la façana, els murs presenten diferents tractaments en cada pis: s’utilitza la pedra amb carreus delimitats a la planta baixa; en el primer i segon pis hi ha un
pla únic diferenciat només per la disposició de les portes balconeres; finalment, en la planta superior destaca
l’aportació d’un contundent balcó corregut, suportat
per mènsules, que conforma una cornisa que corona
simbòlicament la façana.
El catàleg de Manresa protegeix el volum, l’aspecte
exterior i els espais comuns de l’interior de l’edifici pel
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seu valor artístic i històric (tipològic i compositiu). En
conjunt, es pot dir que l’edifici vol afirmar la voluntat de
deixar empremta arquitectònica en el tram més burgès
del Passeig.
PER SABER-NE MÉS
–BARAUT, Anton; BOVER, Imma, El Modernisme al Bages, a
Dovella, núm. 3, Manresa, desembre de 1981.
–LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consolidació del modernisme terra endins, Delegació del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Manresa i Angle Editorial,
Manresa, 2009.

TEATRE Joan Morros

propostes
MÚSICA Jofre Fité

Línia Maginot

A

quest estiu, pocs establiments a Manresa
seguiran mantenint una programació de
música en directe. Un d’aquests és el cafèteatre Voilà, al carrer del Cós, que cada setmana portarà grups de diferents estils a actuar.
El divendres 19 de juliol a les deu del vespre hi actuarà
un grup jove, els Línia Maginot, format per Magí
Mestres, Pau Albà, Jordi Ferret i Guillem Albé, amb un
repertori de temes propis que oscil·len entre el folk, el
pop i el rock. Amb dos treballs enregistrats fins ara,
Línia Maginot (2011) i EP 28! (2012), són uns dels nous
grups del panorama musical català que caldrà tenir en
compte. Ah!, i l‘entrada és gratuïta!

CINEMA Laura Vidal

Antes del anochecer
ncetant l’estiu tocaria fer un repàs del que vindrà aquests mesos (Star Trek, World War Z,
Gru2 o Aviones entre altres) però resulta tan
poc emocionant que més val parlar de l’ última perla del curs: la tercera entrega de la trilogia romàntica que Linklater inicià a Viena el
1994, continuà a París nou anys més tard i acaba a Grècia.
A Antes del amanecer Jesse i Celine es coneixen a Viena i
passen una inoblidable nit de converses que els marcarà
per sempre, però el que s’entreveu com una parella perfecte no reneix fins al final
d’Antes del atardecer a París,
on moguts pel record els
amics es retroben i pel que
descobrim a la pel·lícula que
ens ocupa no s’han separat
des de llavors. Des dels inicis el director ens capbussa
en una història narrada a
parts reals: u dia és el que es
veu a cada episodi i nou
anys són els que els separen, amb un guió escrit a
tres mans juntament amb els protagonistes que dota als
personatges de veracitat, amb diàlegs que fotografien
moltes de les parelles que han crescut i viscut al mateix
temps que la de Celine i Jesse. Al llarg dels tres films la
història ha anat perdent romanticisme per convertir-se
en una radiografia de les relacions, del que les sustenta i
també del que les fa trontollar, que té el seu final a
Grècia, país bressol de la civilització però també país de
ruïnes. Parlar d’aquesta pel·lícula és parlar també de les
dues anteriors, un projecte basat en la poètica de les
paraules senzilles i en la reflexió: és més el que ens uneix
que el que ens separa? Ara que ve l’estiu, pensem-hi.

E

Bona gent
ona gent és l’obra de teatre que obrirà la programació del TOC de teatre del Kursaal a finals del
mes de setembre. En un mateix abonament es
podran veure també el musical T’estimo ets perfecte, Poder Absoluto i Barcelona. És una comèdia agredolça escrita l’any 2011 pel dramaturg americà
David Lindsay-Abaire que va ser estrenada a Broadway
amb gran èxit de públic i de crítica. El muntatge està dirigit per l’argentí Daniel Veronese, que impregna els seus
muntatges amb uns diàlegs realistes i col·loquials. Parla
de dos personatges nascuts en un barri pobre i marginal
de Boston, la Margie, interpretada per la Mercè Arànega,
i el Mickey, interpretat per l’Àlex Casanovas. La seva sort a
la vida ha estat molt diferent: mentre la Margie, amb una
filla discapacitada, sobreviu com pot en el seu barri, el
Mickey, va poder estudiar medicina i s’han fet un nom.
L’obra comença quan aquests dos personatges es troben
30 anys després. A la Margi l’acaben d’acomiadar de la
feina i es troba en una difícil situació per poder pagar el
lloguer del pis on viu amb la filla. Unes amigues li informen que el seu amic de joventut Mickey acaba d’obrir
una consulta mèdica i la convencen que el vagi a veure
per demanar-li feina. La resta del repartiment és a càrrec
d’Antònia Jaume, Carol Muakuku, Ruben Ametllé i Àngela
Jové. L’escenografia, força espectacular, és de Paco Azorín.

B

ART Maria Camp

Vi-suals
er aquests primers dies d’estiu que acabem
d’encetar us volem proposar les exposicions
fruit de la l’edició 2012 del Concurs d’artistes
manresans, totes dues obertes fins al 14 de
juliol. D’una banda, al Centre Cultural el
Casino s’hi podrà visitar Rigat/Sarrate.3. Es
tracta de l’exposició dels guanyadors
del primer premi, en aquest cas exaequo: Josep Maria Sarrate i Joan Manel
Rigat. Ens ofereixen una mostra conjunta, d’obra inèdita i amb llenguatges ben diferenciats. I d’altra banda, a
l’Espai d’Art del Cercle Artístic de
Manresa hi haurà l’obra de Cristina
Zafra i Ramona Giménez Roy, guardonades amb l’accèssit. De cara als
darrers dies d’estiu, coincidint amb la
Festa Major de Manresa, es podrà
veure l’exposició de l’edició 2013 d’aquest certamen anual. I no us perdeu
el 29 d’agost l’oportunitat de poder
sentir l’artista Antoni Llena, en primera persona, parlant
de la seva obra i de l’art. Serà a la inauguració de l’exposició que presentarà al Centre Cultural el Casino.
D’aquesta, i de la que Agustí Penadès presentarà al
Cercle Artístic, us en parlarem amb més detall l’edició
d’El Pou de la gallina de setembre.

P
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fa 25 anys
Jaume Puig

L’ensenyament
era negoci
Les vendes de la revista número 15 es van
incrementar inusualment. Als quioscos del
centre de la ciutat s’exhaurien centenars d’exemplars en dos dies. En el tema central,
L’ensenyament com a negoci, es presentava el
cas de tres escoles manresanes concebudes
com una empresa que havia de proporcionar
uns guanys a costa del que calgués, fos l’educació dels alumnes o fins i tot la legalitat. Al
marge que el tema atragués molts lectors, es
va detectar que alguns desconeguts havien
anat adquirint revistes a l’engròs, amb l’objectiu de segrestar tots els exemplars. Això va
motivar que la nostra associació editora en fes
una segona edició, que també es va exhaurir.

E

l tema central del
mes denunciava
entre
d’altres
qüestions que
l’escola Joviat
practicava el sistema de
matriculacions dobles. És a
dir, que diversos alumnes
havien estat matriculats alhora a BUP i a Formació
Professional, presumiblement per obtenir la subvenció per
la Formació Professional que rebien tots els centres concertats per part de l’Administració. També s’hi parlava dels problemes econòmics de les escoles Camps i Fabrés i Rial.

començava a prendre força a finals de la dècada era l’opció
de conviure sense vincle legal o religiós, que feia que s’hagués reduït considerablement el nombre de cerimònies.
Enderrocament de les Mandongueres
Entre els fets destacats del mes de juliol, la revista es feia
ressò de les queixes per inseguretat ciutadana, de l’auditoria a l’empresa funerària Fontal i de les denúncies dels presos independentistes Marcel·lí Canet i Sebastià Datzira per
tortures a la presó d’Alcalá-Meco. D’altra banda, el ple
municipal del 20 de juliol aprovava l’enderrocament de l’edifici de les Mandongueres per obrir-hi una plaça (l’actual
plaça d’Europa). Es preveia també obrir una sala d’exposicions a l’antic refugi de la Muralla.

Arran de la publicació del reportatge, el departament
d’Ensenyament de la Generalitat va obrir un expedient a
l’Escola Joviat, que paral·lelament va exercir pressions sobre
anunciants i sobre les empreses distribuïdora i impressora
de la revista.
Augmentaven les parelles de fet
Un dels reportatges del mes analitzava l’evolució dels hàbits
dels manresans en relació amb els casaments, que s’havien
reduït considerablement. Entre els que es casaven per
l’Església, el lloc preferit era la Cova, però també tenien força
èxit el santuari de la Salut, a Viladordis, i Santa Anna de
Claret, a Santpedor. Els casaments pel civil havien augmentat espectacularment des de principis dels anys vuitanta,
fins a arribar a igualar als religiosos. Però la tendència que
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Imatges antigues de la Joviat i la Rial

crònica social
Ignasi Torras i Garcia

Manresa, Ciutat Pubilla de la Sardana

F

a cinquanta
anys que Manresa va ser
escollida Ciutat
Pubilla de la
Sardana 1963. Abans ho
havien estat Girona, la
primera ciutat, el 1960;
seguida de Lleida, el
1961. El 1962 la gran
festa sardanista es va
celebrar a la Catalunya
Nord, a la ciutat de Ceret
(El Vallespir).
Juli Sanclimens va ser
escollit secretari general
de l’organització acompanyat d’una nombrosa
junta, formada per
membres de les entitats
culturals vinculades al món sardanista, l’Agrupació
Manresana de Folklore, el Casal Cultural Dansaires
Manresans, i la delegació manresana de la Unió de Colles
Sardanistes de Catalunya. Va ser un gran encert superar la
rivalitat entre entitats, que va ser possible gràcies a un treball conjunt que va donar un resultat extraordinari.

Diumenge 21 d’abril es va fer la proclamació de Manresa
Ciutat Pubilla de la Sardana 1963. Van assistir-hi Rita Torrent,
pubilla de Ceret i pubilla de la Sardana 1962, amb el seu
alcalde, per acompanyar Paquita Serramalera, pubilla de la
Sardana de Manresa. Abans es va celebrar un ofici solemne
a la basílica de la Seu, amb la participació musical de l’Orfeó
Manresà. L’acte oficial es va celebrar al Saló de l’Ajuntament
de Manresa, amb la lectura del Missatge Sardanista a tot el
món, que va llegir Francesc de Borja Moll, fent referència als
valors folklòrics i espirituals per tal que «tots els sardanistes
del món ens sentin units en una simbòlica rotllana».
Seguidament es va inaugurar el Monument a la Sardana a
la plaça Cots, obra de l’arquitecte manresà Jaume Soldevila

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

i Ribera, seguit d’una ballada de sardanes a l’entorn del
monument. A la tarda l’Orfeó Català va oferir un concert al
teatre Conservatori.
Durant la segona quinzena d’abril es van celebrar ballades
de sardanes, concurs de fotografies sardanistes, pregó de la
Ciutat Pubilla des de Ràdio Manresa, a càrrec de Josep M.
Manubens, i missa de Sant Jordi, a la parroquial del Carme,
oficiada per Mn. Josep Junyent. També hi va haver conferències a la sala d’actes del col·legi Renaixença, com «La poesia
de la sardana», a càrrec de l’escriptor Octavi Saltor; «La nostra responsabilitat de sardanistes», per l’escriptor Josep
Miracle, i «La sardana i les arts», a càrrec de Josep Mainar, historiador i president de l’Obra del Ballet Popular.
A la fotografia, l’escriptor barceloní Josep Miracle, deixeble
de Pompeu Fabra, en la conferència «La sardana i les arts», a
la Sala de La Renaixença (Grup escolar), acompanyat de
Ramon Bordes, Josep M. Alegre, Miquel Serramalera i Emili
Solernou, membres de la comissió organitzadora.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

La llengua dels diàlegs

Gatsby

legeixo la novel·la L’Aleman, de Jordi Santasusagna,
ambientada a la Cardona dels anys 40, i observo
que els personatges (un desertor de l’exèrcit nazi, el
cap de Falange, directius de La Companyia, gent
humil de la Coromina o immigrants andalusos)
s’expressen sempre en català... i resulta prou versemblant.

e n’ha parlat força amb motiu de la recent
estrena. La indústria del cinema ha invertit
molts diners en la no-sé-quantes versió cinematogràfica de la novel·la El gran Gatsby de
Francis Scott Fitzgerald. Un llibre emblemàtic
de la generació perduda nord-americana que irrompé
amb tanta força durant els anys vint del segle passat. Un
llibre, també, que no ha estat pas gens de sort en el seu
trasllat a la pantalla. Si ni tot un Jack Clayton no se’n va
sortir el 1974, què es podia esperar d’un d’aquests
sapastres d’ara? Parlo pel que he llegit,
o m’han dit; de totes maneres en
aquest cas concret no em mou el més
mínim interès per a fer-me’n una opinió personal i directa.

L

Què cal fer, en un relat, quan ha de parlar un personatge
que sabem que en la realitat no utilitzaria mai el català?
Aquest és un dilema amb què algú que escriu ficció narrativa es troba sovint. Hi ha àmbits i situacions on no és versemblant que un personatge parli en català, com no ho és
que un pagès empipat perquè acaba de
perdre la collita a causa d’una pedregada exclami «vatua l’olla!». Els qui han conreat novel·la negra, i han retratat els baixos fons, els suburbis de les grans ciutats,
el tràfic de droga, la prostitució i la delinqüència, saben que els personatges, en
la major part de situacions, no usarien
mai el català ni, tot sovint, tampoc el castellà. I, malgrat tot, en la ficció, gràcies a
l’esforç dels autors del gènere, l’utilitzen.
Com és que de vegades es qüestiona
que guàrdies civils i delinqüents utilitzin
el català en alguns textos, i, en canvi,
ningú no ha posat mai en dubte la versemblança dels diàlegs escrits per autors com Eduardo
Mendoza o Vázquez Montalbán, escrits en castellà i situats
en ambients catalanoparlants de Barcelona? La resposta és
simple: perquè el castellà és una llengua plenament normalitzada, com l’anglès o el francès. I el català, en canvi, és una
llengua subordinada a una altra de més poderosa, amb la
qual conviu a tots els nivells i, en alguns casos, en posició
d’inferioritat. Per això podem trobar novel·les escrites en
català on la presència del castellà és molt elevada en els diàlegs, però no a la inversa.
Personalment, crec que s’hauria d’escriure amb normalitat, i
fer com els autors d’arreu, que fan l’observació que la conversa s’està duent a terme en la llengua que sigui, però la
transcriuen en la llengua en què, amb naturalitat, escriuren
el text. Si l’escriptor en sap prou, ja trobarà la versemblança.
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Ara bé, de tot allò que m’ha arribat
sobre el tema, hi ha una cosa que vull
remarcar: l’article de Jordi Puntí a l’últim número de la revista L’Avenç i valorar-ne dos aspectes. El primer és assabentar-nos que la il·lustració de la portada de la primera edició del llibre, a
Nova York, era un quadre del pintor
català Francis Cugat, germà del músic
Xavier Cugat. Aquest artista va treballar també a Hollywood, entre altres
coses con a dissenyador de decorats
Dani Hernández Massegú
per a Douglas Fairbanks i consultor de
pel·lícules que experimentaven amb el technicolor, com
L’home tranquil de John Ford. L’article de Jordi Purtí
documenta també el fet que quan l’editor va triar aquesta portada el llibre no estava acabat del tot i que vista
per l’autor va influir en el seu redactat.
L’altre aspecte és felicitar l’autor de l’article per haver-hi
recordat l’existència d’una excel·lent traducció del llibre
al català, feta per Ramon Folch i Camarasa, publicada el
1972 i molt reeditada. Ho sento pels amnèsics –sobretot
de vocació– però resulta que en aquest país no tot està
per fer. Hi ha tant o més de fet –i ben fet– com d’oblidat
per ignorància o mala fe. No tindria res d’estrany que
n’aparegués una altra i que la premsa l’anunciés com si
fos la primera que es fa en la nostra llengua, com ja ha
passat altres vegades.

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ
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Joan Manel Gabarró

Per un pilot de ferro
a regressió cultural no té fi. Hem tornat a la
prehistòria, concretament a l’edat dels
metalls. Les voreres dels carrers de la ciutat
són plenes de brutícia i restes de mobles
que fan nosa en habitatges on hi ha molta
gent i molt poques persones. La fusta i les
cadires amb potes estellades i entapissats
esqueixats ja no serveixen per a res, com els
vidres, els miralls o els prestatges de plàstic foradats pel
lleixiu. Però el metall, ni que sigui rovellat, comença a ser
molt cobejat. A cal drapaire, encara es cotitza i, amb els
temps que corren, qui no corre, vola. Ja fa temps que les
catenàries de les vies ferroviàries i les torres elèctriques
pateixen l’efecte dels furtadors de coure. I ara, tot i que el
preu no és el mateix, ha començat el saqueig de les restes de ferro. Qualsevol element metàl·lic que hom deixi
al carrer no dura més de deu minuts. Els caçadors de ferralla estan a la que salta. I si muntanya no va a Mahoma,
aquest va a la muntanya i es fa el que sigui per obtenir

L

quatre duros venent el botí a pes. L’última víctima del
pillatge de ferregots ha estat l’antiga fàbrica dels
Polvorers, a tocar de can Poc Oli, on uns lladregots amb
més rostre que consciència van endur-se les bigues de
ferro que sostenien l’edifici. L’immoble, que ja s’aguantava amb pinces, va patir els efectes de la manca de
suports de manera immediata. Poc després se’n va desprendre la coberta i una mostra més del patrimoni
industrial de la comarca se’n va anar en orris.
Malauradament, la sensació de misèria als carrers és creixent i el greu és que no sembla que hi hagi una solució a
curt termini. Mentrestant, accions com la dels Polvorers
–on també habiten individus força indesitjables en condicions d’insalubritat– sembla que ens encaminin cap a
una apocalipsi irrenunciable només comparable al
Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo o a
aquella cinta titulada Mad Max, que protagonitzava Mel
Gibson de jovenet, en què una colla de peluts troglodites es treien els ulls per un bidó de benzina.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

Revers tenebrós

AntiManrusionica

El cas que expliquem és rigorosament
cert. Fa pocs dies, i amb motiu de la
presentació del col·lectiu Espai Roig
del Bages, van circular cartells de diferents mides –el que ens han fet arribar
és de mida A4– anunciant, precisament, l’acte d’arrencada de l’activitat
d’aquest nou fòrum de reflexió social.
Pel que es veu, es va fer recliclant
papers utilitzats per una cara, que és
una cosa que està molt bé per fer-hi
notes, però potser no tant per fer cartells. El cas és que si girem el cartell en
qüestió, hi apareix una carta signada
per un militant de Comissions Obreres
dirigida al secretari general del Bages,
Lluís Vidal Sixto. Hem omès els noms
tant del remitent com de les dues companyes de les quals parlava per no ferir
cap sensibilitat, però és esgarrifós pensar com una carta amb un comentari
d’aquest tipus pot haver estat fotocopiada... i acabar sent reutilitzada tan
alegrement per fer-ne un cartell!
Jutgeu-ho vosaltres mateixos. Com ens
diu l’amable remitent del cartell, tot
plegat és tan increïble com inexplicable.

En una ciutat de favets i tremendos,
com no podria ser d’una altra manera,
als organitzadors del certamen
Manrusionica els han sortit uns contestataris. Es defineixen (en el seu espai a
Facebook que reproduïm i on apareixen amb aire molt clandestí) com un
«festival-rave» i han penjat diversos
vídeos on, sincerament, fan una mica
el mico.
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te fabril on, com és obvi, la deixadesa
fa que s’hi hagi acumulat de tot: brutícia, flora i... fauna.

No vols caldo...
La imatge que publiquem no pot ser
més reveladora. Tampoc deu ser insòlita ni a Manresa ni en cap altre localitat
on hi hagi una escala ben nodrida de
veïns. Una comunitat que, amb un
acord ben respectable, decideix fer fer
un cartellet –en castellà, això sí– en
què indica que no vol propaganda a
les bústies. Queda clar, que la inversió
no va sevir per a res.

Fauna a la
Fàbrica Nova
Aquests antimanrusiònics són una
bona fauna... Ara que, per fauna (i flora)
la que s’ha creat al solar de la Fàbrica
Nova. Concretament, en la zona de
vegetació que queda més propera al
barri de la Sagrada Família i al parc
contigu a la Piscina Municipal. Un veí,
que a la nit sent tota l’esplendor sonora de l’espai que té abandonat
Servihabitat, ens fa arribar una fotografia de les tanques on es veu la gran
bassa d’aigua que s’hi ha creat, propici
per a l’assentament d’una àmplia colònia de granotes i gripaus. Fa pocs dies
que l’Ajuntament ha tramès una sanció
als propietaris del solar de l’antic recin-

Glaçons de gel
La següent instantània tampoc necessita gaires comentaris. Hi ha evidències que, de vegades, per a algú no són
tan evidents. El cartell el localitzem en
una fruiteria –regentada per catalans,
la qual cosa, últimament, ja és tot un
exotisme en aquella zona– de la carretera de Vic a l’alçada de l’establiment
de bates i uniformes Unilabor. En fi, si
hi havia algun dubte sobre el material
dels glaçons, queda dissipat.

que sempre controla amb cura Glòria
Ballús, la seva doble condició de batlle i
regidor d’Esports el va obligar a passar
la majoria de l’acte a escena i de peu
dret. El presentador, en to de broma, ja li
El nostre cap de redacció, Carles Claret, va dir que, si de cas, de cara a l’any que
va presentar, conjuntament amb Laura bé ja li posarien una cadira a l’escenari.
Fíguls, la 47a edició de la Nit de
l’Esportista que es va fer al teatre
Kursaal el divendres 21 de juny. La gala,
que generalment s’allarga pel nombre
de finalistes als premis en diferents
categories, es divideix en diferents blocs Justament el dia de tancament d’aquest
en els quals les diferents autoritats van número de la revista, les pàgines salmó
lliurant premis de manera que la cosa La Vanguardia parlaven del casament
queda repartida entre tots i els VIP de la filla del president Mas i hi destacapugen a l’escenari en un bloc i s’asseuen ven que el nuvi duia un vestit de Señor.
a la platea en els altres. Aquest any, en Comentava el periodista Ernest
què hi havia tres blocs, l’únic personat- Carranza que «...el nuvi es va vestir amb
ge que va amortitzar poc la seva locali- un vestit (sic) de la sastreria manresana
tat a la platea va ser l’alcalde, Valentí Señor». Al 2011 Señor va celebrar el seu
Junyent. I és que, segons el protocol cinquantenari i sembla que això ha

estat un revulsiu per donar una
empenta a l’empresa. És casual que al
mateix dia alguns components dels
Gossos vestien un dels seus trajos al
Concert per la Llibertat (a la foto, imatge promocional), mentre que el gendre del president Mas també en duia
un de la mateixa casa per casar-se a
Fornells (Menorca). Al Serra Claret, que
s’ha fet un nom vestint alguns jugadors del Barça a través del gendre
(Josep Guardiola), li ha sortit un competidor a l’hora de vestir famosos.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

Cadira per a
l’alcalde

Senyor Mas

A voltes amb la solidaritat

F

a unes setmanes des de la
Butaca fèiem un repàs a la solidaritat individual i fa un temps
vaig tenir coneixement d’actituds i manifestacions d’una
part de representants, escollits demo-

cràticament, per conciutadans catalans.
Val la pena compartir els fets.
En plena situació de davallada pressupostària, és ben sabut que un dels plantejaments que es fan és tancar recursos
o reduir horaris d’obertura i compartirho amb poblacions properes. El resultat sempre és el mateix, mobilització
ciutadana, plataforma de defensa
dels drets dels ciutadans, manifestacions publiques dels
alcaldes i regidors, ben disposats a posar-se davant de
les protestes, que ells han
estat incapaços de
canalitzar i/o mobilitzar i un dir: «no
passaran» unànime; sigui quina
sigui la població
afectada. Llavors
vénen negociacions amb l’administració del
país. El que em
resulta sorprenent és que en

algunes situacions el representant del
poble en ple debat, en petit comitè
manifesta: «Escolta, deixem el recurs al
meu poble o ciutat i callem tots i s’acaba
el conflicte».
Un altre acte de solidaritat, en aquest cas
públic i notori, embolic a l’hospital de
Sant Pau de Barcelona, sense entrar en
detalls perquè no acabaríem mai, una
de les solucions proposades pels mateixos treballadors: «Que tanquin l’hospital
del costat!». I, de pas es deixa anar que el
seu centre rep, per l’activitat feta, menys
diners que altres centres. Asseveració no
certa.
O sigui, que critiquem la retallada? O
neguem l’evidència de la situació?
Situació ben evident a casa… del veí.
Gran alçada de mires! I un millor sentit
de la responsabilitat, si us plau. Estem
com estem, manegar la crisi vol no perdre els senderi i no fer-nos mal els uns als
altres. I per arrodonir-ho tindrem un
estiu, diuen, fred: mentre no se’ns congeli l’ànima!
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Tot a mitges

J

a ho denunciava l’AmatPiniella a El casino dels senyors: a Manresa tot ho deixem a mitges. Constiruïm una
catedral, però no hi posem
bisbe. Fem una plantada d’arbres,
però no pensem a regar-los. Prohibim
l’aparcament a la plaça del Mercat,
però tothom hi continua aparcant
com si res. Dissenyem una gran plaça
al bell mig de la ciutat i ara, vuintanta
anys després d’aquell projecte, encara
ens debatem sobre si cal fer-la (i,
doncs, tirar el Conservatori a terra) o
bé deixar-ho com està vuitanta anys
més. En això d’ensorrar el teatre
Conservatori hi ha arguments objectius i opinions a banda i banda, que
seria llarg d’enumerar. Hi ha qui és partidari dels enderrocs per sistema i qui
s’hi oposa perquè considera que
forma part del patrimoni cultural, mal-
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grat que faci anys que no hi posi
els peus i ignori que encara s’hi
fa Cineclub. Alguns dels partidaris de l’enderroc, fet i fet, també
serien partidaris s’esplanar la
ciutat a cops d’excavadora.
Indecisos i contradictoris com
som, el que pot passar és que el
temps acabi decidint per nosaltres, com ja ha estat a punt de
passar amb la torre Lluvià, la
fàbrica dels Panyos i la Fàbrica
Nova. A Manresa la crisi és consubstancial als seus orígens, per això hi estem
tan avesats a veure-les passar. Ara, amb
la crisi econòmica, el tarannà local hi
ha trobat una bona coartada: per
ensorrar l’edifici del Conservatori, calen
uns diners que no hi són; per mantenirlo, calen uns diners per a la rehabilitació que tampoc no hi són. És clar que

amb una mica d’imaginació i emprenedoria sempre ens quedarà l’opció de
costejar l’enderroc a base de construirhi un polígon industrial. Però abans
estaria bé de consultar les entitats que
s’hi allotgen i, si s’escau, sotmetre a
referèndum la decisió final. I així, mentrestant, deixarem que el temps una
vegada més faci la seva feina.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Ignasi Cuadros

LO GAITER
DEL CALDERS
Hem anat al camp del Barça
no pas a veure futbol
sinó perquè mig món vegi
el que Catalunya vol.
Volem viure com Déu mana,
volem fer el nostre camí,
volem poder dir la nostra,
volem poder decidir.
Decidir què fer amb els duros
o amb el euros que tenim:
si mantenim mitja Espanya
o si bé volem fer el cim
incorporant-nos a Europa
tal com som, una nació
que diu prou al tracte indigne
de Castella i del borbó.
Hem anat a Barcelona,
doncs, una vegada més,
per fer pinya i fer gatzara
contra bords i botiflers
que volen colonitzar-nos
i que ens roben els calés.

I

al Nasi Cuadros, qui no el
coneix? Enmig del paisatge
sociocultural de la ciutat, més
aviat tirant a discret, hi destaca
el seu activisme associatiu: un
itinerari fèrtil gairebé des que va aterrar.
Perquè, com tants i tants d’altres,
l’Ignasi Cuadros és manresà per adhesió
pròpia. Estrictament cal dir que va néixer a Biosca i que va arribar a la ciutat
amb set anyets. Poc després el vaig
conèixer a l’institut: tot ell era timidesa. I,
tanmateix, dono fe que va saber transformar-la com qui gira un mitjó. Mireulo, compromès aquí i allà; que si la revista Llamborda, que si el col·lectiu ecologista l’Alzina, a Òmnium Cultural o al
Centre d’Estudis del Bages... Per tot
tenia i té idees, i reflexions a desdir.
Geògraf professional per l’Autònoma,
una beca el va posar a l’ombra de la
Generalitat i ja no se n’ha apartat. Això

sí, abans no ha obtingut plaça a
Manresa, li han calgut vint-i-cinc anys de
Renfe diària a Barcelona. Tenia més triennis que qualsevol maquinista o revisor, i
un coneixement ferroviari crític que
encomanava a tots els usuaris que bonament el volguessin seguir. Podem estar
ben segurs que ell sol va sumar més partidaris a les reformes a la línia de rodalies
que el més complet acte reivindicatiu: la
seva actitud tossuda i argumental us
acabava deixant sempre amb la paraula
a la boca! I bé, ara a l’Ignasi Cuadros,
amb més de cinquanta anys a l’esquena,
alliberat de desplaçaments i servant la
perspectiva social de sempre, el trobareu en aquesta i aquella xerrada, tranquil
o preocupat, sempre a punt de comentar-vos la jugada. Escoltar-lo no vol pressa, i si teniu l’estona descobrireu que,
rere el xàfec argumental, hi ha molt més
que un home d’idees.

Permeteu-me que discrepi
de la gent del Galliner,
d’Imagina’t i algú altre
con l’amic Serra Carner.
Jo no sóc dels que m’agrada
deixar coses a mig fer.
Trobo bé que el gran projecte
nascut el segle passat,
que fa que Manresa tingui
una plaça de ciutat,
en part per fi es realitzi.
El podrem veure acabat?
Que perdem un vell teatre?
Sí, d’acord, però tant se val.
Si volem tenir una plaça
digna de la capital
de la comarca del Bages
i Catalunya central.
És allò que diu la dita,
i excuseu-me l’ús del mot
que avui sona un pèl masclista:
que no es pot tenir mai tot,
tenir la dona borratxa
ben contenta i el vi al bot.
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Sardanes

envolguts germans i germanes. Potser les
calors m’enerven l’ànima; però, en veure les
últimes ballades de sardanes a la Plana, no he
pogut evitar rebel·lar-me. Ja té nassos que el
moviment organitzador de la moguda
–encapçalat per l’incombustible Leandre
Fusté– es digui Nova Crida, quan el més nou que hi ha a
plaça és l’om que es va trasplantar després que l’originari passés a millor vida. Valga’m Déu, quin estol de joventut que compon les rotllanes de balladors. El més jove
deu tenir 60 anys! No anem pas bé. Prou que ho sap l’amic Leandre, però la renovació en aquest camp, a
Manresa i arreu, no arriba i, mal que em pesi, em sembla
que ja no arribarà. El món de la sardana està tocat de
mort i, a sobre, els sardanistes amb nivell passen olímpicament de barrejar-se amb els afeccionats de la Plana.
Sí, sí, com ho sentiu. La Nova Crida, no crida. Però és que
per molt que xiscli, els de Dintre del Bosc –l’altra colla de
la ciutat– són sords com una tàpia. O, segons em diuen
–i que Nostre Senyor em guardi de mentir–, no volen
perdre el temps mostrant les seves capacitats entre
mers afeccionats a la sardana. Ells i elles són una colla de
concurs i no van a la plaça si no és per exhibir-se. En fi,
com si fossin castellers i necessitessin que se’ls donés
pit. Déu sap que la dictadura va fer molt mal a la nostra
cultura, però, en el cas de la dansa tradicional, en lloc de
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fer un gir per popularitzar-se i transformar-se en un element festiu com ho era en la seva fundació (com a
divertiment de fi de festa, als casaments, a les festes
majors i als caps de setmana entre família, grups i
colles), es va convertir en quelcom sacre, que calia ballar
amb pulcritud i que es reduïa a les figures esveltes. En
definitiva, una peça de museu d’estampa plenament
folklòrica. I alguns, a fe de Déu que s’ho van agafar fil
per randa. No en va, en algunes poblacions catalanes,
alguns grups de balladors no deixen entrar a la rotllana
als desconeguts. Déu ens en guard si el nouvingut no té
el nivell suficient i no sap comptar i repartir com un
metrònom. Tant de rigor ha matat l’essència del ball i va
camí de convertir-lo en una peça de museu. Si bé és
veritat que la cobla –una institució de la nostra cultura–
de mica en mica ha anat festejant amb la modernitat, en
el cas de la dansa, tot plegat fa encara molt tuf de càmfora. Avançaríem una mica, de ben segur, si la introduíssim a les escoles com a font d’unió entre les persones
independentment del seu nivell i aptituds psicomotrius. Ara que –i que l’Altíssim em perdoni– n’estic segur
que sortiria algun sectari de la multiculturalitat que
encara diria que, si es fan sardanes, també caldria ensenyar a les noves generacions danses saharianes, berbers, senegaleses, quítxues o eslaves; a part, òbviament,
de les sevillanes, les jotes i alguna muiñeira.

Vols saber què passa a Manresa?
Subscriu-te al Pou!
Nom i cognoms
Adreça
Població

CP

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

Tel.
a

de 2013, per un

import de 3,70 euros per exemplar, que pagarà:
Titular
Caixa o banc

Codi

Agència

Codi

Carrer
Població
Us demano que els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou
de la gallina siguin pagats amb càrrec al compte núm.
(signatura)

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

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar
FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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