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editorial

Més que un mirall del passat

E

n aquest número 300, recuperem una
tira de Manel Fontdevila –d’actualitat les
últimes setmanes per la seva sortida,
conjuntament amb altres companys, de
la revista El Jueves– que encarna el nostre Oleguer Bisbal, publicada fa més de
dues dècades. El text i l’exhibició de
manresanisme rònec que traspua continuen sent vigents. Com ho són alguns problemes de
Manresa que la revista ha reproduït a les seves pàgines fins a avorrir els sacrificats i fidels lectors. El pensament oleguerià –el caspós, de doble moral i de
baixa autoestima– és ben vigent en alguns sectors.
Com també ho és el Pou, tot i que seríem uns necis
si penséssim que des del 1987, quan apareixia una
nova veu a Manresa, no ha canviat res. Malgrat tot,
quan comparem el número 1 amb l’actualitat, hi ha
algunes coincidències que conviden a pensar. A l’ajuntament de la ciutat, per exemple,
també hi mana CiU i, entre els
homes forts, es repeteixen dos
noms: Josep M. Sala, l’home dels
números, i Francesc de Puig que,
després de rodar el món, ha acabat
de nou al Born. Si ens fixem en
aquesta realitat, conclourem que
Manresa no ha anat gaire lluny.
Com en el cas del bàsquet. En l’anecdotari del tema central
d’aquest número, també
quedarà palès que fa
dues dècades, igual que
ara, a final de temporada el Manresa de bàsquet també salvava la
categoria pels pèls. Això
sí, mentre abans es guanyava als parquets, ara,
es fa als despatxos i, com
sempre, fent sobreesforços econòmics.

Són coincidències. En
aquest lapse de temps,
tant el govern de la ciutat

com el club de bàsquet també han viscut altres
moments ben diferents com la consecució d’una històrica Lliga ACB –una gesta impensable ara mateix–
o l’arribada, l’any 1995, d’un pacte de progrés amb
tres caps de llista ben potents i capitanejat per d’un
PSC en alça. Res a veure amb el moment actual, tant
pel que fa a la realitat dels partits com en els lideratges a la Sala de Plens. La revisió de números antics
del Pou, d’altra banda, també evoca realitats de les
quals la ciutat i, especialment les persones que hi
viuen, afortunadament, han girat full. El canvi social i
l’arribada d’una nova onada d’immigració han canviat força la fesomia manresana i, al marge d’aquelles
assignatures pendents de sempre, Manresa ha de fer
front a reptes de futur gens menystenibles posicionada enmig d’un territori que, passat el boom immobiliari, ha d’apostar per consolidar-se com a punt
estratègic a nivell econòmic. L’actual moment d’El
Pou de la gallina, també una publicació nascuda en altres temps,
tampoc no és fàcil. També es
troba en una cruïlla de camins.
Major d’edat en l’experiència
d’elaboració de continguts, però
potser massa inexperta en l’adequació d’aquests als nous formats i consums de comunicació. L’objectiu, no podria ser
un altre, ha de ser continuar sent el fundacional:
una veu independent i
alternativa, però la
manera de presentarse a l’audiència haurà d’anar-se redefinint. Tot plegat perquè els números
antics de la revista no
acabin sent una joia
d’hemeroteca per a
filantrops. Per això, en els
propers números –qui sap si
300 més en paper– hem de
procurar ser molt més que
un mirall del passat.
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notícies del pou

Debat sobre el
futur del periodisme

Fem 300 números:
300 agraïments

El dia 4 de juny es va fer una interessant taula rodona,
dins del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre
Cultural del Casino, sobre el tema: Present i futur del
periodisme a Manresa. El debat va girar especialment al
voltant dels canvis produïts per la irrupció de les xarxes
socials i va comptar amb la presència de gonçal
Mazcuñán, president de la demarcació de la Catalunya
central del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Marc
Marcè, director de Regió7; Pilar goñi, directora de grup
Taelus; Sergi Vázquez, director de TLB grup; Pere
Fontanals, director de Manresainfo, i Pere gassó, director
de Catpress, moderats pel periodista Carles Claret, cap
de redacció d’El Pou de la gallina.

El Pou de la gallina ha arribat a l’edició del número
300, una efemèride que commemorem amb diversos
espais i en el tema central d’aquest número. Voldríem
fer constar, però, des d’aquí i de manera ben especial el
nostre agraïment als lectors que mes rere mes heu fet
confiança a la revista, als subscriptors que ens heu
donat suport any rere any, als anunciants que heu fet
possible la viabilitat del producte amb un plus de complicitat impagable i, és clar, al centenar llarg de periodistes, columnistes, dibuixants i col·laboradors que hi
heu treballat de manera desinteressada. gràcies a tothom i esperem retrobar-nos el setembre amb noves
energies.

Redacció, administració,
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes Muñoz
Tresorer: Francesc garcía
Vocals: Joan Badia, Joan Cals, Carles Claret,
Ramon Fontdevila, Lluís Matamala,
Josep R. Mora, Joan Segon, Teresa Torra i
Joan Vilamala
Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1 - Manresa
Telèfon i fax: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret
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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
La Renda Garantida
de Ciutadania
Amb motiu d’haver-se celebrat del 23 al
29 de juny la Setmana de la Dignitat, els
treballadors socials creiem que és una
bona ocasió per posar de nou damunt la
taula la necessitat de disposar d’una
Renda garantida de Ciutadania (RgC) que
asseguri que totes les persones i famílies
que no disposen de cap ingrés puguin
cobrir les seves necessitats bàsiques.
Així ho preveu l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, que a l’article 24.3 diu: «les persones o famílies que es troben en situació
de pobresa tenen dret a accedir a una
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legalment
s’estableixen». La Comissió promotora de
la iniciativa Legislativa Popular (iLP) per
una RgC va presentar el desembre de
2013 més de 120.000 signatures de suport al Parlament, i el 26 de març la cambra va donar llum verda a la tramitació de
la iniciativa. Malgrat ser un procés llarg i
lent, és un bon inici per consolidar un dels
pilars bàsics de l’estat del benestar.

Avui en dia, la crisi ens ha portat a treballar
amb persones que no responen als perfils
clàssics de risc d’exclusió social, sinó que
per motius laborals i econòmics es troben
amb greus dificultats per cobrir les seves
necessitats bàsiques. Això comporta que
els treballadors socials dels serveis socials
bàsics acabem fent de gestors de recursos
i dispensadors d’ajuts, en detriment de
poder fer un treball més personalitzat i de
qualitat amb les persones més vulnerables. Des de fa uns anys hi ha hagut un
augment considerable de persones que el
que necessiten són, bàsicament, ajuts
econòmics.
Creiem fermament que disposar d’una
Renda garantida ens permetrà retornar a
l’essència del treball social. Assegurar que
les persones amb recursos i habilitats personals i certa xarxa de suport tinguin
cobertes les necessitats bàsiques permetrà als treballadors socials desenvolupar i
portar a terme una tasca de més qualitat i
amb major possibilitat d’èxit per a les persones en situació d’especial vulnerabilitat
i risc d’exclusió social.
«Per una Catalunya sense atur, pobresa i
desigualtat».
Grup de Serveis Socials Bàsics del Col·legi
Oficial de Treball Social de Catalunya –
Delegació de Manresa-Catalunya Central

Com a professionals especialitzats en treballar amb col·lectius vulnerables i en risc
d’exclusió social, els treballadors i les treballadores socials considerem que és
bàsic aconseguir aquesta fita. La nostra
tasca incideix a nivell individual, familiar i
grupal, utilitzant una metodologia pròpia
que es nodreix de la sociologia, la psicologia i altres ciències socials. El treball social
consisteix a desenvolupar un pla de treball (itinerari personal i familiar) pactat
amb la mateixa persona per aconseguir la
seva inserció social i/o laboral en la mesura que sigui possible.
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de mes a mes
Concentració per
la república
2 de juny. Prop de 500 persones s’apleguen a la plaça
Major per reclamar la república i la independència de
Catalunya aprofitant l’abdicació de Joan Carles com a rei
d’Espanya a favor del seu fill Felip Vi.

Regió7 lliura els
seus premis
3 de juny. A l’auditori de la Plana de l’Om, es lliuren els vuitens premis de Regió7 i TVM a Carles Checa (Esport), Liven
SA (Empresa), Taller Coloma de Solsona (Actius Socials),
Francesc Escribano (Comunicació), Francesc Boix i J.M.
Parcerisas (Cultura), Rafael Rosell (Ambaixador), gerard
Vilardaga, Joan Villaplana i Primo gabbiano (Tendències),
Oriol Rosell (Estrella) i Adif (Estrellat).

Manel Fontdevila
deixa ‘El Jueves’
5 de juny. El dibuixant Manel Fontdevila, col·laborador històric d’El Pou de la gallina, anuncia que deixa la revista El
Jueves després d’una vintena d’anys de vinculació, per desavinences amb l’empresa editora RBA que li havia censurat
la portada que havia d’aparèixer sobre l’abdicació del rei i
el traspàs de la corona al seu primigeni.

Valentí Fuster,
als premis Ampans
6 de juny. El cardiòleg Valentí Fuster és el convidat estel·lar
del lliurament dels cinquens premis d’investigació i
innovació sobre persones amb discapacitat intel·lectual,
que es lliuren al teatre Kursaal, a Laura Elisabet gómez
Sánchez, de l’instituto iNiCO, de la Universitat de
Salamanca, i al Projecte Just Sumem, de l’institut
Voltreganès, de Masies de Voltregà.

Visuals omple d’art la ciutat
7 de juny. La vuitena edició del cicle Visuals, que uneix arts
plàstiques i la cultura del vi, enceta un seguit d’exposicions,
projeccions, audiovisuals, degustacions i creacions a la
plaça Sant Domènec i diversos punts simbòlics de
Manresa, amb la inauguració de la gran exposició plàstica
Parla, memòria, que comprèn dotze intervencions artístiques creades per autors diferents i heterogenis.
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Pius Cisa

Manresa amb
‘Catalans want to vote’
8 de juny. A banda de les actuacions castelleres a
vuit capitals europees, també s’aixequen castells a
una cinquantena de poblacions del país i a
Manresa, a la plaça de Crist Rei, les colles castelleres
Penjats del Campus i Tirallongues alcen dos pilars
simultàniament i despleguen els domassos amb el
lema Catalans want to vote.

El gremi de
constructors ja té llibre
12 de juny. La sala gòtica de la Seu acull la presentació del
llibre De mestres de cases a constructors. Més de 650 anys
d’història a Manresa i comarca, de l’historiador Francesc
Comas, editat per Zenobita i promogut pel gremi de
Constructors.

La residència Sagrat Cor
passa a Càritas
23 de juny. Les serventes del Sagrat Cor de Jesús anuncien
que cedeixen la residència del carrer del Joc de la Pilota,
coneguda popularment per Les Cuques, a Càritas Manresa i
que les 4 monges que hi viuen seran traslladades a Vic.
L’equipament té uns 4.000 metres quadrats i 90 places.

Danses dels Països Catalans
reben la Flama del Canigó
23 de juny. Danses dels Països Catalans, amb Tradiball en
Dansa i música en directe (acordions, guitarres i gralles),
reben la Flama del Canigó a la Plana de l’Om, d’on és traslladada a la Plaça Major per donar pas a la revetlla organitzada per imagina’t.

La Nit de l’Esportista
premia Núria Picas

Una de freda...
Els vaporitzadors fan figa

26 de juny. Núria Picas és proclamada millor esportista de
Manresa, tot i que no hi és present per motius de competició, en una gala a càrrec del gimnàstic al teatre Kursaal que
també premia Moi i Pep Torrallardona i Eriksson, del
Bàsquet Manresa (també absents). En la categoria de joves,
el guanyador és el jugador de futbol Roger Riera, que pronuncia el pregó.

El Col·legi d’Aparelladors
estrena escultura
27 de juny. La delegació del Bages-Berguedà-Anoia del
Col·legi d’Aparelladors fa donació a la ciutat d’una escultura commemorativa amb motiu dels 25è aniversari de l’obertura de la seva seu a la Plana de l’Om. L’obra de l’aparellador Jaume Soldevila és situada al parc de la Font del gat.

TVM deixa d’emetre
30 de juny. El grup Taelus (Canal Taronja) i TV Berguedà
compren a Regió7 la llicència de Televisió de Manresa
(TVM) per emetre-hi informació del Berguedà d’ara
endavant.

Les cigarretes de vapor que semblava que s’havien
de menjar el món un cop les convencionals van ser
retirades del mercat pel que fa al seu ús en espais
públics han topat amb la mateixa causa de la seva
desgràcia: el posicionament inflexible de les autoritats sanitàries. Així, des de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya, organisme lligat a la
generalitat, es remarca l’existència d’estudis plenament científics que demostren que aquestes cigarretes de vapor incorporen substàncies cancerígenes que afectament fonamentalment els pulmons,
exactament igual com van fer fa uns anys en contra
de les cigarretes convencionals perquè es va
demostrar que fumar provoca càncer. Abans la
Tabacalera i els seus aliats econòmics i avui
l’Associació Nacional de la Cigarreta Electrònica
(ANCE) es posicionen en contra d’aquests arguments, però sense cap credibilitat. En el cas manresà, en poc espai de temps, van sorgir més de deu
empreses dedicades al sector, que van aprofitar la
facilitat que hi havia per obtenir una franquícia.
Però, va ser una experiència atípica i desacreditada
fins i tot per la majoria de fumadors.

...i una de calenta
Arans, salvada pels pèls

Jordi Alavedra

Més d’un miler de
bagencs al Votem!!!!
29 de juny. La plaça de la Reforma aplega prop de
1.500 persones en l’acte organitzat pel Pacte del
Bages pel Dret a Decidir que compta amb la participació, entre d’altres, de l’alcalde de Manresa, Valentí
Junyent; el periodista Vicent Sanchis, vicepresident
d’Òmnium Cultural; Jaume Marfany, vicepresident
de l’ANC; el cantautor Lluís Llach, els músics Francesc
Ribera Titot i Santi Arisa, i representants dels pactes
del Baix Llobregat i de Terrassa.

En el darrer moment, quan tothom ja pensava que
l’Associació per a la Reeducació Auditiva de Nens
Sords de Manresa, creada el 1969, passava a la història va sorgir una nova junta directiva força improvisada que amb molta il·lusió i la voluntat de tirar
endavant va fer-se càrrec de la continuïtat, malgrat
la manca d’un programa de mínims. El problema és
que de moment no han explicat com es refarà l’entitat i quines accions portaran a terme per consolidar-la. i aquest és el quid de la qüestió, ja que a
finals de l’any passat es van poder evitar els números vermells gràcies a alguns donatius i a la loteria
de Nadal. La nova junta directiva serà presidida per
l’exmembre de la junta local de CDC Alfons Haro i
comptarà amb la presència de polítics, com ara
Laura Massana com a tresorera i diputada d’iCV al
Parlament de Catalunya, o Maria Àngels Estruch,
que havia estat alcaldessa de Navàs per CiU. Hi
seran com a vocals: Carles A. Vilaplana, Àngels
Bolance, Loreto Castellà i Rosa Montagut. La seva
principal preocupació és millorar l’actual situació
econòmica d’Arans, per això confien que no hi hagi
més retallades i cobrar algunes subvencions.
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d’aquí i d’allà

Josep Cayuelas

Des de Dinamarca

E

l passat 3 de juny, en un pub dels voltants del
Parlament de Dinamarca, deu copes plenes de
Tuborg s’alçaven per brindar i celebrar el primer èxit del nostre grupet de catalans: L’ANCDinamarca s’acabava de presentar a polítics i
periodistes en un dels salons del Parlament. El
darrer cop que tants braços catalans es van
alçar prop del Parlament danès fou el passat
estiu fent la Via Catalana. Allà vam comprovar que no érem
quatre gats sinó, pel cap baix, 150 persones disposades a
fer la cadena resseguint el pont que porta al Parlament, el
Palau de Christiansborg. És aleshores que vam fer el pas de
constituir-nos en Assemblea Exterior per explicar el procés
català sense embuts, mentre que el Casal Català de
Copenhaguen va decidir prendre una posició neutral.

De bon començament sabíem que a Dinamarca no tenia
sentit intentar convèncer els danesos mitjançant esdeveniments folklòrics de carrer. El nostre objectiu és poder informar de forma lliure a polítics i opinadors sobre el procés
català, fent un pont informatiu als corresponsals enviats a
Madrid i a la diplomàcia espanyola. Senzillament, aspirar
que aquesta opinió a alts nivells ens sigui favorable.
gràcies als inacabables contactes d’un dels membres de
l’ANC-Dinamarca (Carles Villaró, danès de mare catalana) el
parlamentari socialista representant de les illes Fèroe,
Sjúrður Skaale, ens va obrir les portes del Parlament per fer
l’acte de presentació de l’ANC-Dinamarca. En el seu discurs
de benvinguda, Skaale va assegurar que «Europa hauria de
garantir el dret dels catalans a celebrar el referèndum. Un dret
que tenen els escocesos, els ciutadans de les Illes Fèroe i que els
catalans tenen, més enllà del que digui Espanya. No demano
que Espanya doni suport a la independència, sinó que doni el
permís per fer el referèndum, no pot ser prohibida la voluntat
de la gent» i va afegir que «qui és nacionalista, en realitat, és
el govern espanyol que no accepta la voluntat dels catalans».
L’acte va girar al voltant de l’article Nacionalisme win-win,
de l’escriptor i aventurer Hjalte Tin, que el va comentar destacant que «els catalans mostren el camí del nacionalisme
‘win-win’, on es pot ser al mateix temps part de la seva nació i
part d’Europa i de la comunitat internacional». Tin va relatar,
en una sèrie d’articles, el seu viatge per Europa amb l’objectiu de conèixer els seus nacionalismes, molts d’ells contraris a Europa i de tall conservador. Però li va sorprendre
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que tant a Catalunya com a Escòcia hi ha aquest nacionalisme win-win, on no s’exclou els estrangers i són europeistes. Tin va asseverar que «els catalans haurien d’explicar la
seva història al món perquè molta gent no sap què està passant a Catalunya».
Quan explico el procés català em limito, en primer lloc, a
reclamar el Dret a Decidir. Tothom està al corrent de la
negativa d’Espanya. A l’hora de defensar la independència
deixo els greuges històrics per a converses més profundes
i simplifico dient que la majoria dels catalans volem que
Catalunya esdevingui un estat. La transversalitat actual d’aquest sentiment, superant el nacionalisme ètnic que tant
espanta, és el nostre millor aliat. i tant de bo en fer un país
normal ens puguem permetre recollir-hi identitats múltiples i no haver de recórrer als símbols insistentment.
Preguntat sobre la meva identitat, per a les ments més
obtuses (no necessàriament daneses) recorro a fer un símil
amb la lluita dels transsexuals i la dura discordança entre
legalitat i sentiment, entre passaport i identitat. Volem
poder fer el pas que ens reconciliï cos i ànima. i de fet, ja
només aspiro que em responguin: «No sento el que sents,
però hi tens dret i et dono suport».
Al pub dels brindis ja vam començar a esbossar propers
actes, després d’haver estat esperonats a fer més presentacions al Parlament, per part de Nikolaj Villumsen, parlamentari d’Enhedslisten (Ecosocialistes), i per Alex
Ahrendtsen, parlamentari del DanskFolkeparti (Partit
Popular danès). Ahrendtsen, al col·loqui del 3 de juny, va
expressar fascinat que «el que és interessant del nacionalisme català és que va de baix a dalt».
Josep Cayuelas i Mateu -a la fotografia, a la dreta, amb americana
blava- és arquitecte i viu i treballa a Frederiksberg (Dinamarca)

vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

300 números del Pou

Actituds dictatorials

H

E

i ha projectes que es poden materialitzar gràcies a l’obstinació d’una colla més o menys
reduïda de gent, però una publicació periòdica
com aquesta necessita la complicitat d’un nombre important de persones tant per poder-se
engegar com per poder-se mantenir. Per això, en el naixement al 1987 d’El Pou de la gallina, més encara que la
tenacitat dels seus impulsors, hi va pesar la il·lusió col·lectiva que va concitar i, en última instància, el nombre de subscriptors que van creure en aquell projecte. En un moment
en què semblava que encara hi havia moltes coses per fer i
la gent seguia vivint una certa sensació d’efervescència,
treure una revista local al carrer o col·laborar com fos perquè sortís era vist com un acte d’una certa militància. De fet,
la raó de ser d’aquesta revista era aprofundir en alguns
temes que el diari no tocava o els tocava més de passada i,
sobretot, «dir allò que els altres no deien» i això últim generava moltes adhesions. Crec que són dos objectius que
s’han anat complint fins i tot a costa, com era d’esperar, de
tenir algun disgust i d’haver de trampejar algun malentès. i
aquí seguim.
En aquests 27 anys de la revista el panorama comunicatiu
local ha canviat substancialment. Aquella eufòria que ho
amarava tot va anar declinant i aquell ambient radiofònic i
televisiu que s’havia viscut durant alguns anys a Manresa
ha anat quedant en no-res: el tancament tot just la setmana passada de TVM n’és l’últim i trist exemple. Mentrestant
El Pou ha anat fent la viu viu, no pas sense dificultats, però
sense faltar ni un sol mes al quiosc, millorant el seu aspecte, donant pas a un nou mitjà d’una nova generació –El Pou
digital– i mantenint el cicle de taules rodones mensuals
engegat fa uns quants anys. Tot és ben afalagador... però
cal ser conscients d’una cosa: si els seus impulsors tinguessin ara la mateixa idea de llavors, El Pou quedaria en un
projecte fallit. i no només per la mala conjuntura econòmica sinó per moltes altres coses. Per la manca d’aquell entusiasme general i d’aquell esperit de militància i per un
desinterès ben evident per la premsa i per tot el que comporta d’implicació en la vida pública. Penso que si El Pou
continua viu no és tant per la demanda d’un mitjà escrit
sinó pel que té d’emblema manresà. Segurament a aquestes alçades El Pou de la gallina ja és més que una revista.

ns diuen els que manen que estem en una democràcia de règim parlamentari, però de vegades,
alguns comportaments ens remeten a tics dictatorials del passat franquista. Així ho sembla l’actitud de Ricardo Rodrigo, un empresari argentí,
resident a Barcelona, que actualment presideix RBA, amb el
100% de les accions. Es tracta d’un personatge curiós que
es vanta del seu passat montonero i d’haver donat la mà a
Fidel Castro. La generalitat li va atorgar la Creu de Sant Jordi
l’any 2006 i actualment forma part d’un lobby empresarial
barceloní. Fins ara, la seva actitud empresarial havia estat la
de deixar fer a les publicacions que controla, entre elles El
Jueves, sempre i quan n’obtingués un rendiment econòmic. Però, de cop i volta, canvia d’actitud i prohibeix taxativament la portada que havia d’aparèixer en un dels números del mes de juny, en ser crítica amb la monarquia. i no
només això, sinó que prohibeix als seus professionals que
aquest tema pugui tornar a aparèixer en portada. El nou
capitalista i màxim accionista de RBA censura directament
aquells temes que no vol que apareguin en les seves publicacions. No admet cap possibilitat de diàleg i tant li fa si els
millors professionals abandonen la revista. És lliure de fer el
que vulgui, però sens dubte es tracta d’un comportament
ben allunyat de les pràctiques democràtiques.
Tampoc no em va agradar l’actuació de l’empresa Endesa,
que en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa –que
va atorgar ràpidament el permís d’obres per al seu enderrocament– van fer desallotjar de males maneres el CSO La
Tremenda, després de nou anys de lluita antipatriarcal. No
sembla gaire democràtic que sense cap ordre judicial,
empreses subcontractades per Endesa entrin a l’antic taller
de reparació de maquinària, propietat de Fecsa-Endesa,
abandonat feia anys, el destrossin i el converteixin en un
solar. L’edifici, situat al xamfrà del carrer de l’Hospital amb el
de Sant Salvador, era ocupat des del 2005 per membres del
col·lectiu Columna Clitoriana, que l’utilitzaven com a local
social de La Tremenda, on s’hi feren jornades de Dona i
Salut, xerrades, tallers, projeccions de pel·lícules i documentals. Els poders públics democràtics han d’estar sempre
predisposats a la negociació, i si aquesta no és possible han
d’esperar les resolucions dels òrgans judicials, però no actuar unilateralment, amb nocturnitat i traïdoria.
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tema del mes

Redacció

300 revistes de
pur manresanisme

L

’anecdotari de la gent que
ha passat per la revista en
300 números és bastíssim.
implicaria moltes setmanes de feina condensar en
un únic reportatge les
vivències d’hores i hores
de trobades, entrevistes,
de visites a entitats, edificis i persones i
d’estones retratant la ciutat a partir de
l’òptica dels nostres fotògrafs. Un treball ingent que, molt probablement,
seria endogàmic i només interessaria a
aquells i aquelles que han posat el seu
granet de sorra en una o una infinitat
d’edicions de la revista des de la diada
de Sant Jordi de 1987.

Coincidint amb el número d’estiu, El Pou de la gallina assoleix
la fita de 300 números publicats, després d’una activitat periodística i divulgativa ininterrompuda de més de 27 anys.
Repassant les primeres edicions, hem mirat pel retrovisor per
contemplar què ha canviat a la ciutat i a la comarca després de
gairebé tres dècades i hem corroborat que, malauradament, hi
ha coses que continuen exactament igual.

Com a alternativa, hem bastit un anecdotari basat en el repàs a la primera i
segona èpoques de la revista. Una anàlisi amb to distès, però que també traspua reflexions al voltant de l’evolució
de la vida dels manresans i dels canvis
que ha experimentat la ciutat en els
últims anys. Una mena de collage de
petites píndoles que abasten àmbits
ben diferents com la cultura, la política, la vida associativa, els esports, el
comerç i els mitjans de comunicació.

Encara menys hotels
També hi va haver temps millors que
aquest per al sector de l’hoteleria a
Manresa. En una revista del 1994 llegíem que «la migrada oferta hotelera
endarrereix el desenvolupament econòmic i cultural de Manresa». i això en
una època en què funcionava a ple
rendiment l’hotel Pere iii, amb 113
habitacions. Ara, sumant les 30 habitacions de l’hotel Els Noguers (que és als
afores) més les 8 de l’hotel 1948, que
és a la carretera de Santpedor (en ple
nucli urbà, però no pas al centre), l’oferta per pernoctar a Manresa és de
només 38 habitacions! i això quan les
ganes de créixer, de liderar i de ser
capital del que sigui es manifesten
cada dos per tres per boca d’algú. Si
llavors aquell centenar llarg de places
«endarrerien el desenvolupament econòmic i cultural de Manresa», ara hauríem d’estar sota mínims en els dos
aspectes.

Igual o pitjor?
No seríem justos si diguéssim que
«qualsevol temps passat va ser millor»,
però donant un cop d’ull a l’hemeroteca del Pou hem trobat algunes notícies i alguns comentaris que servirien
per justificar la frase. Si més no, i en el
millor dels casos, ens servirien per fernos veure que en més de vint anys no
hem avançat gens. N’hem recollit
exemples de camps ben diversos. Pel
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El 1991, ni en el
pitjor malson no
podíem ni imaginar que un dia la
nostra Caixa
d’Estalvis de
Manresa acabaria
com ha acabat
que fa a la situació laboral, que ara
mateix és segurament la que més ens
preocupa a tots, a la revista del febrer
del 94, el sindicalista Josep Ramon
Mora deia que «els treballadors han fet
vaga en contra d’una reforma de les
lleis laborals que beneficia els empresaris».
Sense haver de consultar amb cap
expert en la matèria ens veuríem amb
cor d’afirmar que no ha existit mai cap
llei laboral que faci el contrari, però
tampoc no cal ni llegir la lletra d’aquella que el senyor Mora criticava per

estar segurs que qualsevol sindicat
signaria ara mateix per tornar a tenir
aquella reforma que llavors criticaven.
En aquest sentit, sí que és ben veritat
que qualsevol temps passat -si no ens
remuntem a principis del segle passat- va ser millor que aquest.

No s’exposa res
En el que hem reculat, i molt, és en el
nombre de sales d’exposicions. En això
sí que tant de bo poguéssim plorar
amb els ulls amb els quals ens ho miràvem i ploràvem a principis dels noranta. En el número del Pou de l’abril del
1991 titulàvem: Perilla la Sala de
Cultura de la Caixa de Barcelona. Era la
sala, immensa i amb molta activitat,
que hi havia hagut al carrer de
guimerà, gairebé en la confluència
amb la plaça de Crist Rei, on ara hi ha la
botiga –immensa també– dels electrodomèstics Miró. La Caixa de Barcelona
s’acabava de fusionar amb la Caixa de
Pensions i aquell equipament cultural
semblava en perill. Després vam veure
que el perill era real i que ens quedàvem sense.
Una pèrdua que era també mínima en
comparació amb les que vindrien després quan les fusions al món de les caixes i les entitats bancàries derivessin
en el panorama actual. Llavors ni en el
pitjor malson no podíem ni imaginar
que un dia la nostra Caixa d’Estalvis de
Manresa (que aniria perdent lletres pel
camí –de Caixa de Manresa a Caixa
Manresa–, fins a quedar-se en res) acabaria com ha acabat. Millor ni pensarhi. Ni pensar en les sales d’exposicions
públiques i privades que hem perdut
des de llavors.
Policia local
Fa justament vint anys (febrer del
1994) que a la tribuna Món veïnal, signada per la Federació d’Associacions

Foto de Joan Segon a la portada de la revista de juny de 1987, dedicada a les eleccions municipals. El
socialista Joan Cornet corria una cursa popular mentre el convergent Juli Sanclimens s’ho mirava

de Veïns, titulava: Per una policia local...
com cal!. i això ho deia quan encara faltaven anys i panys perquè la ciutat visqués aquella revolta dels funcionaris
policials de l’Ajuntament. Una revolta
que va provocar unes imatges de tan
mal recordar com aquelles en les quals
uns tipus d’aspecte i actitud gens recomanables van increpar amb una agressivitat i uns modals més propis de
l’àmbit de la delinqüència al llavors
alcalde Josep Camprubí.
Quan la gent del món veïnal escrivia
aquell article, els agents encara no formaven part de la plantilla de la policia
local. Si ara haguessin de reescriure el
seu article situant-se al 2014, aquell
títol seguiria sent vàlid, però es quedaria molt curt. i no pas per la totalitat del
cos, és ben evident, sinó per les maneres d’un nombre –qui sap si reduït o

significatiu– d’agents que segurament
mai no haurien hagut de ser admesos.
El protointernet
En un reportatge publicat al número
de juliol-agost del 1991 sobre els
radioaficionats de casa nostra, que no
diferien ni difereixen en res dels d’altres llocs del món, hi havia una frase
destacada que deia: «Des de la intimitat de casa s’estableixen converses a
milers de quilòmetres». i segurament
quan ho escrivíem ho dèiem amb l’admiració que ens produeix tot allò que
ens sembla màgic. Vist amb ulls d’avui
dia, la tècnica dels radioaficionats ens
sembla tan rudimentària i les seves
possibilitats per establir contactes
arreu del món tan insignificants si les
comparem amb les que ens ofereix
internet, que ens fa la sensació com si
en aquell moment estiguéssim a la

Oleguer
Bisbal,
un manresà
com cal
Per Manel Fontdevila
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prehistòria de les comunicacions... i
només han passat vint-i-tres anys.
Primer canvi de cicle municipal
El Pou va començar la seva trajectòria
amb força moguda a la casa gran. Per
al 10 de juny de 1987 s’havien convocat eleccions municipals i un tercer
reportatge del primer número de la
revista (maig de 1987), fet per Eudald
Tomasa, analitzava els darrers anys de
gestió de l’equip de govern del PSC,
que l’any 1983 havia obtingut majoria
absoluta, amb tretze regidors.
Aspectes positius com el salvament de
la fàbrica Bertrand i Serra es contraposaven, per a Joan Segon, a una dependència cada cop més notable d’institucions com la Cambra de Comerç i Caixa
de Manresa. La reducció dels recursos
aportats per l’estat havia comportat
una retallada en serveis socials i subvencions a entitats. S’havia tancat Ona
7 Ràdio, havia dimitit el regidor Onofre
Boqué i l’enfrontament amb Tabola
havia provocat la dissolució de l’entitat
l’any 1985.
La construcció del Palau Firal havia
deixat un forat de 70 milions de pessetes, però s’havia fet el nou abocador,
l’estadi del Congost, la depuradora, el
parc de Puigterrà, però per a l’arquitecte Jaume Espinal moltes obres s’havien
fet sense una planificació a llarg termini. S’havia aprovat el Pla de Protecció
Historicoarquitectònic (1984), però la
fàbrica dels Panyos n’havia quedat
fora. La recuperació de la fàbrica, més
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Reportatge de març de 1990, en què els polítics manresans es posicionaven sobre l’autodeterminació

Josep Vives (1993):
«M’agradaria ser
alcalde. Per pur
manresanisme i
per donar-hi aquella il·lusió que
sempre he somiat»
de dues dècades després, continua al
tinter. Per al periodista gonçal
Mazcuñan, els socialistes havien
governat sense oposició política i
només la «revolta dels botiguers» del
1983 havia plantat cara al govern

municipal. L’exemplar de juny de 1987
de la revista, dedicat a les eleccions
municipals, publicava en portada una
foto de Joan Segon en què el socialista
Joan Cornet participava en una cursa
popular mentre el convergent Juli
Sanclimens s’ho mirava des de la barrera. Els resultats del 10 de juny capgiraven els papers i Sanclimens guanyava la cursa electoral i passava a governar la ciutat.
El PSC, com ara
Continuant en clau política, hem corroborat que el repàs de l’hemeroteca
revela veritats com punys. Superficialment, mirar els diaris i les revistes
de fa dues i tres dècades traspua el pas
inevitable del temps i els canvis de
mentalitat en l’imaginari col·lectiu.
Però, si s’hi grata, l’hemeroteca també
subratlla postures i opinions que solen
ajudar a descodificar què passa avui.

Reportatge sobre el convent de Santa Clara, publicat a principis del noranta, quan encara no hi havia
aterrat Sor Lucía Caram

Així, hi ha personatges que han canviat radicalment el discurs d’antany i
fins i tot en reneguen o volen que no
sigui dit. En canvi, n’hi ha d’altres com
l’històric militant socialista Jordi
Marsal que són coherents amb el discurs. De fet, l’exregidor –home fort de
l’ajuntament Cornet derrotat el 87– i
exdiputat a Madrid sempre s’ha caracteritzat per ser un home de l’anomenat aparell, poc discordant amb la línia
de la direcció tant a Nicaragua com a
Ferraz.
En el Pou número 33, de març de 1990,
David Torres signava un reportatge
sobre el dret a l’autodeterminació que
s’havia debatut al Parlament de
Catalunya i que havia suscitat diverses
mocions a l’Ajuntament de Manresa. A
l’article, s’abocaven opinions de tot
l’espectre polític del moment a la ciu-

tat: l’alcalde, Juli Sanclimens; Josep
Balet, el mític líder del PP; l’independentista de l’MDT, Toni Casserras; el
futur conseller Josep Huguet, i el citat
Marsal que, sobre l’autodeterminació
deia que «la gran majoria de gent no
vol un procés d’autodeterminació i
creu suficient el marc de la
Constitució». Unes declaracions que
podrien pertànyer a qualsevol dels
líders de l’executiva del PSC actual. Bé,
com a mínim els que no han dimitit o
no s’han significat en alguns dels sectors crítics del partit.
Un alcaldable prematur
En la secció Guia d’Empadronats, Josep
M. Oliva va entrevistar una bona colla
de manresans i manresanes coneguts
per tothom, però que, molt probablement, mai no apareixerien a les pàgines principals ni en els titulars dels mit-

jans de comunicació. En el número 70
del Pou, l’entrevista era a un jove
periodista d’Esports que havia
començat a Catalunya Ràdio l’any
1989 i que també era advocat i exercia al despatx de Lluís Matamala. A
l’entradeta, l’entrevistador el presentava com el nét de cal Magrinyà i, després d’aquella trobada amb l’Oliva, ha
fet molta carrera. Aquell jove es deia
Josep Vives i, fa dues dècades, verbalitzava un desig que, malauradament,
no va poder complir tot i que va persistir per fer-lo realitat. L’última pregunta del test era concisa: «una
il·lusió?». La resposta: «M’agradaria ser
alcalde. Per pur manresanisme i per
donar-hi aquella il·lusió que sempre he
somiat». Després de dos intents d’assolir l’alcaldia amb CiU (2003 i 2007),
Vives va decidir passar a segon pla en
la política local. Això sí, continua
venent il·lusions com a president del
Bàsquet Manresa SAE.
Quan existia la clausura
Encara que sembli mentida, hi ha un
passat del Convent de Santa Clara
abans que hi arribés, com un autèntic
terratrèmol, sor Lucía Caram. A principis dels noranta, el Pou es va interessar
per la vida d’unes religioses que van
rebre als redactors de la revista a l’altra
banda d’una reixa, ja que rarament
abandonaven un edifici on vivien dedicades a la pregària i a la reflexió. En la
presentació del reportatge, la seva
postura quedava ben clara: «Renun-
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Portada del polèmic número en què es denunciaven les pràctiques fraudulentes dels responsables de Joviat, del qual es van fer dues edicions, el setembre de 1988. Al costat, foto de 1992 de l’estació de Manresa Alta, d’on sortia un tren cap a Barcelona cada dues hores

cien a la vida de fora, diuen, pel bé de
la resta de nosaltres. D’altra banda,
manifesten que no tenen per què jutjar-lo, aquest món». Sembla una contradicció si comparem aquesta postura
amb l’activitat que la germana Caram
porta a terme actualment a la vida ciutadana i als mitjans de comunicació
locals, nacionals i estatals en què opina
de tot, des de religió fins a futbol.
El passat del futur del Conservatori
El dia 10 d’abril de 1992 l’Ajuntament
decidia tancar el teatre Conservatori
indefinidament, a causa del mal estat
de l’equipament, i ressorgia la polèmica sobre la remodelació de la plaça de
Sant Domènec. En la secció Galeria de
manresans, la revista demanava a diverses persones la seva opinió sobre
l’enderrocament del teatre. Josep
Torra, president d’Òmnium Cultural, i
Josep Emili Puig, arquitecte tècnic, s’hi
mostraven favorables, tot i que ho
supeditaven a la remodelació del teatre Kursaal. S’hi manifestava en contra
el primer tinent d’alcalde i regidor de
Cultura de CiU, Marcel·lí Llobet, i altres
persones del món cultural.
Projectes per al Casino
Un dels reportatges del primer número del Pou (el maig de 1987), realitzat
per Teresa Planell, parlava dels projectes existents per a l’edifici del Casino,
que, després de la campanya ciutadana feta deu anys abans, s’havia salvat
de l’enderrocament i s’hi volien
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El 1987, al pati del
darrere del Casino,
la propietat hi
volia construir un
establiment hoteler i un pàrquing
subterrani per a
300 cotxes
instal·lar un reguitzell de serveis. La
junta general d’accionistes de la societat propietària del Casino de Manresa
va aprovar a finals de 1985 la cessió
gratuïta a l’Ajuntament de Manresa de
bona part de l’edifici a canvi d’una
sèrie de compensacions de tipus urbanístic. L’Ajuntament tenia, doncs, la
planta baixa i la segona planta (l’equip
de govern socialista preveia ubicar-hi
serveis territorials de la generalitat),
però la propietat tenia dret d’ús de la
primera planta i la sotaterrassa durant
75 anys i preveia que la peixera tornaria a ser cafeteria, que a l’ala dreta s’hi
instal·laria un restaurant de luxe i a l’ala
esquerra una granja-pizzeria-snack. Un
projecte espectacular!
Al pati del darrere, la propietat, representada per l’advocat Eduard Bosch, hi

volia construir un establiment hoteler i
un pàrquing subterrani per a 300 cotxes. Aquests projectes eren totalment
rebutjats per l’Associació de Veïns del
Passeig, que volia fer un front comú
amb altres entitats ciutadanes per destinar tot el recinte a ús públic. Per a la
sotaterrassa la propietat tenia el projecte de situar-hi una «renglera de
botigues de categoria». Un total de
deu arquitectes havien presentat
al·legació a la modificació del Pla
general per evitar l’ús privat de l’equipament. Els litigis amb la propietat van
acabar als tribunals i la ciutat, tot i
recuperar la totalitat de l’edifici i el pati
per a ús públic, va pagar un preu caríssim.
L’afer Joviat
El tema del més del número de setembre de 1988, que coincidia amb l’inici
del curs escolar, 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. 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

gaire. Si que s’ha modernitzat l’estació de Manresa Alta i s’han anat dignificant els baixadors del Passeig i de
Viladordis. Però, tant la línia de ferrocarril de via estreta com el de Renfe
continuen tenint el mateix traçat fins
a la capital.
Kàrpov, al Casino
Un esport amb bona salut a la
Manresa de finals dels vuitanta eren
els escacs. La ciutat comptava amb
dos clubs importants: El Club Escacs
Manresa des del 1928, lligat al CECB. i
l’Escacs Catalònia Club, nascut el
1948, a l’escalf del cafè de La
Cerveseria, amb el nom de Penya
d’Escacs Catalònia. En desaparèixer la
Cerveseria, l’any 1976 van passar al
Casino. Aquell mateix any es va produir una anècdota interessant: el
campió del món, Anatoli Kàrpov va
participar al Casino en una sessió de 25
partides simultànies, en una de les
quals va perdre amb el manresà
Estanislau Herráiz, de 17 anys.

Llavors funcionaven a Manresa quatre
centres de medicina general: Centre
Hospitalari, Clínica de Sant Josep,
Hospital de Sant Andreu i Hospital de
Sant Joan de Déu.

En els primers números del Pou explicàvem que el CB Manresa renunciava a
ascendir a la Primera Divisió B de basquetbol per manca de patrocinadors.
També aquell 1987, el CB Joviat construïa el seu pavelló cobert amb una
subvenció de la generalitat de
Catalunya. Aleshores, també hi havia a
la ciutat el pavelló de La Salle, la Pista
Castell i el Congost. Mentrestant, el
Club Voleibol Manresa havia de jugar
els partits al pavelló de Sant Joan de
Vilatorrada. El 1988, un any després del
naixement de la revista es va construir
el pavelló de barri del Pujolet, en bona
part del solar que el CE Manresa havia
alliberat en traslladar-se al Congost on
també hi havia la previsió de construir
un gran pavelló poliesportiu que va
arribar pocs anys després a partir dels
rèdits econòmics obtinguts per la instal·lació de l’hipermercat Pryca a la
zona de Bufalvent.

Un reportatge de Montse Ayala el
febrer de 1992 recollia que el viatge
amb Ferrocarrils de la generalitat a
Barcelona trigava una hora i quaranta
minuts –igual que trenta anys enrere–
i sortia un tren cada dues hores. 22
anys després, la situació no ha millorat

Inici i final de l’Stick Manresa
A finals dels vuitanta, el desaparegut
Club Stick Manresa militava a la segona divisió nacional d’hoquei i jugava a
la pista coberta dels Dolors, com la secció de patinatge, el Bàdminton
Manresa i algunes seccions del gyc,

A dalt, reportatge sobre la degradació de les instal·lacions de la piscina municipal, a principis dels noranta. A sota, antic camp del Pujolet, on el 1988 es va construir el nou pavelló

exercir pressions sobre anunciants i
sobre les empreses distribuïdora i
impressora de la revista.
La sanitat i el tren
La revista va dedicar el tema central
del seu primer número (maig de 1987)
a la incidència de la sida a Manresa. En
el reportatge elaborat per Roger
Hernández s’analitzava la incidència
de la malaltia a Manresa i al Bages, on
fins a l’1 d’abril de 1987 s’havien registrat dues morts per aquesta causa.
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que tenia seu central al carrer del Cós.
Amb el nom de Club Stick Port del
Comte Manresa, l’any 1991 el club
pujava a primera divisió sota la direcció exclusiva del president Joan Anton
Solano. Solano també era el titular del
grup Stick SL (empresa fundada el 19
de març de 1990), dedicada a la publicitat, que va ser un fracàs. La pista dels
Dolors no era reglamentària i l’equip
va desplaçar el terreny de joc a
Navarcles. Finalment, el club va retornar a la ciutat on va acabar disputant
els partits en un espai de la piscina
municipal. Un reportatge del Pou
publicat l’abril de 1991 n’analitzava
diverses irregularitats. Poc després, el
president va presentar una dimissió
irrevocable que va acabar significant
l’extinció de l’entitat.
Ioga, monopatí i futbol americà,
de moda
Al mateix carrer del Cós, l’any 1982
havia nascut Aura ioga, sota la direcció de Lídia Rossell. El 1988, el Pou es
feia ressò del naixement de l’estudi de
ioga de Rosa M. Marcos a la carretera
de Vic. L’oferta, tan estesa en els nostres dies a diferents centres i gimnasos, es completava amb la Fundació
guasch per la salut i la pau humana,
que també impartia sessions a la
Muralla de Sant Domènec. També el
1988 arribava a Manresa la moda del
monopatí, sota la promoció d’Esports
Sagi, sobretot a la zona de la Ben
Plantada, a la Bonavista. Arran de la
mort d’un noi el gener de 1990 els
joves reclamaven una pista fixa per
practicar aquest esport.
El 13 de febrer de 1991 neix al Bages,
l’equip de futbol americà Bagmonts
(tot i tenir un regust nord-americà el
nom es va formar a partir de la unió
dels mots Bages i Montserrat), presidit
per Josep Lluís Martínez. Els jugadors
volien ser professionals, però, sense un
bon aprenentatge, van ser apallissats
pels equips amb qui s’enfrontaven.
Rebutjats pel Centre d’Esports
Manresa i després pel Club Atlètic
Manresa, van acabar jugant a Puig-reig
fins que l’11 de desembre de 1992
reneixen com a entitat esportiva a
Manresa amb seccions de beisbol i futbol americà.
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Reportatge sobre la conversió en societat anònima i les dificultats econòmiques del TDK Manresa, el
1992. La situació és ben similar a l’actual

El CN Manresa, amb l’aigua al coll
Era l’any 1991 i el Club Natació Manresa
ja trontollava. Amb números vermells,
l’entitat denunciava una manca d’inversions i patia una profunda crisi esportiva, sota la presidència de Ramon
Oliveras. Al club, augmentaven les baixes de socis i es criticava l’immobilisme
de la directiva que no modernitzava les
instal·lacions. Així, nedadors com Pere
Estefanell en fugien per crear el Nat’s
Sport SA. S’incrementava l’oferta de
centres esportius amb Viasport. gimbe
construiria la seva piscina i naixia Enare.
La construcció d’una nova i renovada
piscina municipal no va arribar fins ben
entrat el llarg mandat del govern tripartit. Les instal·lacions es van renovar i,
mitjançant una concessió, el club va
passar a explotar tant les piscines com
el gimnàs i les instal·lacions esportives
annexes.
A l’any olímpic de 1992, Maurici
Casasayas ja dirigia Esport7, especialitzada en el judo; Joan Carreras, el gimnàs gimbe; ivo Clotet era entrenador
del Centre de Tecnificació d’Atletisme
al Bages; David Serrahima dirigia
l’Escola de Tenis del Club Tennis
Manresa; Ramon Casado era un referent dels entrenadors de futbol al Club
gimnàstic de Manresa; Toni Ventura
dirigia els cursets del Club Natació
Manresa, i Lluís Vergés, l’Escola de
Bàsquet del CB Manresa. En aquells
moments, les Escoles Municipals
d’iniciació Esportiva que s’havien ini-

ciat el curs 1983-1984 i el 1990 havien
assolit la xifra de 6.000 esportistes,
començaven a anar de baixa perquè
diversos clubs robaven les figures.
El TDK, sense accionistes
El 26 de maig de 1990, el Manresa
Esportiu Bàsquet salvava la categoria
en vèncer el Tenerife per 83 a 88 en el
play-off de descens. La història sembla
repetir-se 25 anys després, però, actualment, La Bruixa d’Or conserva la
categoria els despatxos i no pas al parquet. Ara cal recapitalitzar de nou l’entitat, però ja al 1992, el llavors TDK
Manresa no trobava prou accionistes
per convertir el club en una Societat
Anònima Esportiva. El trasbals d’aquell
any va ser important. A l’estiu, a correcuita, es va construir un nou pavelló —
que es va inaugurar aquell mateix
any— per poder mantenir-se a l’elit
del bàsquet estatal. El neguit, però, era
ben present en la directiva que presidia Carles Casas. Tres temporades després, amb la consecució de la Copa del
Rei sota la capitania de Joan Chichi i la
posterior victòria a lliga ACB, es combina amb la unificació dels planters del
Bàsquet Manresa i el CB Manresa, dos
clubs amb rivalitat històrica. El 1995
neix la Unió Manresana de Bàsquet,
amb l’objectiu d’enfortir la base del
bàsquet manresà.
Població i creences
Un reportatge de Joan Morros analitzava el juliol de 1987 el descens de la

Convidats; de Forat Negre, K-Melot,
Masos Rònecs, Mcgregors, amb Joan
Cayuela i Carles Blaya, Rayon Vert i Vés
de Préssec, amb els germans Oriol i
Roger Farré, que després formarien
gossos amb Juanjo Muñoz i Natxo
Tarrés.

Els grups de Manresa han estat protagonistes de la revista en diverses ocasions, com en el tema central
de setembre de 1988

població a la ciutat, que en el cens de
1986 baixava fins a 66.025, 1.537 persones menys que l’any 1981. De la piràmide d’edats destacava que només
612 manresans i manresanes superaven els 80 anys i que el segment més
important era el de la franja d’11 a 15
anys, amb un total de 2.629. i una altra
dada remarcable: el nombre de ciutadans de fora de l’estat espanyol arribava només a 552, encapçalats per 149
francesos i 126 marroquins.
El reportatge central de juliol de 1987,
elaborat per M. Josep Pérez i Josep M.
Oliva, era dedicat a Les altres religions i
oferia una panoràmica dels cultes
alternatius a l’església catòlica, con-

centrats en les esglésies evangèliques
cel carrer de Circumval·lació, la Betel al
Remei de Baix i la de Filadèlfia, al carrer
de Santa Llúcia. Els testimonis de
Jehovà, al carrer de Santa Agnès, i els
mormons (l’Església de Jesucrist dels
Sants dels Darrers Dies), al carrer de
Bailèn, completaven un panorama on
els musulmans no tenien encara cap
local de culte.
Els grups de moda
Un reportatge d’Àngels Fusté, Mius
Jordà, Àngels Masats i Josep Tomàs
analitzava els grups de rock locals a la
dècada dels noranta. Era l’època de
Fàbius Cata, amb Xavi Serrano i Jordi
Ribot, posteriors components dels

Publicitat casolana
Avui dia, i llevat d’algunes entranyables excepcions, la majoria d’anuncis
arriben al Pou perfectament composats i amb la mesura exacta perquè
encaixin a la maqueta, el motlle informàtic de la revista amb què treballa el
nostre company Joan Piqué. Fa més de
dues dècades no era així. L’ús informàtic en la composició de la revista era
mínim, el color en les pàgines interiors
impensable i era habitual l’ús de la
cinta adhesiva, les tisores i el cúter per
emmarcar les fotografies en cartolina.
El trasllat a can Morros, on s’imprimia
la revista, havia provocat més d’un
ensurt i alguna part substancial de la
pàgina s’extraviava a l’escala de la seu
social del carrer de l’Hospital o es perdia pel camí.
La il·lustració dels anuncis, de vegades,
requeria molta imaginació. Com a
mostra, reproduïm una promoció de
les autoescoles Stop en el qual apareix
una fotografia de mida carnet de l’actor nord-americà Don Johnson, famós
a finals dels vuitanta per la seva intervenció a la sèrie Miami Vice que a
Televisió Espanyola van traduir com
Corrupción en Miami. Una cara maca
com a reclam, sens dubte. A més, i ja
que hi érem posats, el conegut Sonny
Crockett també emetia una valoració
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sobre el servei: «per la seva
serietat, tracte i condicions, les recomano». Dubtem que l’actor mai s’arribés a assabentar de l’ús il·legítim de la
seva imatge per promocionar una
escola de conductors de la Catalunya
central. Tot plegat, una idea promocional casolana sense mala intenció.
Fer Guardiola
De fet, que la publicitat era casolana i
amb referents ben arcaics ho demostra
l’anunci de Supermercats Llobet en el
número 31 del Pou, imprès l’any 1990.
La campanya que reproduïm era dedicada a promocionar el servei a domicili de les comandes. Llobet, que amb el
pas dels anys també ha hagut d’adaptar el negoci i contrarestar les grans
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superfícies que li
menjaven terreny, es va anunciar
durant cert temps a la revista. Fa 24
anys, però, queda clar que els referents
i els rols familiars no eren els mateixos
d’ara, tant a la publicitat manresana
com a la resta de l’estat. Avui resulta
força impensable fer aparèixer una
mestressa de casa tan arquetípica per
fer publicitat d’un súper. Coses d’uns
temps en què era tot un luxe fer-se
portar la nota a casa mentre, això sí,
s’aprofitava el temps de trasllat de les
bosses de la compra per planxar; no
caldria sinó.
Una altra imatge històrica en el camp
de la publicitat és la que va protago-

nitzar Pep guardiola per a una campanya de la desapareguda Caixa de
Manresa. Fent gala d’una originalitat
sense procedents, els creatius de l’entitat van proposar-li fer una promoció
jugant amb el seu cognom. Un jovenet guardiola, amb una bona mata de
cabells i sense barba, convidava els
joves a estalviar. Aquell jove del planter del gimnàstic i de la Masia feia un
any que havia alçat a Wembley la primera Copa d’Europa del Barça i,
aquell maig de 1993 havia esdevingut
un dels símbols d’una una etapa ben
exitosa del club amb Johan Cruyff a la
banqueta. Un període que només ell,
aquest cop com a entrenador, va
poder millorar anys més tard.
Actualment, guardiola és molt zelós
de la seva imatge personal. La seva
presència en espots de publicitat és
exclusiva, té un preu elevat i queda
limitada a campanyes de grans marques. Mentre era l’entrenador blaugrana, va encetar el cicle d’anuncis en
blanc i negre del Banc Sabadell i,
recentment i en alemany, ha protagonitzat una campanya d’Audi.

Els nostres carrers i places: Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel, Sant Andreu, Bda. dels Drets,
Arcs Sta. Llúcia, Cap del Rec, Bda. del Pòpul, Santa Llúcia, Bda. de la Seu, Codinella, Sabateria.

FESTES DE SANT IGNASI 2014. DEL 23 AL 31 DE JULIOL
Organitza: Associació Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants i

ELS NOSTRES SOCIS

PROGRAMA D’ACTES

Administració Loteries núm. 3,
Bar Hostal La Masia, Bar Musical
Baobab, Bar Hostal Manila, Bar
Toni’s, Bosses i Complements
Saquet, Cafè Teatre La Peixera,
La Caixa, Cansaladeria Torner,
Chokola’j Cafès i Tes, E. Marcs,
Quadres i Miralls, Elèctrica garriga,
Estanc exp. núm. 3, Farmàcia
Ruyra, Farmàcia Trapé, Floristeria
Sanllehí, Forn de pa Montlló, Forn
de pa Santa Clara, Fotografia Vert,
Fruiteria M. Puigdellívol, granja El
Suís, Jordi garrigó decoració tèxtil,
La Botiga dels Turcs, La Casa del
Bacallà, La Casa de los Jamones,
Lexa productes de perruqueria,
Llibreria 2 de Piques, Llibreria
Roca, Maite Llenceria, Merceria
El Bergantí, Moda La Maduixa,
Perfumeria Regina, Perruqueria
Carme Alarcón, Perruqueria
Montse, Regals Puigbertran,
Rellotgeria Lladó, Restaurant
El Traster, Restaurant Txus,
Restaurant gusto italiano,
Restaurant Veigé, Segona Mà
Victòria, Sical Cafè, Teixits Ferrer i
Mora, Tot a Pes productes ecològics, Urbi Apartaments, Òptica
Visió Moderna

Del 2 al 27 de juliol. Teatre A Pell al
carrer del Balç. Preu: 12 eur.
12 de juliol. 18.30 h. Caminada nocturna Montserrat-Manresa. Preu: 15
eur. Lloc: Pl. Monestir de Montserrat.
Del 22 al 31 de juliol. Concurs d’aparadors. Tema: la vinya.
Del 25 al 27 de juliol. Tapignasi. Vine
a tastar-los als restaurants i bars.
26 de juliol. De 7 a 14 h. Mercat agrari. Productes de la terra i alimentació.
26 de juliol. D’11 a 12.30 h. Visita
guiada «La Manresa ignasiana». Lloc:
Oficina de Turisme.
26 de juliol. a les 22 h Concert de
Josete Ordóñez. Lloc: Claustre del
Museu. Preu: 5 eur. Venda anticipada
d’entrades a El Traster.
27 de juliol. De 9 a 11 h. Visita guiada
«Paisatges ignasians. Els llocs que van
inspirar sant ignasi».
28 de juliol. 22 h. «Sons del
camí»:Aniam Orient-Cat, musica
medieval catalana amb aires d’orient.
Lloc: parc de la Seu.
29 de juliol. 22 h. Concert d’Spirit
Bird. Farran Sylvan, violí, i David
Sitges, guitarra.
30 de juliol. De 18 a 20 h.
Redescobreix la capella de Sant ignasi
Malalt.
30 de juliol. 20.15 h. Missa a la capella
de Sant ignasi Malalt.
30 de juliol. 22 h. «Sons del camí»:

The Yoga Music Project.
31 de juliol. 8.45 h. Botifarrada a la
Plaça Major. Preu: 3 eur.
De 10 a 21 h. Vii Mercat de Sant
ignasi als carrers Sobrerroca i Sant
Miquel i a la Plaça Major.
11h . Missa a la capella del Pou de la
gallina.
12 h. Visita guiada «Història dels nostres comerços», per Francesc Comes.
Sortida: torre Sobrerroca.
12.30 h. Anunci guanyador concurs
del logo Manresa 2022. Lloc: Oficina
de Turisme.
13 h. Redescobreix la capella de Sant
ignasi Malalt.
13.15 h. Vermut per la campanya
«La fam no fa vacances» de Caritas
Manresa. A la pl. Sant ignasi Malalt.
17.30 h. Espectacle infantil i xocolatada al c/ Sobrerroca cant. Serarols.
18.30 h. Jocs infantils, tatuatges i
inflables al c/ Sant Miquel.
19 h. Ball de Zumba. Plaça Major
20.15 h. Missa concelebrada.
Participa: Capella de Música de la Seu
21.30 h. Sopar a la fresca i actuació
musical a la Plaça Major.
22 h. Tradicional rosari a la creu del
Tort.
2 d’agost. 20 h. Missa de Sant ignasi a
l’ermita de Sant Pau.
3 d’agost. 10.30 h. Missa de Sant
ignasi a Viladordis.

A la nostra zona d’influència del Centre Històric pots visitar de la ruta Ignasiana: Les capelles del
Rapte, del Pou de la gallina i de Sant ignasi Malalt, i la basílica de la Seu. Altres monuments i llocs d’interès: la torre medieval de Sobrerroca, museu Mestres Cabanes, ajuntament i Plaça Major, carrer del Balç,
capella del Pòpul, carrer d’en Botí-Sant Miquel, parròquia del Carme, passarel·la c/ Codinella-Escodines.
Amb el suport de:

Premsa Comarcal

Campanya contra els incendis

Comença l’operatiu de prevenció d’incendis
de la Diputació de Barcelona
A mitjans de juny va començar l’operatiu del Pla d’Informació i Vigilància (PVI)
contra incendis forestals 2014, que la Diputació de Barcelona ha posat en marxa
¿QVDSULQFLSLVGHVHWHPEUHGLQVODFDPSDQ\DG¶HVWLX
En aquest Pla hi
participen, a més
de la Diputació
de Barcelona, un
total de 265 ajuntaments, deu consells comarcals,
118 ADF i nou federacions d’ADF.

Redacció

Barcelona

$PEXQSUHVVXSRVW
JOREDOGHŹ
HVW¡SUHYLVWTXHDTXHVW
3ODPRELOLW]LXQWRWDO
GHSHUVRQHVHQWUH
OHV TXDOV KL KD 
LQIRUPDGRUVRSH
UDGRUVGHFRPXQLFD
FLRQVRQ]HHQJLQ\HUV
GH]RQDJXDLWHVL
GHXDX[LOLDUVGH]RQD
7RWHVHOOHVGLVSRVDUDQ
GŪXQD IORWD GH 
YHKLFOHV ; SHU UH
DOLW]DUWDVTXHVGHYL
JLO¡QFLD GH 
KHFW¡UHHVIRUHVWDOVGH
ODGHPDUFDFL´GH%DU
FHORQD
Està previst
que aquest Pla
mobilitzi
un total de
persones

334

(Q WRWDO HO 3OD
GŪ,QIRUPDFL´ L 9LJL
O¡QFLD FRQWUD LQFHQ
GLVIRUHVWDOVGHOD'L
SXWDFL´GH%DUFHORQD
GŪDTXHVW HVWLX 

El Pla té com a finalitat principal d’evitar els incendis i limitar-ne els seus efectes. FOTO: DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

FRQVWDGHQRX]RQHV
GHYLJLO¡QFLDLXQWRWDO
GHUXWHVFDGDXQD
GŪHOOHV GRWDGD GŪXQD
XQLWDWP³ELO YHKLFOH
[  TXH UHFRUUHUDQ
OHV PªV GH 
KHFW¡UHHVGHERVFRV
(OSUHVLGHQWGHOD
'LSXWDFL´ GH %DUFH
ORQD6DOYDGRU(VWHYH
UHVVDOWDHOVERQVUHVXO
WDWVREWLQJXWVHQOHV
FDPSDQ\HV GHOV GDU
UHUVDQ\VSHU³UHFRUGD
TXHFDOVHJXLUWUHED
OODQWHQODSUHYHQFL´
PLWMDQ¨DQW OD JHVWL´
IRUHVWDO (Q DTXHVW
VHQWLWDVVHQ\DODFRP
D DFFLRQV SULRULW¡UL
HVHOSODGŪH[SORWDFL´
GHOV ERVFRV D SDUWLU
GHODXWLOLW]DFL´GHOD
ELRPDVVDUHPDUFDQW

Una accció
prioritària
és el pla
d’explotació dels
boscos a partir
de la utilització
de la biomassa

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ressalta els bons resultats obtinguts en les campanyes dels darrers anys. JUDIT CONTRERAS / DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

TXH DTXHVWD DFFL´ ªV
HVSHFLDOPHQW LPSRU
WDQWMDTXHmGLQDPLW
]DHOWHUULWRULIDPªV
UHQGLEOH HOV ERVFRV L
IXQFLRQDPROWEªFRP
D SUHYHQFL´ GŪLQFHQ
GLV|7DPEªGHVWDFDOD
FRQWLQX°WDWGHOŪDFFL´

GHSUHYHQFL´GŪLQFHQ
GLVGŪXQDIRUPDFRRU
GLQDGDDPEHOVDMXQ
WDPHQWV*HQHUDOLWDW
$') L FRQVRUFLV SHU
YHWOODUTXHQRHVSUR
GXHL[LQLQFHQGLVFRP
DODPLOORUPDQHUDGH
OOXLWDFRQWUDHOVIRFV

'ŪDOWUD EDQGD HO
SUHVLGHQWGHOD'LSXWD
FL´WDPEªSRVD©PIDVL
DODUHFHQWDSURYDFL´
GHOSURJUDPDHXURSHX
/LIHSHUDODJHVWL´IR
UHVWDOLSUHYHQFL´GŪLQ
FHQGLVDODPXQWDQ\D
GH0RQWVHUUDWFRPD
H[HPSOHGŪDFFLRQVLP
SRUWDQWVTXHHVWDQHQ
PDU[DHQHOWHUULWRUL
HQWUHOHVTXDOVWDPEª
KL KD OD JHVWL´ GH OD
ELRPDVVD R OD LQWUR
GXFFL´ GH UDPDWV HQ
ODQHWHMDGHOVERVFRV

emprenedors

Núria Closas

Cristina Giménez (28m2):
«El món de la joieria és infinit»

28m2 és la botiga i alhora taller de Cristina Giménez, l’espai on crea joies i elabora les seves exposicions de la
marca Crisjoies, peces úniques, per encàrrec, col·leccions
o peces seriades.

Q

uan va començar 28m2?
—28m2 va néixer a Manresa, però el meu
projecte de joieria va començar el 1991,
quan vaig començar els estudis a l’escola
Massana. He desenvolupat el projecte de
joieria fins al 2014 i he passat per Barcelona
i Sitges. Al cap de molt temps vaig tornar a
Manresa, on vaig formar 28m2 amb les
meves exsòcies, i que ara ha evolucionat
cap a una botiga de joieria d’autor la marca
de la qual és Crisjoies.
—Què és Crisjoies?
—Són joies d’autor, que no es dediquen exclusivament a la
moda. El que faig és explicar petites històries amb la joieria i
crear objectes des del meu propi punt de vista, des de la
meva experiència.
—No hi ha dues joies iguals.
—Cada peça és diferent de l’altra, però sí que faig col·leccions o peces seriades, com per exemple, una de balcons,
que són conjunts de braçalets o arracades i les vaig repetint,
però les faig a mà. Per tant, no sempre són iguals.
—Què vols dir, de balcons?
—És una col·lecció que representa els balcons de les cases,
balcons antics i amb flors. També hi ha una altra col·lecció
que és la del cercle o cicle. La botiga està organitzada en
forma de cercle, al centre de la qual hi ha una exposició que
és la metamorfosi de la papallona i que vol representar el
cicle de la vida, en el sentit que anem canviant a mesura que
anem experimentant. És el que representa la marca
Crisjoies: intentar canviar les coses, experimentar amb nous
materials i desenvolupar activitat nova.
—Amb quin material treballes?
—El material base és el metall, les pedres semiprecioses i
precioses. A partir d’aquí treballo barrejant-ho amb tot el
que m’arriba a les mans: fusta, paper, roba o resines.

—La botiga és alhora el teu taller.
—És un workshop, una botiga-taller, on a part d’haver-hi una
exposició de la feina, també hi treballo i ensenyo l’alquímia
de tot plegat, com fonc el lingot i com neixen les joies.
—Com combines la creació i la venda de les joies?
—Em concentro tres dies a treballar i tres dies de cara al
públic, així puc equilibrar les dues coses. La gent em pot trucar i demanar hora per venir de dilluns a dimecres, que són
els dies que em tanco al taller a treballar. De dijous a dissabte obro la botiga al públic.
—Quin tipus d’encàrrecs tens?
—Els clients cada vegada demanen més coses personalitzades. Si és per regalar, cal que m’expliquin com és la persona
i després faig un disseny o dos segons el que m’han dit. Ho
adapto al preu i llavors intento crear la peça més adequada.
—No s’acaben mai les idees?
—Per a mi el món de la joieria és infinit, l’única cosa que limita és la mida, que ha de ser petita perquè l’has de portar.
—Obrir un negoci i un model de joieria d’autor en un
moment de crisi econòmica no ha de ser fàcil.
—A mi no em fa por la competència, perquè en joieria d’autor tots fem coses diferents. Comercialment i artísticament
és més difícil, però hem de lluitar i disfrutar del que fem i tirar
endavant. Allò que diuen que no ets profeta en la teva pròpia terra, sinó que a vegades han de venir els de fora per dirte que hi ha alguna cosa aquí que és genial. Ens hem d’espavilar, ajudar-nos els uns als altres. Hi ha d’haver xarxa perquè a fora ens coneguin millor, no més, sinó millor.
—Què li diries a algú que vol emprendre?
—El primer que ha de tenir és passió per allò que vol fer.
ganes de treballar, passar-s’ho bé i sobretot si no t’agrada,
deixar-ho. L’important és fer una cosa que t’agradi. Si és així,
tiraràs endavant tot i la crisi i les dificultats.
FITXA
Projecte: 28m2, Crisjoies. Data de creació: 2012. Emprenedora:
Cristina giménez Llobet. Sector: joieria d’autor. Definició: botigataller de joies, dissenys exclusius, per encàrrec, col·leccions o peces
seriades. Públic: obert a tothom.Web: www.crisjoies.com - crisjoies.blogspot.com.es. Xarxes socials: facebook.com/crisjoies. Adreça:
c/ de les Piques, 17. Manresa.
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natura urbana

ignasi Cebrian

L’horta de Viladordis

J

untament amb el Poal, l’horta de Viladordis
forma part del regadiu manresà, malgrat el
seu nom. El nom provinent del llatí, Villa
d’Ordeum, li ve de ser una vila on es cultivava
segurament ordi, un cultiu clarament de
secà. Ara, però, no sé si n’hi ha gaires, de
camps d’ordi; però, segurament, quan es va
batejar la contrada en devia haver-hi molts.
Així doncs, es pren el nom d’una de les partides i del
nucli urbà, la vila, per donar nom a la totalitat de l’horta. Per això, convé distingir, a més de la partida de
Viladordis, d’altres també regades per la sèquia i, per
tant, constituents de l’horta est manresana: el guix, el
Joncar, el grau, el Trullols, la Parròquia, el mas d’en
Roca , la pujada Roja, les Marcetes i les Arnaules.

Aquestes partides estan regades poc o molt per l’aigua
que circula pel canal de Viladordis que, arribat al partidor del mateix nom, es separa en dos ramals, el canal
de Viladordis, cap a l’est, i el canal de Santa Clara, cap
al sud-oest. Al llarg del seu recorregut, hi trobem
alguns dels elements característics lligats a la sèquia. El
partidor de Viladordis, el pont de Ferro, la fabrica del
guix, els bagants de cal Traper i del Teula, la roda
hidràulica de cal Canyelles i el safareig de les Marcetes,
entre d’altres.
Ara podria parlar d’agricultura de regadiu, ja que
Viladordis és part del rebost d’hortalisses de proximitat
de Manresa. Tanmateix, parlaré de un tipus, no gaire
sostenible, de gestió ambiental que consisteix a apedaçar el que fem malbé d’aquest patrimoni paisatgístic
i culinari. Com que mai fem cas de la dita «val més sa
qui guarda, que sa qui cura», continuem, sempre,
curant aquest territori en lloc de guardar-lo pensant en
el futur dels manresans. Valguin, tot seguit, com a
exemple, tres casos de cures extremes. Un primer cas
és el de l’alzinar de les Marcetes. Un bosc en risc de
desaparèixer salvat de l’excessiu trepig dels cotxes.
Un segon cas és el perill que el vial que porta a la C-16,
i ens permet arribar al nucli urbà de Viladordis, es
transformi en una carretera poc respectuosa amb el
paisatge, a més de partir l’horta en dos com ja està passat ara. La dimensió del pedaç dependrà de com s’encabeixi aquest projecte dins del Pla d’ordenació urbanística de Manresa. Si es modifica aquest vial, cal fer-ho
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A dalt, un tros acolorit de l’horta de Viladordis. A sota, vista general de
Viladordis amb Santa Maria al fons.

de forma més humana (donar prioritats de circulació a
vianants i ciclistes), sense trencar el paisatge, de forma
subtil i imperceptible.
i, finalment, el tercer cas és el de les línies elèctriques.
Com passa al Poal, aquestes travessen Viladordis. Les
torres metàl·liques deixen un impacte visual una mica
decebedor. Quan entres a la ciutat dóna sensació de
desordre. Seria millor que aquestes línies, i totes les
que entren o surten de la ciutat, es soterressin. El paisatge seria més coherent, més humà i menys caòtic. i,
en definitiva, hauríem gestionat el paisatge de forma
més integral.

del tros a
la senalla

Alba Piqué
Laia Puig

Els horts de Sant Benet:
l’horta-escola tradicional del Bages

D

es de la Fundació Alícia, l’any 2009 neix el
projecte dels horts de Sant Benet amb el
propòsit principal de fer didàctica i pedagogia de la cultura hortolana. Tal i com
ens diu el Bernat Martí, responsable dels
horts, el que pretenen és apropar el centre de consum, les llars, cap al centre de
producció, els horts. Al mateix temps
volen conservar i recuperar algunes de les varietats tradicionals i locals de la zona. Les llavors d’aquestes varietats provenen de bancs de llavors com Esporus (ubicat a
la finca de Can Poc Oli, de Manresa), les Refardes (Sant
Llorenç del Munt) i de pagesos de la zona. El conjunt dels
horts de Sant Benet està format per tres zones: l’hort d’aprendre, al costat del monestir i que ja era cultivat pels
monjos benedictins, l’hort de la cuina, situat a prop del riu,
on es duen a terme la major part de les visites, i el pomàrium, també al costat del riu i format per diferents varietats
de pomeres i pereres. La finalitat principal d’aquests horts
no és la producció sinó la divulgació a través de visites per
a escoles, empreses o públic en general. Però de la producció que s’obté dels horts es proveeixen els tres restaurants del Món Sant Benet, la botiga i el restaurant El
Canonge de Manresa. En èpoques d’excedents, aquests es
porten a la plataforma d’aliments o bé a Càritas.

Als horts hi treballen el Bernat i tres usuaris d’Ampans. Tot
i que no tenen el segell d’agricultura ecològica, treballen
segons la normativa que la regula. Per exemple, rodejant
l’hort hi trobem una sèrie de plantes aromàtiques que ajuden a mantenir l’equilibri de l’ecosistema i a combatre’n
possibles plagues. També segueixen un sistema de rotacions de cultius que permet evitar moltes d’aquestes plagues. Com a fertilitzants s’utilitzen fems de proximitat. Són
horts de regadiu, que s’abasteixen de l’aigua de la xarxa.
El Bernat cada any varia una mica els productes que planta als horts. Sempre li agrada provar llavors noves. Com a
productes curiosos, ens explica que algun any hi ha plantat cacauets, precisament per donar a conèixer que es
tracta d’una lleguminosa que antigament s’havia cultivat

Bernat Martí a l’hort d’aprendre de Sant Benet

a l’Empordà i al Delta, i no es tracta pas d’una planta llunyana com molta gent es pensa. Té unes 48 varietats de
tomàquets, i com a varietat típica del Bages ens en destaca l’esquena verd. També trobem l’albergínia blanca, l’enciam escaroler i les cebes de Cornet. A part de productes
típics del Bages, també li agrada provar amb verdures
d’altres zones com les patates del bufet negres, típiques
de zones d’alta muntanya, el pèsol negre del Berguedà,
que es menja com a llegum sec, i les guixes. i com a curiositat, als horts de Sant Benet també hi podem trobar l’espelta (blat antic), des de la més antiga a la que s’utilitza
avui dia per fer els pans d’espelta que tant estan de moda.
Són uns horts que es poden visitar cada any i més d’un
cop, ja que, com veieu, a cada temporada hi podeu trobar
coses ben diferents i el Bernat us explicarà un munt de
curiositats.

FITXA
Productor: Horts de Sant Benet i Fundació Alícia. Productes: fruites
i verdures. Adreça: Camí de Sant Benet, s/n. Sant Fruitós de Bages
Telèfon: 938759401. Pàgina web: monstbenet.com. Correu electrònic: info@monstbenet.com

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

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

Més Que
Paraules.
Rosat 2013
Un raïm que neix de l’amor per la
terra. Un vi que neix de l’amor pel
raïm. i un plaer que és Més Que
Paraules, una presentació nova d’aquestes dues persones emprenedores, el Jordi i el Mirko, del celler
Jaumandreu, bons amants del vi i
que han decidit oferir-nos aquest
any.
El vi que presenten ara és del Pla del
Bages, elaborat amb raïms de les
varietats Merlot i Sumoll, procedents de ceps joves de menys de
deu anys condicionats pel rigor del
clima, l’escasa pluja i el sòl ondulat.
Maceració curta en fred i posterior
fermentació espontània en dipòsits
d’acer inoxidable durant setze dies
a temperatura controlada de divuit
graus. Criança en ampolla. i una
petita producció de 3.500 ampolles.
En definitiva, és un vi de color rosat
viu i brillant, intens i elegant, on
destaquen les
notes de fruita
vermella tipus
maduixa i gerds.
El pas per boca
és fi i equilibrat,
i
voluminós
aromàticament
intens. El seu
bon nivell d’acidesa fa que la
sensació final
sigui dolça, fresca i prolongada.
El Més Que
Paraules 2013
és un vi per gaudir-ne en qualsevol moment.
Joan Sala
Pallarés
Sommelier de
Vins Alsina
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de la senalla al plat
Eduard Merly i guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

Xuflats
Realitat o ficció?
D’un tubercle marró
se n’obté una beguda
blanca, refrescant
i molt coneguda.

L

a paraula xufla prové del
català antic i feia referència a burla o falòrnia.
De fet xuflar vindria a ser
com bromejar d’algú o
d’alguna cosa, trufar-se
d’algú. A València solen
parlar de xufes, en lloc
de xufles, i això es deu en part a la influència del verb trufar. Se li ha aplicat
aquest nom al tubercle per la seva aparença de producte de poc valor o ridícul.
La xufla és el tubercle de la xuflera, una
planta d’origen sudanès. Es veu que els
Egipcis ja en consumien com a postres.
L’horta de València n’ha fet un dels seus
productes estrella, i en part es deu a les
bones condicions del sòl, arenós per afavorir l’arrodoniment del tubercle, i el
clima, més aviat calorós. Un cop collits
s’han de rentar i deixar assecar, ja que del
22% d’humitat han de passar al 7%.

Però les aparences enganyen, i aquest
petit tubercle arrugat i sec ha donat
lloc a la beguda més famosa de l’estiu,
l’orxata. Corre la llegenda que Jaume i
el Conqueridor, arribant a terres valencianes, va trobar-se una noia que li va
oferir una beguda blanca i dolça. Ella va
dir-li que era llet de xufla, però Jaume i
respongué «això no és llet, això és or,
xata!». i d’aquí el nom, segons la llegenda. Però ja sigui en forma de beguda,
flam o crua, la xufla ens aporta unes
propietats desconegudes per molta
gent. Sobretot, si aquesta xufla és de
conreu ecològic i la beguda que se’n
faci després sigui artesana i sense pasteuritzar. Aleshores obtindrem un
autèntic medicament per tractar problemes digestius i disminuir els gasos i
les diarrees. La llet de xufla és altament
nutritiva, a causa del midó de les xufles,
i a més a més està plena de minerals i
greixos saludables. Això ha fet que hagi
anat guanyant terreny dins del món de
les begudes sense lactosa ni gluten i
l’ha fet ideal per a persones al·lèrgiques. Però també és cert que una orxata industrial i amb molt sucre i altres
additius deixarà de tenir aquestes propietats i segurament tindrà més perju-

dicis que beneficis si se’n consumeix
massa habitualment.
Actualment la xufla està expandint les
seves opcions de mercat i empreses
valencianes ja en comencen a elaborar
oli o bé cervesa. Però si voleu començar
gaudint del seu autèntic sabor i propietats, us convidem a provar d’elaborar
orxata vosaltres mateixos, que no és
gens complicat! Ens ho explica en Merly.

Ingredients: 250g de xufla, 1 l d’aigua
bona, 100 g de sucre o edulcorant en
pols i 1/2 branca de canyella.
Preparació: Renteu bé la xufla i poseu-la
en remull el dia abans. Escorreu bé la
xufla i tritureu-la amb el túrmix juntament amb la canyella i el sucre. Afegiu-hi
la meitat de l’aigua i torneu-ho a triturar.
Afegiu-hi la resta de l’aigua, barregeu-ho
bé i coleu per un colador ben fi, premsant bé per extreure’n tot el suc. Va molt
bé utilitzar dos coladors: primer un no
tan fi i després un colador tan fi com
sigui possible. Deixeu-ho a la nevera fins
al moment de servir. S’ha de consumir
en un parell de dies.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume i, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Vine al CPNL i aprèn català com vulguis
www.cpnl.cat/cursos
El mes de setembre, el Centre de Normalització
Lingüística Montserrat obre la inscripció dels cursos de català, perquè tothom pugui aprendre
català de la manera que li sigui més còmoda.
Per a les persones que volen venir a classe, es
manté l’oferta de cursos presencials, i per als qui
prefereixen fer-ho des de casa, hi ha una àmplia
oferta de cursos de català semipresencials en línia
amb el Parla.cat amb el suport d’un tutor.
El Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL) organitza a tot el territori cursos de català
per a les persones que volen aprendre a parlar en
català amb fluïdesa i correcció (nivells inicial, bàsic
i elemental) i per a les que volen aprendre a escriure’l adequadament (nivells intermedi, de suficiència i superior).
Els certificats de nivell expedits pel CPNL són equivalents oficialment als certificats de la Direcció
general de Política Lingüística i tenen una correspondència amb els nivells del Marc europeu
comú de referència (MECR).

LES TAPES
DEL POU 2013
El Pou, però d’etiqueta
Comandes a elpou@elpou.cat
o al tel. 93 872 50 18

Per inscriure’s a un curs cal acreditar el nivell que
es té mitjançant un certificat de coneixements
reconegut o bé fer una prova de col·locació.
Aquestes proves es faran els dies 15 i 19 de setembre a hores convingudes; cal demanar hora a partir del dia 8 de setembre.
La inscripció per als antics alumnes és el dia 16 de
setembre, els nivells bàsics i elementals, i el 17 de
setembre, els nivells intermedis i de suficiència.
La inscripció general als cursos dels nivells bàsics i
elementals és el 22 de setembre i als nivells intermedis i de suficiència és el 23 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 dia
18 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 de col·locació
orientativa el dia 15 de setembre.

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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tastets de
motor

Enric Oller i Carbó

Dacia Lodgy:
low cost familiar

l Dacia Lodgy és una alternativa real i assequible per als que tenen necessitats imperioses
d’espai i un pressupost de retallada. Parlem
d’un monovolum compacte de 4,5 metres
que, situat a mig camí de l’Scenic i el grand
Scenic, fa com el cotó i... no enganya. Es ven
amb dues disposicions interiors de seients
per a cinc o set places i presenta una estampa
quadrada i simple que fa pensar més en una
furgoneta que no pas en un cotxe. Amaga mecàniques
honestes, un interior ben resolt i és dels pocs autos que
pots comprar sense espantar-te quan passes per caixa.

E

Duu un frontal prominent on paracops i engraellat avancen els trets de la nova identitat visual de la marca. L’equip
d’il·luminació queda unit per una petita faixa cromada que
també suporta el logo identitari. De costat, la línia ascendent dels finestrals fa que el Lodgy sembli més robust
mentre que la cua cedeix tot el protagonisme als pilots de
senyalització i stop, situats en posició vertical, a banda i
banda de la porta del maleter.
Per dins no és tan gran com sembla però reserva una extraordinària distància fins arribar al sostre. A l’habitacle la
generositat esdevé virtut, tot és molt simple i aquesta
sobrietat ens recorda les posades en escena de fa dues
dècades. Hi ha fins a dotze compartiments diferents per a
dipositar els petits objectes de butxaca però hem trobat a
faltar reglatges a l’hora d’acomodar-nos davant del volant
multifunció. Al davantal plàstic no hi ha recàrregues en la
botoneria i Dacia comercialitza per primera vegada en
aquest model una pantalla tàctil suplementària de set polzades pel navegador, l’equip d’àudio i el mans lliures (extra
de 360 euros). L’opció més interessant, però, és la tercera
filera de seients, que costa 500 euros i incrementa en dues
places addicionals l’espai pels 5 ocupants tradicionals. Els
que s’hi acomodin viatjaran en una posició molt poc forçada a diferència d’altres models de la competència. Deixa
espai per posar els peus i la distància de la banqueta al terra
és considerable. Llàstima que no dugui butaques individuals i que els mecanismes de plegat esdevinguin massa
rudimentaris. El darrer dels seients pot retirar-se per complet si som prou forçuts i tenim espai per desar-lo a casa.
L’equipament opcional contempla també el sistema d’ajuda a l’aparcament (201 euros) i un limitador de velocitat. A
nosaltres ens hauria agradat més subjecció en els seients i
un xic més d’angle d’obertura a la porta posterior. L’accés
al maleter no aconsegueix l’horitzontalitat absoluta i pot
generar problemes a les persones de més alçada. En con-

figuració de set places, amb tots els seients en servei, el
Lodgy reserva només 207 litres per a l’equipatge i haurem
de prescindir de la tercera banqueta per obtenir un compartiment de càrrega de 634 litres.
En el capítol mecànic podrem triar entre quatre motors
associats sempre a la mateixa caixa de canvis manual de
cinc relacions. Qui es decanti per la gasolina podrà escollir
entre un 1.6 de 85 CV o un 1.2 TCe de 115 CV. De dièsel hi
ha els coneguts 1.5 dCi de 90 i 110 CV. El TCe Energy és el
propulsor més modern de la gamma. El més discret en
potència és igual d’auster en consums però pot esdevenir
escàs si tenim intenció de circular sempre a plena càrrega.
Heretat de Renault, els francesos el fabriquen a Valladolid
per homologar mitjanes de 4,2 l/100 km i emissions de
CO2 d’uns 109 g/km. Malgrat tot, en el dia a dia ens serà
més difícil aconseguir aquestes xifres ja que no disposa
d’una sisena marxa.
El Lodgy munta al davant suspensions tipus McPherson
amb braços triangulats i, al darrere, el mateix eix flexible
que porta el Renault Kangoo. Aquesta combinació proporciona, en general, un comportament prou noble però transitant amb poca càrrega, sobretot quan hi ha irregularitats
al ferm, és fàcil que l’auto perdi roda en els canvis de pes.
La sensació de comoditat augmenta amb bon paviment
però no arriba a emmascarar del tot els gronxaments de la
carrosseria en els revolts tancats.

FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter 1.461 c.c dCi de 90 CV Common Rail i Turbo,
gasoil. Canvi: manual 5 vel. Direcció: assistida elèctrica. Frens:
Discs/tambors. Vel. Màx.: 169 km/h. Accel. 0 a 100 km/h: 13,1
segons. Consum mitjà: 4,2 litres. Preu: 13.800 euros.

EL POU · JULiOL-AgOST 2014

27

28

EL POU · JULiOL-AgOST 2014

l’entrevista

Q

uina és la importància
del doctor Ramon
Margalef?
—És l’ecòleg català
de més impacte. Havia
treballat a la NASA i els
anys 1960-1970 va fer
una tasca important
com a innovador
mundial. Té llibres de
text que han estat de referència a totes
les universitats del món. Conjuntament
amb els germans americans Oddum, són
considerats els pares de l’ecologia
moderna. D’ell sorgeix el concepte de
l’ecologia global i la seva influència arriba ben bé fins els anys 80. Té una bibliografia interessant, ja que aleshores es
publicava molt menys que no pas ara en
revistes d’impacte. Un dels seus principals deixebles, Josep Peñuelas, s’especialitza en ecologia terrestre i és actualment el meu cap. També és el científic
actual amb més publicacions a
Catalunya i va rebre el premi en la primera gala del científic català de l’any que
va instaurar la generalitat de Catalunya i
que li va atorgar l’aleshores conseller, el
manresà Josep Huguet.
—Com és que et llicenciessis també en
Farmàcia?
—Perquè jo el que volia fer era enginyeria forestal, però no es feia a Catalunya. A
Barcelona feien l’enginyeria tècnica
forestal, però tampoc no hi havia places.
Vaig entrar a Farmàcia on s’estudiava
molta química i era una carrera dura,
però que em va enganxar i em va deixar
uns anys sense fer vacances. Durant una
època vaig intentar tenir una farmàcia,
però el traspàs és molt car. i ho vaig descartar definitivament.

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Jordi Sardans Galobart
investigador. Doctor en Ciències Biològiques el 1997, llicenciat en
Farmàcia el mateix any, llicenciat en Ciències Químiques el 2001,
diplomat en estudis avançats en Ciències Analítiques el 2008 i màster en l’anàlisi químic ambiental per la UNED. Actualment és investigador del CREAF (Centre de Recerca Ecològica d’Aplicacions
Forestals), adscrit al CSiC. Des del 2013 treballa en el projecte europeu SiNERgi, destinat al medi ambient. A l’acabament de l’actual
curs ha deixat la docència que havia practicat a l’iES Castellet, de
Sant Vicenç, des de fa 25 anys, tot i que des del curs 2006-2007 tan
sols a mitja jornada i des del 2008 com a catedràtic.
—i en Ciències Químiques?
—Perquè des de sempre volia aprendre
química bé.
—Els canvis de temperatura modifiquen
la nostra composició química?
—Poden fer-ho. Els canvis de temperatura modifiquen poc o molt la velocitat de
funcionament dels organismes. Si són de
sang calenta, poc, però per exemple a les
plantes, més. Afecta els microbis del sòl,
la degradació de la matèria orgànica i els
nutrients disponibles. A més a més afecta
amb la interacció amb l’aigua.
—Què volies demostrar amb la teva tesi
doctoral en Ciències Biològiques?
—La tesi portava el títol de Resposta de 4
espècies llenyoses mediterrànies a diferent
disponibilitat d’aigua i nutrients i la vaig
presentar a Bellaterra el 1997. Són dos
experiments. El primer el vaig fer al terme
de Sant Vicenç de Castellet, en una zona
que s’havia cremat l’any 1985 i la vaig
analitzar la temporada 1989-1990, amb
una vegetació establerta de quatre o cinc
anys. Vaig seguir les principals espècies
que hi havia: alzines, pins, romaní i bruc
fent-los un tractament al camp i fertilitzant-les de manera controlada, regant i

traient la competència, per veure com
afectava la regeneració; primer en el creixement. Després em vaig posar en aspectes químics, com l’estat de nodriment.
Per exemple amb el romaní, que fa flors
cada any, amb la taxa reproductiva vaig
veure com afectava el material reproductiu i el que afectava els competidors,
durant tres anys. Amb els resultats que
vaig veure que amb el fòsfor els anava
molt bé, vaig fer un experiment complementari al camp experimental de la
Universitat, per provar aquests elements,
amb torretes especials, amb alzina i pi.
Després de veure la competència entre
ells, al cap de dos anys van créixer molt i
vaig mirar els paràmetres dels diferents
tipus de sols; dos, els vaig anar a buscar al
camp i un era típic del garden Center, de
caràcter artificial. Hi vaig barrejar diferent
quantitat de fòsfor. Aquesta tesi va ser
escrita en català el 1997, però al cap de 5
anys, sota la direcció de Peñuelas la vaig
convertir en una tesi moderna, en anglès
i separant-la en capítols, fins a obtenir-ne
sis publicacions internacionals.
Finançament
—En plena crisi econòmica, com està el
finançament per a la investigació?
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—Som un oasi dins les dificultats actuals.
El projecte té un percentatge que va destinat a la nostra institució. Aquest estiu
ens han d’arribar diners que ens permeten tenir unes bones perspectives de
futur. Ara bé, els anomenats proyectos
nacionales de recerca bàsica han tingut
des del 2008 una baixada considerable
de dotacions i pel que fa als darrers tres
anys, del 90%. A més a més, hem d’afegirhi els sous congelats o reduïts, en alguns
casos fins al 40% i el fet que ja no es treuen noves places al CSiC. Es nota més la
crisi en la investigació perquè cada centre és un món. També es nota molt la falta
de becaris amb la seva feina de camp i
d’anàlisi especialitzat.
—investigues els ecosistemes. Com s’adapten al canvi global?
—El gruix de la nostra recerca són els
ecosistemes terrestres mediterranis.
Estudiem bàsicament un escenari de
canvi climàtic de finals de segle, en el cas
més moderat avalat per l’ONU, per veure
què hi passa. Des de fa 15 anys, pel que fa
a la vegetació, hem observat –encara que
sembli trivial– que les plantes creixen
menys i es moren més. És evident que el
sòl acaba perdent fertilitat. També observem que unes plantes desapareixeran i
altres prosperaran. En conjunt no és una
bona notícia perquè la capacitat de creixement general disminueix. Hi haurà
menys aigua i més desaprofitada. Si parlem de la contaminació per metalls
pesants, és clar que Collserola està més
contaminat que els boscos del Bages i
aquesta comarca més que els Ports de
Beseit o l’Alt Empordà. Tots els pagesos
saben que ara les plantes pateixen més
set que abans. Les que són de secà aguantaran més. On abans hi havia gel, ara hi
entra la tundra, que al seu torn és substituïda pel bosc boreal. Així, que tot plegat
es va escalfant i els anells van pujant
amunt. És una evidència a les muntanyes
i al planeta en general. De manera que els
russos estaran contents, perquè els terrenys freds seran més productius, però a
nosaltres ens tocarà el rebre. En poques
dècades i com a projecció de futur —
sense ser la meva especialitat—, pot passar que si Sevilla acaba tenint el mateix
clima que té ara Phoenix, els turistes a
l’estiu no vindran perquè no hi haurà qui
aguanti la calor.
—Què és la metabolòmica?
—L’estudi del metabolisme d’un organisme i com està en un moment determinat.
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En biomedicina fa anys que va fent, però
cada vegada es pot fer millor perquè les
tècniques analítiques que es necessiten
han de ser molt potents. Cada vegada es
poden detectar més coses i serveixen per
a més aplicacions. En estudis al camp,
som els primers que les hem aplicat en
ecosistemes naturals.
—i l’Ecometabolòmica?
—Aquest nom li hem posat nosaltres per
marcar el terreny. L’apliquem als estudis
ecològics al camp i ho integrem a d’altres
tipus d’anàlisi, en un intent d’integració
conjunta. Ho hem definit sovint amb els
diversos articles que hem fet al respecte.
Es tracta d’integrar els estudis del metabolisme amb els ecològics.
—Què explica l’article sobre la nova ciència de l’ecometabolòmica?
— La metabolòmica és una tècnica que
ja fa servir la biomedicina des de fa
temps. Es tracta d’agafar un teixit viu i
ultracongelar-lo. Sense passar per l’estat
líquid, s’analitza el seu metabolisme i es
veu com funciona per dintre. El 2008,
Peñuelas i jo agafem un becari i conjuntament publiquem el resultat de l’estudi
a Proceedings of the National Academy,
que va tenir un cert ressò mediàtic en
certs mitjans de comunicació. Es tracta
d’una proposta de futur. Amb l’ecometabolòmica podem fotografiar l’interior de
les cèl·lules i veure que la planta ha tret
recursos pel creixement, amb la finalitat
de dedicar-los a mecanismes dirigits a
retenir l’aigua en el seu interior. Així acumula grans quantitats de potasi i de
metabòlits secundaris rics en carboni i
pobres en nitrogen i fòsfor que l’ajuden a
retenir l’aigua i evitar que s’evapori. Ara
podem saber la manera com canvia el
metabolisme en funció dels continguts
del nitrogen i del fòsfor.
—Així doncs, com canvien els metabolismes de la naturalesa?
—Posem un exemple concret. Tenim un
arbre i d’aquí a 20 anys, com que plourà
menys, hem de fer per manera de preveure que aleshores tingui l’aigua necessària. A d’altres els deixem igual per veure
com evolucionen els microbis del sòl, el
creixement, etc. S’agafen mostres i cal
anar al camp, amb bombones de nitrogen líquid, tot etiquetat i preparat. En
arribar al laboratori, s’engega el bioporitzador per tal que l’aigua passi directament del gel al gas sense l’estat líquid. Es
tracta de poder veure com estava en el

moment en què l’hem agafat. A partir
d’aquí tenim una mostra seca que ens
permet treballar tranquil·lament. Es fan
extractes i anàlisis per veure per exemple
els que han patit set, quines diferències
presenten amb d’altres... És una visió
interna tan ràpida que amb una tècnica
analítica pràcticament es poden veure
tots els metabolismes importants. Ens
interessa una visió més global, ja que dins
d’un bosc el que més interessa és l’arbre,
per raons de proximitat. Analitzem els
paràmetres que ens han fet tots els efectes en cascada. Aleshores podrem veure
que a una espècie li anirà més bé i a una
altra pitjor. Ens serveix per veure com aniran els trets i quines espècies aniran desapareixent, mentre d’altres ocuparan l’espai, el sòl treballarà menys, el carboni s’acumularà més o menys... És un tema
complex. Amb metabolòmica les plantes
dominants ens expliquen com estan funcionant aquí. Amb els models matemàtics veiem totes les variables i les analitzem conjuntament, així amb un metabolisme primari en què estan creixent més
va relacionat amb què tenen un bon
nivell de nitrogen i aigua. Si és negativament també es pot saber. Matemàticament es pot lligar per veure fins a quin
punt les conclusions són significatives o
independents de les altres i sense relació.
—Quina ha estat l’evolució dels estudis
ecològics els darrers anys?
—Comencen a principis del segle XX
quan a Alemanya i alguns llocs de
l’Amèrica del Nord observen que en

molts llacs se’ls podreix l’aigua i es moren
els peixos. És una de les conseqüències
de la revolució industrial que afecta la
qualitat de vida de les persones que
vivien al costat d’aquests llacs. Es comença a parlar de procés global d’un sistema
que es deteriorava. A diferència dels
naturalistes, s’estudia el problema d’una
manera integrada i s’adonen que va a
parar més matèria orgànica als llacs de la
que poden suportar, de manera que
espècies que necessiten oxigen com els
peixos moren. Tots sabem que el segle
XX ha estat convuls per les guerres i quan
arribem als anys 60 i 70, la biologia ha fet
molts avenços. Aleshores, l’ecologia
també recull els avenços en genètica per
fer uns estudis integrats dels sistemes. A
l’Occident europeu i Amèrica del Nord
apareix l’ecologia atròfica i comença a ser
assignatura a la Universitat. És relativament jove, però es nota que va a més i
cada vegada hi ha més informació, tot i
que és molt difícil trobar generalitats en
els ecosistemes. Juguen variables diferents i són moltes, però a poc a poc avan-

—Al carboni se li ha donat molta importància aquests darrers anys, perquè quan
s’estudien les dades del planeta s’observa en els balanços de cada any que aproximadament la meitat del carboni que
matem en cremar petroli i carbó, torna a
ser absorbit pel sistema terra. L’altra meitat va quedant a l’atmosfera i ens diuen
que cada vegada n’hi ha més. La incertesa és: per què aquesta meitat? Quan els
anys 50 s’emetia molt més CO2 també
era la meitat. Sabem que hi ha una qüestió d’equilibri entre l’atmosfera, els
oceans, etc, però no és clar el que està
passant. D’altra banda hi ha interès per
saber en els diferents ecosistemes
immersos en el canvi climàtic com els
afecta en la seva capacitat per atrapar
aquest carboni. Arriba un moment en
què les cadenes de carboni ja no estan en
l’atmosfera i la conseqüència és que no
s’acumula tant el CO2. Per això, els que
paguen tenen un gran interès perquè
s’investigui, ja que és important. En els
estudis experimentals sobre el canvi climàtic sembla que el carboni acumulat es

«L’ecometabolòmica integra els estudis del metabolisme amb els ecològics. L’apliquem als estudis ecològics al camp i ho integrem a d’altres tipus d’anàlisi»
cem. Com a científic m’adono que el problema del canvi climàtic és que ara passa
més ràpid i crea incògnites perquè algunes coses no han passat mai.
—Quina ha estat la teva investigació en
ecologia química, ecotoxicologia i metabolòmica?
—L’ecologia química investiga els paràmetres químics, els metalls pesants, amb
la pròpia composició del sòl, amb animals i plantes... La metabolòmica analitza
a partir de les molècules els metabòlits,
que són l’expressió final del funcionament del cos i de l’expressió dels gens
que estant actuant. Estudiem el metabolisme perquè ens dóna informació sobre
els gens que s’estan expressant en un
moment determinat en un organisme.
D’aquesta manera t’estalvies els anàlisis
de la genòmica, que són molt més complicats, encara que complementaris.
—i pel que fa a reserves i fluxos de carboni i nutrients en ecosistemes terrestres?

manté. En els nostres estudis també arribem a aquesta conclusió, ja que el que es
perd en la vegetació perquè creix menys,
com que la matèria orgànica és de pitjor
qualitat quan cau a terra, les cuques no se
la mengen tant, per tant s’acumularia
més carboni al sòl, que potser, se l’emporta l’aigua quan ve una tempesta. En
qualsevol cas es manté, però no n’acumula. Ara per ara els boscos mediterranis
es pot dir que més aviat estant acumulant, però tot plegat està en funció que el
clima esdevingui més àrid o no.
Pol·linitzadors
—Parlem una mica de la interacció entre
espècies?
—Són moltes. Bàsicament ajudar-se.
Una cosa de la qual ara es parla molt a
Europa són els pol·linitzadors. Per exemple, les abelles i les papallones, que són
les que porten una llavor masculina
d’una flor a una altra i és el que permet
que esdevingui una fruita i surti un pinyol. Permet que els boscos es regenerin i

els camps de conreu produeixin. Han
baixat més o menys a la meitat. Per tant,
ja tenim un impacte important en la meitat de les espècies agrícoles. La seva
reproducció, llavor o fruita que nosaltres
acabarem necessitant depèn d’insectes i
l’altra meitat depèn del vent amb la
pol·linització. Per exemple, el pol·len del
pi blanc s’escampa pel vent. És una espècie anemòfila. Ara bé, en un cirerer, bàsicament el pol·len són abelles, borinots o
papallones que van d’una flor a una altra
i el van transportant de manera eficaç. La
planta els dóna nèctar i està dissenyada
perquè quan vagin a menjar quedin
impregnats de pol·len. És un exemple
clar de mutualisme entre dues espècies
en què una obté l’aliment i l’altra la
reproducció, que són dos elements
bàsics per tirar endavant. Un exemple
que ens afecta molt als humans, de
retruc, perquè estem parlant d’una meitat llarga de les plantes, que es basen en
els insectes. En resum: totes les espècies
interaccionen entre elles. En Medicina,
els que estudien les epidèmies no fan
altra cosa que analitzar la relació entre un
microbi que és el paràsit i el seu hoste
que som nosaltres, les persones.
Òbviament, hi ha també una interacció
entre el paràsit i l’hoste. Tot va lligat. Més
de la meitat de les espècies vives són
paràsits, per tant, s’han d’estudiar en un
ecosistema de vida global. Si no, l’ecologia no tindria sentit, perquè amb la física
de partícules ja n’hi hauria prou.
D’aquesta complexitat sorgeix la dificultat de trobar característiques generals.
—Metodològicament, s’ha avançat molt
aquests últims anys?
—Sí, sens dubte. Tant amb el tractament
numèric, que és la bioinformàtica, com
en els programaris d’estadística per tractar arxius de milions de fitxes. La bioinformàtica ha creat els seus especialistes i la
seva aplicació en biomedicina i en les
ciències ambientals. Pel que fa a l’analítica química dins la metabolòmica, cinc
anys enrere hauria estat impossible tenir
els actuals espectòmetres de masses, que
són espectaculars. Costos proporcionalment més baixos per mostra analitzada,
amb dades millors i més precises. Es va a
remolc de la biomedicina a escala mundial, en uns moments en què les grans
empreses, que tenen molt mercat, inverteixen molt en aquestes millores. La informació cada vegada es publica més i els
treballs de revisió dels temes són relativament més fàcils gràcies a internet. Si ara
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hi ha una represa econòmica és més fàcil
que els diners retornin perquè les eines
són millors.
Publicacions
—Què em pots dir del teu primer article
divulgatiu a Dovella?
—Abans de presentar-me a les oposicions, un conegut de la Cooperativa
Paidos, que hi va entrar quan jo vaig plegar, Ramon Solà, em va proposar de fer
un estudi de pineda de pi roig a la
Colònia Jorba, on també vaig trobar tres
o quatre pollancres trèmols que són propis del Pirineu. L’article va acabar sent
publicat a la revista Dovella.

—Quines són les teves publicacions científiques més remarcables?
—Tinc més de 100 comunicacions publicades, però jo remarcaria les del Nature,
Nature Comunications, les del Proceedings
of the National Academy... Sóc editor del
Global Sciences Biology de la Universitat
de Chicago i del Plan and soil, que és una
revista europea que porten entre holandesos i alemanys. Entre d’altres també he
col·laborat en el Plant Physiology i en el
Plant Ecology. La meva feina com a editor
consisteix a repassar i avaluar els diversos
articles que s’hi presenten, aconsellar si
s’han de publicar o no i com millorar-los.
Ve a ser com un càrrec de confiança en

què faig d’especialista dels temes que
treballo habitualment, que serveix de
suport dins l’editorial.
—Quina és la teva feina com a referee en
revistes internacionals?
—Normalment n’hi ha dos per revista, a
més del de l’editorial. Donem la nostra
opinió sobre la publicació o no d’un
determinat article científic. Cada vegada
més els autors sotmeten els seus treballs
a referees perquè els valorin la feina feta.
Ara es poden escollir per diversos autors
per tal que millorin l’article en la mesura
de les seves possibilitats i en facin una
valoració objectiva.

el perfil

J

ordi Sardans i galobart neix a
Manresa el 13 de juny de
1960. De pares manresans,
Jordi, que feia de manyà a la
Metal·lúrgica Tèxtil, i Maria
Teresa, dependenta de comerç, que
havia treballat als magatzems El Siglo,
abans de casar-se. Va començar els
estudis a la guarderia de les
Dominiques, d’on va passar a la Badia
Solé fins al COU. Comença Biologia a la
Universitat de Barcelona fins la seva llicenciatura i l’examen de grau. Durant
tres anys es dedica al negoci familiar
de la seva dona, a cal Subirana, on fa
de dependent i tasques d’oficina. El
1985 es casa amb Montse Morral Cors,
amb qui tenen dos fills: Jordi i Queralt.
Troba feina de professor a la
Cooperativa Paidos, on s’estarà durant dos anys, tot fent
classes de biologia, geologia, química... i prepara les oposicions que es treu ara fa 25 anys. Passa a treballar a l’iES
Castellet, de Sant Vicenç, com a professor des del curs
1989-1990 al 2014, en què ha decidit plegar. Els darrers set
anys treballava a mitja jornada. Especialista en biologia
fonamental, retorna a la Universitat Autònoma on els dos
primers anys fa un màster i posteriorment el doctorat en
Ecologia Terrestre alhora que des del curs 1991-92 és cap
d’estudis de l’iES Castellet durant 8 anys. També durant
aquests anys estudia la carrera de Farmàcia a la Universitat
de Barcelona. Es llicencia el 1997 quan acaba les pràctiques
tutelades a la farmàcia Oltra de Manresa. Es doctora en
Ciències Biològiques el maig de 1997, amb la tesi: Resposta
de 4 espècies llenyoses mediterrànies a diferent disponibilitat
d’aigua i nutrients, que presenta a la UAB. A partir d’aleshores s’inicia en el món de la recerca, en concret, per una visió
química dels ecosistemes. Entra en contacte amb el cientí-
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fic amb més currículum actualment
de Catalunya, Josep Peñuelas, que
passa a ser el seu cap en l’àmbit de
la investigació. Els anys 1998 i 1999
l’ajuda a muntar experiments de
simulació del canvi climàtic, que
encara estan vigents al Parc Natural
del garraf i a les muntanyes de
Prades. Paral·lelament, comença la
carrera de Química el 1997 a la
UNED, que acabarà el 2002. En
aquesta època, també fa un màster
en Anàlisi Químic Ambiental a la
UNED. El 2001 entra a treballar a
temps parcial dins del CREAF
(Centre de Recerca Ecològica
d’Aplicacions Forestals) en una unitat del CSiC (Centro Superior de
investigaciones Científicas) que dirigeix Josep Peñuelas. Desenvolupa els estudis d’estequiometria, és a dir, de proporcions, entre el carboni, el nitrogen
i el fòsfor, i la seva relació i estructuració dins dels ecosistemes. El curs 2006-2007 l’agafen com a sènior i passa a fer
mitja jornada a l’iES Castellet. Des del 2008 és catedràtic
d’institut. El 2013 participa plenament en el projecte europeu SiNERgi, de Medi Ambient, que es basa en el possible
desajust entre el nitrogen i el fòsfor a escala mundial. El projecte s’anomena P-inbalance i és d’escala europea. A partir
d’aquest moment agafa excedència de les altres activitats
per centrar-se en aquesta investigació. Té més de 100 treballs indexats per revistes com Nature o Proceedings of the
National Academy of Sciencies Journal States of America.
Actualment és científic sènior del CREAF per a projectes
europeus. Pensa presentar-se a les oposicions del CSiC,
però continua treballant en la investigació del SiNERgi –on
aviat s’incorporaran sis investigadors més– i relacionant-se
amb d’altres investigadors.

quadern obert
Antolina Vilaseca

EL POU · JULiOL-AgOST 2014

33

fila cultural

Jordi Estrada

Prop de trenta anys
de política cultural

A

mi em va tocar
administrar la misèria i anar dient a tothom sistemàticament que no», recorda Torradeflot, que
posa com a exemple
de la penúria els 300
euros pressupostats
per a la Festa de la Llum: «L’entitat
administradora, els Carlins, ja estava
per deixar-ho córrer». Quan el mes de
juny Convergència i Unió accedeix al
govern de la ciutat, el nou regidor de
Cultura, Marcel·lí Llobet, troba damunt
la taula el llibre blanc, «un programa
força ambiciós», diu Torradeflot, amb
un seguit de línies mestres, pendents
de concretar i executar, i els calaixos
buits. El nou consistori, tot i la precarietat econòmica, continua recuperant
espais. En un gest de gran intuïció,
l’Ajuntament emprèn la compra de l’edifici del Casino, el Kursaal i el teatre
Conservatori. També adquireix l’edifici
de Casa Caritat, amb la idea inicial
d’instal·lar-hi un hotel d’entitats, i participa en la creació del Museu de la
Tècnica i la coordinadora local de
museus. Davant l’escassetat de recursos humans i diners per activar projectes, Llobet cedeix protagonisme a l’associacionisme.

L’aparició del primer número del Pou, l’abril del 1987, va coincidir amb els darrers mesos del govern municipal socialista, presidit per Joan Cornet i amb Josep Torradeflot com a regidor de
Cultura, en substitució d’Onofre Boqué, que havia dimitit a
causa d’una retallada dràstica del pressupost.

Nous equipaments
Precisament el següent regidor de
Cultura, Ramon Fontdevila, prové com
Llobet del món associatiu. Del juliol de
1995 al desembre de 2006, en què
Fontdevila és nomenat director general de Cultura Popular, la política cultural de la nova regidoria, emmarcada en
el Pacte de Progrés, consistirà a dinamitzar els nous equipaments i a crear
una estructura sòlida de recursos
humans. És aleshores quan es nome-

Malgrat la severitat econòmica, s’inverteix en el manteniment i l’adequació
d’equipaments ja existents (sala
Carlins, teatre Conservatori, Museu de
la Tècnica, Torre Sobrerroca, teatre
Kursaal, casa Balcells) i se’n conceben
de nous, com l’Ateneu les Bases, amb
l’ajuda de fons europeus. El regidor
republicà subratlla la multifuncionalitat d’aquestes instal·lacions, adreçades
a persones amb interessos i necessitats
molt diferents, en una clara voluntat
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nen els directors de l’Arxiu i el Museu.
Moltes d’aquestes actuacions sorgeixen a proposta de la Comissió
d’Equipaments Culturals, constituïda
per experts d’àmbits diversos, «sense
manies de marca política», remarca
Fontdevila. D’aquella època, el regidor
recorda el debat sobre «si el primer són
les pedres o les persones», els innombrables cafès recercant l’assessorament d’outsiders i les aportacions de
Quico Mestres, que prèviament havia
intervingut en l’elaboració del Pla
Cultural de Sabadell. El repte consisteix a endegar diferents projectes, conjuntament amb les entitats i altres institucions, «sense dirigismes ni clientelismes». Alhora que s’activen propostes relacionades amb la cultura cívica,
les festes, la normalització lingüística,
el patrimoni històric i la cultura artística, es treballa en el manteniment i l’arranjament d’equipaments com l’Arxiu
Comarcal, el teatre Conservatori, la
Sala Ciutat, i se n’obren de nous, com
el Casino, inaugurat com a biblioteca i
sala d’exposicions. També s’instaura el
Casal de les Escodines com a seu social
d’entitats i activitats diverses. Una part
del moviment associacionista de cultura popular troba en la Festa Major, la
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional i
la Fira de l’Aixada una plataforma idònia per desenvolupar-hi les seves activitats. L’exregidor reconeix que no
sempre va ser fàcil «avalar l’activisme
cultural davant les traves burocràtiques de l’administració» i lamenta no
haver estat a temps de participar en la

redacció del Pla de Cultura, «però sí en
la diagnosi prèvia». Destaca, com a
moments personals més rellevants, el
muntatge de l’exposició Joves i
Republicans, l’acte de cessió de l’arxiu
fotogràfic d’Antoni Quintana i les
intervencions en el nomenclàtor de
noms de places i carrers de la ciutat.
Quan el desembre de 2006 Ramon
Fontdevila és nomenat director general de Cultura Popular, el substitueix
ignasi Perramon, també d’ERC. El
relleu coincideix amb l’esclat d’una
nova crisi i l’inici d’un període llarg de
contenció. Perramon explica que «s’intenta fer el mateix amb menys diners».
En part s’aconsegueix, «gràcies a un
equip de treball dinàmic i amb idees»,
amb l’ajuda del qual s’elabora el Pla de
Cultura, centrat en dos eixos d’actuació: el foment de la creativitat artística
i el reforçament de la dimensió social,
convivencial i de cohesió de la cultura,
«entesa com a igualtat d’oportunitats».

L’actual regidor de Cultura, Joan Calmet, acompanyat dels seus predecessors, Ignasi Perramon i Ramon Fontdevila, asseguts al banc amb l’escultura de Ramon
Oms, La noia de la Plana, instal·lada en època de Marcel·lí Llobet. L’exalcalde Juli Sanclimens explica que l’actual ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, en té
una rèplica en petit al menjador de casa, arran d’una conferència sobre economia que va pronunciar per encàrrec de Caixa Manresa. Foto: Jordi Alavedra

de cohesionar un barri en ple creixement. És durant aquells anys que el
Museu de geologia es converteix en
un centre d’interpretació, es crea
l’Escola de circ, s’impulsa la Casa de la
Música, s’obre el centre d’interpretació
del carrer del Balç, es potencia el
voluntariat lingüístic i es consolida el
cicle Tocats de Lletra.
Resistir
Arran dels resultats electorals de 2011,
Convergència i Unió recupera l’alcaldia
després de setze anys de tripartit.
Malgrat les retallades pressupostàries
degudes a la crisi, el nou regidor Joan
Calmet es proposa el repte de «no deixar de fer res del que es feia», la qual
cosa significa mantenir els programes
ja iniciats, sovint amb l’ajuda de patrocinadors externs: «Malauradament a
Manresa no disposem del mateix
potencial de mecenatge que en altres
ciutats, econòmicament més riques».
Amb tot, des de Cultura es procura
mantenir percentualment la mateixa
dotació, «que és d’un 3 %, força per
damunt de la mitjana d’altres ciutats».
Això ha permès, en opinió del regidor,
fer un bon balanç del 2013, l’any de
l’Amat-Piniella i de la celebració de la

63a Nit de les Lletres Catalanes, si bé
es dol de la desaparició del Fecinema,
que enguany ha donat a la ciutat el seu
fons documental.
Preguntat sobre la posada en funcionament de nous equipaments, com la
seu d’entitats de cultura popular, que
un projecte antic situava a l’edifici
recentment alliberat de l’Anònima
Manresana, Calmet assenyala que
«amb la crisi tothom regala espais, el
problema dels quals no és només l’adequació sinó el manteniment posterior». En el cas del teatre Conservatori,
«un tema sobrevingut a partir de la
revisió del Pla general», Calmet és partidari de formar una comissió que elabori un pla director: «És evident que
cal fer-hi millores i és també evident
que a Manresa no calen dos teatres de
vuit-centes butaques».

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

Sobre el projecte Manresa 2022, el
regidor remarca que es troba en una
fase força avançada. D’una banda, ja
existeix el pla director i s’està elaborant el pla de màrqueting. De l’altra,
diverses taules de treball, integrades
per tècnics municipals i altres agents
de cada sector, estudien actuacions a
fer en els àmbits urbanístic, turístic i
cultural. Cal remarcar l’existència de
subvencions institucionals que estalvien «costos addicionals a la ciutat».
Si no fos pels diners, Calmet impulsaria
la rehabilitació del teatre Conservatori,
ampliaria el Museu, «on tenim el millor
barroc català», restabliria un bon festival de cinema i n’impulsaria també un
altre de música... i, per damunt de tot,
faria per manera de contribuir a recuperar «l’alegria social i cultural d’altres
èpoques».

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

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

La fàbrica Balcells

A

questa fàbrica de
pisos es considera
la primera mostra
a Manresa de la
tipologia industrial anglesa i s’ha
rehabilitat amb
èxit per usar-la com a escola de
música. És un dels exemples de
recuperació del patrimoni industrial de la ciutat.
L’edifici, dissenyat per l’arquitecte
Pere Samsó el 1890, era més gran
però una part s’ha ensorrat per
convertir-la en una plaça pública.
L’edifici groc de planta baixa que
hi ha just al davant també en formava part. Es tracta d’un edifici de
quatre façanes amb planta quasi
quadrada compost de baixos i 4
pisos d’alçada. La nova escala
principal i l’ascensor s’han situat
en un vèrtex. Les quatre façanes
tenen una composició típica de
l’arquitectura industrial manchesteriana, que es caracteritza per la
repetició regular de les obertures i
la verticalitat. La composició de les
façanes és simètrica, amb amplis
finestrals que permeten la il·luminació interior. Els murs són de
pedra i arrebossat amb franges
delimitades per línies d’imposta. Les finestres estan coronades amb arcs ressaltats de maó arrebossat. La planta és diàfana i l’interior està format per grans espais suportats per
columnes de ferro amb sostres alts. L’estructura és de pilars
de fosa i bigues de fusta. Al llarg de la rehabilitació feta entre
1997 i 1998 es va consolidar l’estructura de l’edifici, es va
substituir la coberta i es va recuperar la façana.
Posteriorment, l’edifici s’ha adequat a la nova funció amb
aïllaments acústics, vidres especials i materials de fusteria.
Malgrat els canvis, l’edifici manté la seva estètica industrial i
ha guanyat molta presència i bellesa.
Forma part del catàleg de Manresa perquè és un referent
del passat industrial de la ciutat i per la seva importància
artística. El seu valor principal és la tipologia de fàbrica de
pisos que es veu reflectida en la façana i l’estructura interior.
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L’empresa propietària era Sederías Balcells, que també tenia
fàbrica a Calaf. Fou la introductora a Manresa del teixit
mecànic de la seda i una pionera en la introducció del treball femení en el sector, que fins al segle XiX s’havia desenvolupat en obradors artesanals distribuïts per les cases.

PER SABER-NE MÉS:
JOAQUiM SARRET i ARBóS: Història de la Indústria, del comerç i dels
gremis de Manresa, Monumenta Històrica (vol. iii), Manresa,
1923.
LLORENç FERRER: La indústria de la seda a Manresa, a El món de la
seda i
Catalunya, Museu Tèxtil de Terrassa, Diputació de Barcelona,
Terrassa,1991.
JOSEP OLiVERAS: La consolidació de la ciutat industrial: Manresa
(1871-1900), Ed. Caixa de Manresa, Manresa, 1986

CiNEMA Laura Vidal

propostes
MÚSiCA Jofre Fité

Jazz Tem

D

es de l’escola de música d’Artés ens arriba una
proposta jove i fresca. Es tracta del combo d’adults Jazz Tem, que actuarà el divendres 11 de
juliol, a la mitjanit, al cafè-teatre Voilà de
Manresa. integrat per una cantant acompanyada de trompeta, violí, 2 saxos, guitarra, teclat, baix i bateria;
es tracta d’un combo amb una àmplia experiència. El seu
repertori consta de temes coneguts i apte per a tots els
públics, des de temes de boosanova (Jobim, Stevie
Wonder…), swing (Frank Sinatra…) blues i soul (Blues
Brothers, J.Pastorius…), temes més actuals (Lou Reed,…) i
alguna composició propia del teclista del grup. Res millor
per encetar l’estiu que una nit acompanyats de la bona
música del talent de la nostra comarca, a preu gratuït!

TEATRE Joan Morros

1714. Crònica d’un setge

L

a programació teatral de tardor al Kursaal s’iniciarà el diumenge 14 de setembre amb una
muntatge musical basat en una part de la història de Catalunya. 1714. Crònica d’un setge
està interpretat per 4 actors i 4 actrius que
assumeixen diferents papers. Els protagonistes de l’espectacle no són ni els militars ni els alts càrrecs de cap dels dos bàndols. Els protagonistes són
gent del poble
que mostren un
mosaic variat en
els orígens i les
tipologies: un valencià, una castellana, barcelonins de soca-rel,
gent de comarques, artesans,
vídues, senyores,
un noi massa jove per a tot allò, fins i tot un a qui els
altres anomenen botifler… La Crònica del setge és sempre des del punt de vista d’aquests personatges, que
frueixen poc dels encerts dels poderosos, però sempre
paguen més que ningú els seus desencerts. Per explicar
la història es fa servir el flashback, que ens porta de la
primera escena, poc abans de l’assalt final de l’11 de
setembre, al orígens del conflicte, quan mor sense successor el rei Carles d’Espanya i és nomenat Felip
d’Anjou, V de Castella i iV d’Aragó. A partir d’aquí, s’alternen escenes de tall històric amb les converses dels
personatges populars, que expliquen retalls de la seva
vida i l’experiència del setge. El muntatge combina
moments dramàtics amb d’altres de força còmics, cosa
que fa que sigui molt atractiu per a tot tipus de públic,
des de la gent gran fins als mes joves.

Per a tots els gustos
er anar al cinema hi ha els que prefereixen una
ampolleta d’aigua, altres els xiclets o fins i tot hi
ha els que es porten l’entrepà si s’enfronten a
una odissea estil Titanic que entres sent estiu i
surts quan els plataners ja comencen a perdre les
fulles. Per això aquest estiu les propostes són de
caire gastronòmic: si el que us agrada és l’opció minimalista i sofisticada del carmelet a la boca fem esment a Sólo los
amantes sobreviven, última pel·lícula de Jim Jarmusch amb
la sempre camaleònica Tilda Swinton que malauradament
ha passat sense fer gaire soroll aquestes últimes setmanes
i que ens reconcilia amb el gènere de vampirs després de
l’ensucrada plaga de Crepúscle. Si sou més de família amb
bosseta de llaminadures us podeu animar amb Jean-Pierre
Jeunet i El extraordinario viaje de T.S. Spivet, on el director
d’Amélie ens explica la història de T.S., i la seva peculiar
família. Si el que més us ve de gust són les crispetes salades
de mida grossa amb refresc una opció és El amanecer del
planeta de los simios, seqüela d’El origen del planeta de los
simios, on trobem de nou la lluita home/simi en un futur
postapocalíptic. i finalment si les vostres són les crispetes
dolces la proposta és Begin Again, història del director de
Once amb similar temàtica sobre músics independents i
utòpics però canviant Dublín per Nova York i els desconeguts glen Hansard i Markéta irglová per Keira Knightley i
Mark Ruffalo, ideal per sortir del cinema taral·lejant una
tranquil·la melodia. Per gustos... colors. Bon estiu i que vagi
de gust!

P

ART Maria Camp

Artistes manresans

T

ot i que les vacances d’estiu ens deixen sovint
una mica orfes de propostes, encara ens queden algunes exposicions per poder visitar
durant aquest mes. D’una banda, els dibuixos
de Txema Rico al Racó d’art de la Llibreria
Papasseit. Un treball mínim, intimista i de caràcter introspectiu en obres de petit format de tinta sobre
paper. Mentre, al CACiS es podrà veure la ceràmica de
Maria Picanyol (foto). En
aquest cas es tracta d’obres de
gran format, que sota el títol
Natura vol reivindicar el respecte a la Terra i el lligam que
uneix les persones amb la
natura. Al Centre Cultural del
Casino es podrà visitar l’exposició Ara i abans. Rigat, guanyador de l’edició 2013 del
Premi d’artistes manresans, i
paral·lelament a la Casa Lluvià
hi haurà l’exposició dels dos
accèssits del mateix certamen:
Ramon Jounou i Jaume
Casacuberta. i a l’Espai per Art (Pg. Pere iii, 71, entresòl 2a)
hi haurà una col·lectiva d’oli i aquarel·les. A l’agost, l’activitat es reprendrà en diversos espais de Manresa coincidint, sobretot, amb la Festa Major.
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fa 25 anys
Jaume Puig

L’independentisme
era minoritari
En vigílies de l’Onze de Setembre, la revista
analitzava els moviments per la independència, llavors clarament minoritaris
(només un 1,62% de manresans votava
opcions clarament sobiranistes). Les formacions independentistes estaven fortament
dividides i es disputaven un migrat espai,
gairebé exclusivament en l’àmbit de la
joventut.

E

n el reportatge elaborat per Josep Tomàs, Jordi
Torra, Teresa Torra i David Torres, es recollia
que a Manresa hi treballaven tres formacions
polítiques partidàries de la independència: el
Moviment de Defensa de la Terra (MDT), el sector de l’MDT proper al PSAN, que després formaria
Catalunya Lliure, i la Crida a la Solidaritat. Esquerra
Republicana i l’Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra no
tenien com a objectiu prioritari la independència, malgrat que la majoria de militants n’eren partidaris.

Alguns grups –els dos MDT– veien amb bons ulls la lluita armada perquè podia accelerar el procés i posar en
perill l’estabilitat de les forces d’ocupació, i la Crida es
mostrava dividida en aquest aspecte, mentre que ERC i
ENE es declaraven en contra de Terra Lliure, malgrat
comprendre’n l’existència.

Baralles a les discoteques
Un reportatge de Montse Ayala i Anna Vilajosana recollia que al llarg de l’any s’havien produït 15 judicis per
baralles, tant en discoteques com al carrer. La discoteca
Krono’s, prop de Can Poc Oli, era un dels escenaris habituals d’aquests problemes.
S’enderroquen les Mandongueres
El dia 10 de juliol començava l’enderrocament de l’edifici de les Mandongueres, a la plaça dels infants, que
s’havia de convertir en una nova plaça amb amfiteatre
per a festes i una escala per accedir al que llavors era la
caserna del Carme.

Pel que fa a la resta de partits, el PSC-PSOE es manifestava clarament en contra de la independència i l’autodeterminació, per boca del diputat al Congrés Jordi Marsal.
CiU també refusava la idea, perquè la tendència havia de
ser cap a Europa i anar anul·lant els estats, segons declarava Juli Sanclimens, alcalde i diputat al Parlament. El
PSUC i el PCC coincidien a considerar la independència
com un dret, però no la defensaven com a projecte polític, segons afirmaven Josep M. Carrillo i Joan Planes.
Finalment, CCOO mantenia una posició d’indefinició, tot
i que Josep Fuentes es decantava per mantenir una relació amb els moviments independentistes, i el representant de la Federació Patronal del Bages, Celdoni Sala,
sostenia que les seves finalitats eren «estrictament econòmiques».
L’antic edifici de les Mandongueres, que va ser enderrocat fa 25 anys
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crònica social
ignasi Torras i garcia

La Festa Major del 1969

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

D

e temps immemorial la Festa Major de
Manresa es celebrava sempre els dies 29, 30
i 31 d’agost i 1 de setembre. El primer i el
darrer dia eren laborables i els dies 30 i 31 –
dies principals– sempre eren festius. En el
programa de festes es relacionaven tots els actes que
es feien, en primer lloc els actes religiosos i a continuació els actes cívics i populars.

A les dotze del migdia de la vigília, les campanes de la
Seu i d’altres esglésies tocaven a festa, mentre el pregoner municipal, acompanyat de la Banda Municipal
de Música, anunciava el programa de festes pels carrers i places. A la tarda sortien els gegants i Nans a passejar pels carrers principals i feien ballades davant els
domicilis de les autoritats.
Al captard, els esbarts de l’Agrupació Manresana de
Folklore i l’Esbart Dansaires Manresans actuaven a la

plaça de Sant Domènec i els Cors de Clavé al Passeig i a
la Plana de l’Om.
A mitjans dels anys seixanta, davant l’església de Crist
Rei, la vigília de la festa, s’agrupaven un gran nombre
de cantors pertanyents als cors claverians de la ciutat,
de la rodalia i de Barcelona. Les corals Flors de Maig de
Barcelona, la industrial El Ciervo, Estrella Daurada, Lírica
Sabadellense, Cantaires Navassencs –com a novetat, en
aquesta coral hi cantaven dones i alguns petits cantors–, la Unió de Puig-reig, l’Aroma gironellenca, la
Unió Berguedana, la Nova Harmonia de Sallent,
l’Estrella de Sant Vicenç de Castellet, la Llanterna de
Súria, la Coral Vilomarenca del Pont de Vilomara,
l’Ateneu Cultural Manresà, la Societat Coral Sant Josep,
la Societat Coral Escodines i la Unió Manresana. En total
uns dos-cents cantaires. Acompanyats per la Cobla
Manresa, augmentada, sota la direcció del mestre
Josep M. Descarga.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

Nens i adults

Tres-cents

D

D

e vegades es qüestiona, o es menysté, l’existència de la literatura infantil i juvenil. Alguns
bufanúvols exhibeixen l’argument que els
nens i els joves haurien de formar-se en el
camp literari a partir d’obres –clàssiques–
que no hagin estat pensades per a ells però que puguin
entendre. No és un mal plantejament. De tant en tant,
però, un es troba amb l’agradable sorpresa d’ensopegar
amb un text que, etiquetat com a infantil o juvenil,
resulta estimulant a qualsevol edat. Així, si bé estic d’acord que la canalla ha de visitar el territori literari dels adults i ha de llegir,
també, aquelles grans obres que no
se’ls dirigeixen directament, de la
mateixa manera seria necessari que
els adults exploréssim de tant en tant
uns llibres que, publicats en col·leccions de literatura infantil i juvenil, ens
ofereixen històries d’una força lírica,
dramàtica, èpica o còmica capaç de
trasbalsar-nos tant –o més!– que
Homer, Shakespeare o Kafka. L’illa del
tresor és una gran novel·la, Alícia al
país de les meravelles és una insuperable demostració d’enginy, Roald Dahl
gasta perícia narrativa i considerable
mala bava tant quan escriu per a joves
com quan ho far per als grans.

ins el feix de publicacions que sobre el tema
han envaït recentment el mercat, s’imposa
de donar el màxim relleu a un llibre on s’agermanen el rigor, la claredat, la capacitat de
síntesi i altres qualitats ben dignes d’agrair.
Em refereixo a La guerra de 1714 (Editorial Pòrtic), escrit
en forma de pregunta/resposta per dos historiadors,
Joaquim Albareda i Joan Esculies. Crec que assoleix plenament l’objectiu d’aconseguir que la nostra gent
entengui millor aquest fet històric. Però també, partint
d’ell, el nostre present. En efecte, quan
ja cap al final del llibre s’obre l’interrogant sobre el «per què ha d’interessar
aquest episodi al ciutadà actual», la
resposta és diàfana.

Que tot allò que es va pretendre destruir amb la força de les armes, continuï emergint com a realitat indestructible malgrat les reiterades violències
genocides, o les imposicions disfressades amb l’excusa de la llei, o els discursos dels simoníacs de torn, tant del
món intel·lectual com de l’Església,
realment impressiona. Són molts
aquells que es pregunten: qui més, en
aquest món hauria resistit amb tanta
força i noblesa, i mantingut amb tanta
Dani Hernández Massegú
frescor allò que li correspon, havent
Un dels darrers llibres que ha publicat l’amic Pep Molist,
estat sotmès durant tres-cents anys a unes pressions
semblants?
El petó de Lili Marleen (Barcanova, 2014), té aquesta virtut. Molist ja va demostrar el seu interès per aquesta
Resulta curiós, i val la pena remarcar-ho que, precisamanera de veure la literatura quan va publicar l’assaig
ment i ben bé per pura casualitat, en vigílies d’un
Dins el mirall. La literatura infantil i juvenil explicada als
setembre (onze) i un novembre (nou) decisius per a la
adults (2008), on deia, per exemple que «allò que hem
vida del país, aparegui, també amb el número tresd’exigir a una obra destinada a la mainada és el mateix
cents l’exemplar d’estiu d’aquesta revista. Tot i que l’aque exigirem a una obra per a la gent gran». A El petó...,
plicació en el temps resulti més reduïda, ja que tenint
els nens hi trobaran la història d’un noiet que supera les
en compte el caràcter mensual de la publicació dóna 25
pors gràcies a l’amistat que estableix amb un home que
anys –27 si tenim en compte que són 11 números anues dedica a fotografiar els moments feliços que viuen els
als–, també és una data molt considerable per a un proaltres. Els adults hi trobarem un text deliciós, d’una força
ducte d’aquestes característiques. gràcies a la tenacitat
literària sorprenent i evocadora, que a voltes ratlla el
i l’esforç d’aquells que l’han feta i la fan possible i a la
lirisme i que –com fan els clàssics de totes les èpoques–
constància dels lectors.
convida a la reflexió sobre l’esperança i el pas del temps.
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Tricentenari

M

és de 27 anys de tasca ininterrompuda i la publicació de 300
edicions es poden considerar un
miracle si tenim en compte com
està el pati. Composar la revista,
amb les noves tecnologies, ara és
més fàcil; però, alhora, els efectius
econòmics i humans han anat
minvant. La il·lusió, no. Som uns supervivents a la crisi
econòmica i de valors de militància raonada. Ara, les
xarxes socials permeten dir cul d’olla i difondre qualsevol calúmnia a la velocitat de la llum, però la reflexió i
l’anàlisi no estan de moda. La societat està malalta,

però hi ha poques medicines per combatre el pensament únic. Amb la voluntat de seguir fent pujar la
mosca el nas i decidir els continguts sense condicionants externs, mirem enrere amb certa nostàlgia, però
amb l’esperança d’anar trobant la nostra raó de ser
entre tanta tonteria i tanta manipulació. Nosaltres ja
fem broma, ja. Som àcids i irònics del tot. Creiem que
riure –començant la rialla per nosaltres mateixos– acostuma a ser la solució, és clar, encara que sovint es faci
per no plorar. Brindem per la sàtira en clau manresana
i per l’esperit d’Oleguer Bisbal i el manresanisme mal
entès. Després de 300 números, ens continua fent partir la caixa. Per molts anys!
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BUGADA AL POU

QUiNTÍ TORRA CORDONS

Les primeres
bugades

Canvi de
bandera

Començo el repàs mensual amb una
mica d’allò que anomenen autobombo. i és que l’emblemàtica i incombustible secció Bugada al Pou, que en els
primers temps de la revista ocupava
les pàgines d’obertura, es va estrenar
en el número 1 reproduint impresos
de l’institut Lluís de Peguera on encara es feia servir l’escut franquista amb
l’àliga preconstitucional. També s’hi
parlava dels bars freqüentats pels
pijos manresans, des del Casino a la
Bolera o el Franfurt Sterric, i també de
Les gens que j’aime, el bar de moda
que llavors ocupava els baixos de l’antic hotel Sant Domingo. De tot plegat,
no en queda res!

TVM, punt i final
El tema luctuós del mes apunta directament a la desaparició de Televisió
de Manresa, un projecte que el grup
de Regió7 ha deixat morir sempre acabar de confiar-hi mai. A partir d’aquest juliol, la freqüència passarà a
mans del grup Taelus i de Televisió
del Berguedà. En defensa de la majoria de professionals que hi han treballat –alguns dels quals ara aniran al
carrer– he de dir que, tot i l’escàs
suport de l’empresa, sempre han presentat uns continguts dignes i originals. El mes passat, dedicàvem el
tema central a parlar del futur del
periodisme i tant Marc Marcè, director
del diari comarcal, com gonçal
Mazcuñan, impulsor de la delegació
del Col·legi de Periodistes, mostraven
un discurs aparentment molt coherent sobre la professió i defensaven la
funció dels elaboradors d’informació
en l’actual panorama dels mitjans de
comunicació. No sé pas si el seu missatge ha arribat al gerent d’Edicions
intercomarcals, Fèlix Noguera, que,
amb la decisió de vendre TVM, ha deixat a l’atur tres bons professionals.
Amb aquesta dinàmica, ja m’agradarà
veure quin futur espera a la gent del
diari que cada cop veu com s’estreny
més el cercle.

42

EL POU · JULiOL-AgOST 2014

No seré jo qui parli de la normativa
d’ensenyes a les façanes dels edificis
consistorials. Em sembla que la delegada del govern espanyol, María de
los Llanos de Luna, n’és una bona
experta. Manresa, adherida des de ja
fa temps a l’AMi (Associació de
Municipis per la independència) té
penjada una bandera estelada a la
balconada de manera permanent. Ara
bé, dissabte 28 de juny, Dia Mundial
de l’Orgull LgBT, l’estelada va ser substituïda per la bandera de l’arc de Sant
Martí en solidaritat amb la causa. i,
arribats a aquest punt, la pregunta cal
fer és: a l’Ajuntament només poden
reivindicar
una
cosa
alhora?
Evidentment, com que la commemoració era dissabte i diumenge no treballa cap funcionari, el suport al
col·lectiu LgBT es va prolongar tot el
cap de setmana.

propietari, suposo que molt preocupat, en va retratar una mostra i va
penjar cartells per tot el Passeig,
indret on sembla que la va perdre.
Quan ens compren un cotxe, sempre
ens donen una clau de recanvi que,
moltes vegades, no sabem on guardem. i, lamentablement, les còpies de
les claus dels vehicles d’avui en dia no
són pas barates. S’han de demanar a
fàbrica i poden implicar tenir aturat el
cotxe durant setmanes. imaginant-se
un panorama com aquest, el propietari del cotxe, com veieu a la imatge,
va preferir oferir una recompensa
econòmica per qui trobés la clau que
no pas haver d’iniciar tràmits inacabables amb el fabricant de l’automòbil.

Porter en trànsit

La clau de
tot plegat
El mes passat em referia a la lamentable pèrdua d’un gosset que denunciava un ciutadà amb un cartell al carrer
del Born. En aquesta edició també
parlo d’una pèrdua, pel que sembla,
igual de dolorosa que la de l’animal.
Es tracta de la clau d’un vehicle. El

Continuo amb el món inacabable de
cartells casolans. Un amable lector
m’ha fet arribar una fotografia de l’entrada d’un immoble en què va trobarhi el rètol que publiquem on deia que
el porter estava «en reparació».
D’entrada, hem de descartar que les
funcions a l’entrada de l’edifici les fes
una persona de carn i ossos ja que
seria gairebé un insult dir que està
avariat. D’altra banda, em pregunto si
l’estadi transitori de reparació –marcat per la preposició en– vol dir que
els timbres i l’intèrfon funcionen o tot
el contrari. També pot ser que per la
pròpia transitivitat marcada en el cartell de l’empresa que ha d’arreglar-lo,

no fer qualsevol intent de trucar al timbre o el de l’estil més americà del tipus
«estem treballant per millorar les instal·lacions. Disculpeu les molèsties.»

Vilamala
no para

el sistema funcioni intermitentment.
En qualsevol cas, i per evitar dubtes,
sempre és millor penjar el clàssic cartell «avariat» que convida a desistir i

Acabo la secció del mes amb un personatge que ja està abonat a cloure la secció. Joan Vilamala aquest cop ha ordit
l’Auca de la Consulta per la independència en col·laboració amb el galdric,
un dels seus socis habituals a l’hora
d’il·lustrar els versos del folguerolenc i
manresà d’adopció. Em pregunto si, a
aquestes alçades, no hi ha cap editorial
que en vulgui fer una compilació. Per
allò que el paper sempre queda, oi?

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PiPA

Societat digital

H

i havia una vegada un país,
molt però molt culte i desenvolupat, tan desenvolupat
que va incorporar al seu pensament col·lectiu i al seu
esquema de decisions la tècnica de programació de les màquines computadores. De fet és ben fàcil, les màquines programen (o son pro-

gramades?), decideixen i executen programes amb només dos números: el 0 i
l’1. No o Sí: Res o Tot.
Això facilita la vida, no els fa cap falta l’escala de grisos, ni els matisos del saber,
desapareix la incertesa, que, com sabem
tots, és la mare de l’angoixa. Que bé,
quina comoditat per als habitants d’aquest país!
Podem fer un llistat que ens ajudi a
entendre aquesta concepció dual
de la vida: català o espanyol; del
Barça o de l’Espanyol (futboleros
tots; de la sardana o dels castells;
urbanita o camperol; creient
(en franca remissió) o
ateu; de dretes o
d’esquerres; xenòfob
(n’hi ha) o bonista de
la integració; sistema o
antisistema; educació
pública o privada; sanitat pública o privada;
ecologista o contaminador; ciclista o anticiclista; pro Kilian

Jornet o hedonista. Podríem anar afegint
conceptes duals i antitètics i no acabaríem, però la taxonomia ha evolucionat
tant que ara el país té un repte: el Si–Si, el
Si–No i el No (casum coi! Per aquí no evoluciona). No hi ha lloc pel segon No.
Les concepcions duals son perilloses,
aporten una falsa seguretat, però no
engreixen l’intel·lecte, aturen el pensament crític i faciliten el gregarisme, no
donen cabuda a la dialèctica de la discussió ni a un discurs (per estar a la moda
tindria de dir-ne relat) productiu i facilitador de la creativitat personal i per tant
social.
El maniqueisme ja existia en el temps del
regne de Pèrsia, i Pèrsia ja no existeix.
Diguem No, al reduccionisme, a la taxonomia excloent i facilitem els matisos i
les dialèctiques constructores d’un desenvolupament creatiu i integrador.
i que la coca de Sant Joan ens il·lumini a
tots plegats, que és per menjar-la. Si la
prenem pel nas ens quedaran els pinyons embussats als narius.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME gUBiANAS

LLUM DEgÀS

En un tres-cents i no res

T

res-cents milions va ser un
programa de varietats de TVE
de finals dels setanta i 300 va
ser també una obra de teatre
de l’escriptor argentí Robert
Arlt. i encara un model de cotxe, de la
casa FiAT. També és la velocitat de
l’AVE al seu pas per Alacant i l’import
amb què dies enrere declarava que
passava el mes la dona de Bárcenas.
És el títol d’una pel·lícula inspirada en
la guerra de les Termòpiles i el nombre
de jueus holandesos que arriben en
un comboi al camp de Mathausen, en
la novel·la KL Reich d’Amat-Piniella.
Tres-cents milions és a més a més el
rècord guiness dels discos més
venuts, encara que siguin de Julio
iglesias. Tres-cents són els anys de la
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crema de Manresa per part de les tropes borbòniques i també la distància
mínima a què s’han de situar els clubs
de fumadors de cànnabis de les escoles. Tres-centes són les paraules que
llegeix per minut un prodigi de nen
xinès i 300 euros és el preu de la multa
per consumir alcohol al carrer sent un
menor. També són les hores anuals
que treballem de més els catalans en
comparació als alemanys i les pulsacions per minut en un nivell avançat de
mecanografia.
Sembla que era ahir quan va aparèixer
el primer Pou, però en un tres-cents i
no res hem fet un salt de vint-i-set
anys. Algú dirà que ha plogut molt d’aleshores ençà o que no ha plogut

gaire. El fet és que un article com
aquest no hauria estat possible sense
el suport de les noves tecnologies, que
en un tres i no res ens permeten relacionar dates i esdeveniments.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
iL·LUSTRACió: MARiA PiCASSó

Pep Tomàs

LO GAITER
DEL CALDERS
Ves per on, ves qui ho diria,
que hem arribat als tres-cents
números de la revista
que molts llegim amatents.
Visca El Pou de la gallina!,
i estiguem-ne ben contents,
que mantenir una revista
que no ens deixi indiferents
vol certa tossuderia,
subscriptors fidels a cents,
una mica d’autoestima,
tenir els ulls oberts, atents,
i ser un xic intel·ligents.

N

o cal que us pregunteu de
què el coneixeu perquè segur
que fa poc que l’heu vist
pedalant per Manresa: ell és
l’home del tricicle. L’apòstol
de la bicicleta. i, és clar, un grapat de
coses més: auster i adelerat, també es
despista sovint. incorregible, està absolutament convençut que aquest món
pot ser –«i serà!»– millor. Sigui com sigui,
en Pep és també un d’aquells puntals
dels primers Pous de la gallina, ara que
arribem exactament al número 300. Però
parlem d’una estela molt més llarga: en
Josep Tomàs i Puig va anar a la Salle
seguint la tradició d’una llar catòlica, de
pare pirellista i mare als cursets de cristiandat. Se n’han donat tants casos! La
majoria d’edat el va arreplegar estudiant
Filosofia, en un castell de focs entre eros
i tànatos que escapa a un retrat de 1.500
caràcters. i bo, diguem que en Pep
Tomàs ha volgut ser un home lliure i,
doncs, sempre ha provat de fer allò que li
semblava que havia de fer. Que no és
fàcil, eh?! Així que, llicenciat per la UAB,

se’n va anar a Cuba mig any i, en acabat,
encara decidí fer el salt al servei militar obligatori, a canvi d’una prestació social substitutòria... al Senegal. Poca broma! Els seus
textos des de l’Havana o Dakar expliquen
el corresponsal més prolífic que mai
aquesta casa ha tingut. El cas és que l’home s’explica, escriu, rumia i té el punt just
de quimèric com per esdevenir el càrrec de
confiança d’aquell primer govern de progrés que l’any 95 s’establí a la casa gran de
Manresa. Cap de comunicació! S’hi va estar
setze anys i al cap dels quatre mandats ja
havia decidit que era l’hora de tornar a canviar. Avui, des de la cooperativa Mbici, al
carrer del Bruc, fa de guia turístic, de mecànic de bicicletes o de repartidor en tricicle
(us sona això altre de Mengembages?).
Però el Pep és, sobretot, un animador de la
bicicleta, i no dubta a qualificar aquests
ginys d’invent genial i, paradoxalment, de
ser infrautilitzat. i aleshores, en un món
desigual, malbaratador i contaminat, ell es
posa a pedalar i pedalar com per donar
exemple. gairebé diríem que a pinyó fix. i
amb un entusiasme encomanadís.

Tres-cents anys fa, ah Maria!,
que suportem els borbons,
que l’any 1714
amb la força dels canons
ens van imposar, malhaja!,
les seves constitucions.
És cert però que avui dia
no som pas tan bons minyons
i de l’herència franquista
ja n’estem fins als collons.
Què millor que un referèndum
com si féssim eleccions,
perquè acabin les raons?

Tres-cents anys té o tenia
el sepulcre d’en Mulet,
vull dir el del doctor canonge
que varen matar, pobret,
amb una espasa molt llarga
o potser amb un estilet.
Si va ressuscitar el XV
perquè era el primer favet,
també la seva escultura
ha ressuscitat del pet
que va fer per dos mil llànties
que tenia allí a propet
una nit de Santa Llúcia,
gràcies a l’Albert gaset
i la Violant Bonet.
1. Violant Bonet i Albert gaset treballen pel Centre de
Restauració dels Béns Mobles de Catalunya, a Valldoreix.
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN gUDiOL

Descoordinació d’actes

B

envolguts germans i germanes, no pot ser.
Hom no aconsegueix quadrar l’agenda per
assistir a la quantitat d’actes que s’organitzen a
la ciutat setmanalment. Ja ho deia la jove xilena que entrevistava el Pou en el número passat: a fe de Déu que és sorprenent la quantitat d’activitats
del teixit social que s’organitzen a la nostra ciutat tenint
en compte les seves dimensions demogràfiques i que,
com és sabut, Manresa concentra la quantitat més àmplia
de savis per metre quadrat de tot el país. Alguns, organitzen àpats en un restaurant del carrer d’Alfons Xii, d’altres
fan sermons (i que l’Altíssim els tingui a la glòria) als periòdics locals i, els més exhibicionistes, fins i tot es deixen
veure a les grades del Nou Congost o a les tertúlies del
Canal Taronja. Bé, doncs, malgrat tot, les entitats encara
tenen esma per muntar conferències, xerrades, col·loquis, taules rodones, presentacions de llibres, xeflis, exposicions comentades i activitats diverses amb la voluntat
que la ciutadania hi participi ben activament. Alguns ciutadans participatius, com l’Antoni Fernández, no donen
l’abast. gravadora amunt i gravadora avall del Casino a la
Cambra, de la Plana de l’Om a la Casa Lluvià. Sempre víctima dels encavalcaments d’actes a les set, les vuit, quarts
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de nou i les nou. Déu sap molt bé que no és gens fàcil
organitzar-se per assistir a tot arreu. Entre la feina, les
compres, les activitats extraescolars de la canalla, el Barça,
els cursos d’educació emocional, el pilates, les
constel·lacions familiars, el psicòleg, el body pump i les
caramelles no hi ha temps per a res. Per tot plegat, animo
les entitats a posar en comú les propostes perquè no
coincideixin les activitats. A part de compassar-les perquè
el Fernández arribi a tot arreu, potser –i aquí llanço una
idea innovadora– en algun cas es podrien sumar. Per
exemple, si hi ha una presentació d’un llibre i, a la mateixa hora un tast de vins, doncs es comença per un tastet,
es comenta el llibre amb l’autor i, per rematar-ho, es prenen un parell de copes més i tots ben contents. Al cap i a
la fi, els/les que van a aquest tipus d’actes acaben sent els
mateixos. En el meu cas, ja fa temps que empro una estratègia que em permet arribar a tot arreu. Amb el bon ritme
a les cames que Nostre Senyor em va donar, trec el cap als
primers cinc minuts de cada acte i, si no em convenç i n’hi
ha un altre el mateix dia, canvio de terç i m’hi atanso. Així,
hom té la sensació que no es perd res. i, si algun dia les
dues activitats són imperdibles, demano al Fernández
que em passi la cinta. A grans mals...

