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L

Bellesa madura

a creativitat és una virtut difícilment refrenable quan es compta amb el temps
suficient per cultivar-la. I més quan, com
passa amb la majoria de gent gran, s’ha
passat una vida de feina i de gestió familiar intensa, on han faltat estones per
distreure’s i espais per a l’oci. Aquest mes
retratem les habilitats artístiques d’avis i
àvies amb dons especials. En general, el desenvolupament de les habilitats manuals, la pintura, el bricolatge,
les tècniques plàstiques era molt més habitual en generacions passades en què el món laboral era ple d’oficis que requerien tenir traça. Amb l’evolució tecnològica, cada cop és menys necessari tenir bones mans,
tot i que, naturalment, els talents artístics, si es potencien ensenyant tècniques o obrint espais d’expressió a
l’escola o en la quotidianitat de la canalla, continuen
brillant. I és que, per entendre’ns, quan a casa hi ha
televisió, consola i altres distraccions tecnològiques costa molt aconseguir que els
nens i les nenes dibuixin o s’interessin per fer manualitats. Per contra, la
gent que ara es jubila –tot i que cada
cop més s’interessa per aprendre a
utilitzar les xarxes d’informació i
aprofitar-ne els avantatges– disposa de més temps per cultivar
altres passions artístiques que
l’enriqueixen, però, sobretot,
contribueixen a envellir d’una
manera més plena.

dècades. A tot plegat s’hi suma una esperança de vida
més llarga, que propicia jubilacions en les quals els
implicats gaudeixen d’una salut immillorable i encara
tenen corda per estona. Un valor ben aprofitable per
a la societat i per a la qualitat de vida d’avis i àvies. En
determinades disciplines artístiques, a més, l’experiència vital i l’aprenentatge són ingredients que sumen, i
molt, per fer una mica més rodones les obres. En altres
casos, aquella traça incipient o aquelles bones mans,
finalment, aconsegueixen el temps, els materials i la
tècnica necessària per fer realitat tot tipus de creacions
amb l’encant del hand made que ara torna a estar de
moda. Tresors fets a mà i amb una bellesa ben madura.

De fet, allò que en diuen sentir-se realitzat, massa sovint
no està inclòs en la programació vital de generacions
de treballadors abocats a
veure i viure vides amb quotidianitats sacrificades i amb
poc temps per a l’esbarjo. No
ha estat fins a l’arribada de
certa estabilitat econòmica a
la tercera edat que, a part de
l’activitat dels artistes més vocacionals, han nascut artistes
amb talents latents durant
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notícies del pou
Debat sobre la passió per les
fotos antigues, al Casino
El dia 1 de juny, coincidint amb la presentació de la revista del mes i dins del cicle Temes del Pou, la revista va
organitzar la taula rodona: Les xarxes socials i la passió
per les fotos antigues, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino. El debat, moderat pel periodista Carles
Claret, va comptar amb la presència de Jordi Bonvehí,
historiador i autor del blog Històries manresanes; Sílvia
Berengueras i Lluïsa Font, del blog Apugem la persiana;
Carme Quintana, en representació de la família Quintana, i Josep Xicota, autor del blog Manresa a cop d’ull, i
de l’espai de Facebook Fotos antigues de Manresa.

Vilamala, a l’Auditori
Com saben molts dels nostres lectors, Joan Vilamala, el
nostre polifacètic Gaiter de Calders, és un aucaire ben
prolífic. I una de les darreres auques que ha elaborat és
la de Ramon Llull, en l’any del 700 aniversari de la seva
mort. El dia 10 de juny, l’Auditori de Barcelona va programar l’obra simfònica Breviculum, d’Albert Carbonell,
inspirada en la figura del gran filòsof medieval català,
i el compositor va demanar a Vilamala la seva col·laboració perquè llegís ell mateix l’auca distribuïda en
diversos fragments com a introducció als moviments
de l’obra, per acabar l’últim moviment llegint el Cant
de Ramon, de Llull, mentre l’orquestra interpretava la
melodia. Així ho va fer i diuen que va quedar molt bé.
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l’opinió del lector
Noves obres
Fa poc que el nostre Ajuntament ha
presentat la seva proposta de reforma
urbanística del sector de la baixada
dels Drets-via de Sant Ignasi-entorn de
la capella del Rapte, una vegada alliberada de la Sala Ciutat adjacent, valorat
tot plegat en uns 3,6 milions d’euros.
Val a dir que és evident que cal sanejar
i reorganitzar tota aquesta àrea urbana, especialment la que toca a l’antic
edifici del col·legi de Sant Ignasi, seu
del museu i de l’arxiu comarcals. Ara
bé, deixeu-me manifestar el meu escepticisme sobre la necessitat actual
d’emprendre determinades obres, atès
el context d’extrema precarietat econòmica del nostre consistori, és a dir,
de tots els ciutadans manresans.
Penso que hi ha encara molts indrets,
especialment del barri antic, extremadament deixats, bruts i plens de pintades sense solta ni volta que caldria
arranjar amb urgència. No és cap descoberta dir que, en general, el manteniment de la nostra xarxa de carrers és
força modesta, en tots els nivells: voreres trinxades, parets mitjaneres amb
grafits inversemblants, blocs d’habitatges semi-ruïnosos, botigues tancades
que donen una imatge pèssima al vianant, neteja deficient, zones enjardinades poc cuidades, etc. Per aquesta
raó embrancar-se ara en una reforma
urbanística d’aquestes dimensions és
molt discutible i poc oportú. Valdria
més dedicar aquest pressupost a fer
una radiografia detallada dels punts
més deixats i arranjar-los de manera
econòmica, però digna i efectiva.
Per altra banda, hi ha una obsessió
per gastar diners per muntar ascensors. No ho entenc, francament. Ja
sé qui hi ha gent que té dificultats de
mobilitat, però, caram, fa molts segles que Manresa és així, i prou que
hem anat tirant! Si ens sobressin els
diners, d’acord, però no és el cas. A
més a més, ja sabem que aquests tipus de màquines tenen un manteniment molt elevat, sobretot quan es
troben a mercè de tothom; ben aviat
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s’hi acumula la brutícia i s’hi acaben
fent actes vandàlics sistemàtics. I
estan més temps aturats que no en
funcionament, ja que la diligència de
l’estructura municipal no ha estat mai
un model d’eficàcia. Un exemple de la
inconveniència d’aquestes apostes el
tenim a l’ascensor que es va muntar fa
uns anys a la plaça de la Reforma per
accedir a la basílica de la Seu que, per
a més inri, espatlla en gran manera la
imatge fotogènica del nostre principal
monument ciutadà.
Ja sé que queda millor de cara a la
galeria executar i inaugurar nous projectes, però penso que el que ens convé, més aviat, és mantenir, mantenir i
mantenir.
Antoni Daura i Jorba
(article publicat a www.elpou.cat)

Fe d’errades
En la revista del mes de juny passat,
que tenia com a tema central la recuperació de fotos de la Manresa antiga
a les xarxes socials, es va produir un lamentable error en el peu de foto il·lustratiu de la feina del restaurador Pere
Roca, ja que es feia esment de la imatge de la Divina Pastora quan en realitat
es tractava de la Mare de Déu de l’Alba.
En demanem disculpes.

PODEU ENVIAR-NOS
LES VOSTRES OPINIONS,
amb una extensió màxima de 300
paraules, a l’adreça electrònica:

elpou@elpou.cat
o bé a la redacció de la revista:

carrer de Sobrerroca, 26, 1r.
08241 Manresa (Bages).
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de mes a mes
Es crea el Consell assessor
territorial de Cultura
3 de juny. Es fa públic que Joan Morros, portaveu i ànima d’El Galliner, serà el representant manresà al Consell
Assessor Territorial de la Catalunya Central, un fòrum
de trobada i debat amb el conseller de Cultura sobre
l’estat del sector en aquest territori.

S’inaugura el parc del Secà
4 de juny. Unes 1.800 persones participen en les diferents activitats per donar la benvinguda al parc del
Secà, un espai que el Consorci del Bages per a la gestió
de residus ha adequat i senyalitzat per deixar-lo obert a
la ciutadania. El plat fort de la festa arriba a partir de les
deu del vespre, amb un concert del grup Gossos.

Vi_suals uneix vi i art
4 de juny. El programa Vi_suals, que uneix la creació artística i la tasca divulgativa per apropar la cultura del vi
al teixit social, impulsat per l’Ajuntament de Manresa, la
DO Pla de Bages i la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya
Central (TAV), aplega a Sant Domènec els cellers de la
DO Pla de Bages i les Cuineres del Bages amb una mostra d’art efímer urbà a càrrec de quinze artistes, amb
creacions inspirades en el color del vi.

Catllà assumeix
la presidència d’Ampans
6 de juny. L’empresari manresà Sebastià Catllà, president del grup Oliva Torras, pren el relleu de Domènec
Casasayas al front de la fundació Ampans.

El Guillem Catà presenta llibre
7 de juny. L´institut Guillem Catà celebra, a l’auditori
de la Plana de l´Om, la cloenda dels actes de commemoració dels seus primers 25 anys de vida, amb la presentació del llibre El Catà en fa 25!, a càrrec de l´historiador i exprofessor del centre, Francesc Comas.

El conseller Mundó, als actes
dels procuradors i els advocats
9 de juny. El conseller de Justícia, Carles Mundó, presideix l’acte institucional al saló de sessions de l’ajuntament per commemorar els 200 anys del Col·legi de
Procuradors de Manresa. El dia 17, el conseller torna a la
ciutat per assistir a la festa anual del Col·legi d’Advocats.
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Foto: Ajuntament de Manresa

Comença l’any Planes
2 de juny. El lliurament al saló de sessions de
l’ajuntament del premi Josep Maria Planes –atorgat al reportatge de TV3 A la recerca del paradís,
d’Anna Teixidor, Marc Faro i Lluís Montserrat–,
amb una conferència de l’expresident d’Òmnium
Quim Torra dóna el tret de sortida als actes de
l’any Planes, impulsats pel Col·legi de Periodistes i la Fundació Independència i Progrés, per fer
conèixer la figura del periodista manresà, mort
als 29 anys, a trets d’un escamot de la FAI, ara fa
vuitanta anys.

Manresa recorda el PTV
11 de juny. Desenes dels mítics PTV es troben davant
del Centre Cultural el Casino, on s’inaugura l’exposició
commemorativa del 60è aniversari del clàssic microcotxe manresà.

Moren el doctor Morales
i el músic Joan Plaja
11 de juny. Mor als 89 anys el metge Ildefonso Morales,
referent de la cirurgia general a la ciutat. El dia 13, mor
als 55 anys el clarinetista Joan Plaja, professor del Conservatori Professional de Música de Manresa.

La Policia Local celebra
els 150 anys
17 de juny. El conseller d’Interior, Jordi Jané, presideix
a la plaça de Sant Domènec i al teatre Kursaal els actes
de celebració dels 150 anys de la Policia Local, en què
es distingeixen els agents amb 20 i 30 anys de servei,
mentre l’espai de la Plana acull una exposició sobre la
trajectòria del cos.

El Museu estrena
itinerari místic

Una de freda...

18 de juny. El Museu Comarcal de Manresa estrena
una experiència vinculada amb l’estada de sant Ignasi
de Loiola a la ciutat (1522-1523), amb el títol Exercicis
Musicals al Museu Comarcal de Manresa. L’experiència
transformadora de sant Ignasi de Loiola a Manresa, comissariada pel musicòleg Oriol Pérez.

ERC guanya les generals
a Manresa
26 de juny. Un total de 32.351 manresans participen en
les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat espanyols
(62,17% del cens), 5 punts menys que el 20 de desembre passat, amb la novetat que ERC s’imposa amb 7.808
vots (24,29%), seguida de prop per CDC, amb 7.245 vots
(22,54%). La tercera posició torna a ser per a En Comú
Podem, amb 6.220 vots (19,35%), seguits del PSC, 4.366
vots (13,58%), el PP, que aquest cop supera Ciutadans,
3.396 (10,56%), i Ciutadans, 2.363 vots (7,35%). Per al Senat, els candidats més votats són Santi Vidal (ERC), 9.912
vots; Miquel Calçada (CDC), 9.212; Mireia Ingla (ERC),
8.334, i Joaquim Clavaguera (CDC), 6.237.

205 somriures i clicks
27 de juny. El projecte Somriures & Clicks, que té l’objectiu de regalar un retrat a aquells col•lectius que en el
seu dia a dia no tenen l’oportunitat ni els recursos d’adquirir-ne un de professional, fa un total de 205 instantànies a persones de la ciutat que, per diferents raons,
passen per un moment difícil.

Foto: Pius X Cisa

Arriba la Flama del Canigó
23 de juny. La Flama del Canigó arriba un any
més a la plaça Major en un acte coordinat per
Òmnium Bages, amb la col·laboració d’Imagina’t
i la participació d’entitats de cultura popular, que
es clou amb la lectura del missatge d’enguany,
cant coral i dues sardanes de germanor, per donar pas a la Revetlla sense petards.

Mercat de Puigmercadal
Després de dècades d’abandonament tant en el
model de gestió com en la dinamització d’un equipament que el municipi hauria d’haver entès sempre com a propi, com han fet d’altres ciutats grans i
mitjanes de Catalunya, ara que el mercat del Puigmercadal està amb l’aigua al coll, sembla que els dirigents locals s’han adonat de la seva situació crítica
i s’han posat en mans de la Diputació. De moment,
Ajuntament i Diputació aposten per donar suport al
Mercat: se n’ha prorrogat la concessió administrativa, es prepara un nou plec de clàusules de concessió i se’n renova l’actual paviment. Així doncs, Mireia Estefanell, regidora de Dinamització Econòmica
i Participació; Joan Calmet, que de moment manté
la regidoria de Comerç; així com Isaac Albert, diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona, s’han
passejat per les instal·lacions per donar suport teòricament a les noves iniciatives dins d’una mediocre
situació del teixit comercial de la ciutat. La CUP no
se’n refia i diu que els representants municipals no
fan res. El col·lectiu està decidit a impedir el tancament de més parades.

...I una de calenta
Núria Rial
La soprano manresana de 41 anys inaugura el Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós aquest proper
7 de juliol. Definida pel crític manresà Oriol Pérez, de
reconeixement internacional, com «l’artista que canta com els àngels», en interpretacions com Lo jardí de
la mort o La dama d’Aragó. Rial va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, on
es va especialitzar en veu i piano. Es confirma com a
solista a l’Acadèmia de Música de Basilea on treballa
amb Kurt Widmer des del 1998 fins al 2002. A més de
composicions de clàssics catalans com Eduard Toldrà, Frederic Mompou o Xavier Montsalvatge, Rial
s’ha especialitzat en obres de Haendel, Monteverdi i Rossini, i també de Mozart o Haydn. L’any 2009
guanya el premi Echo Klassik i el 2012 el premi a la
gravació de l’Òpera Recording of the year. Les seves
intervencions en l’Arpeggiata de Christina Pluhar, al
Carnegie Hall de Nova York i al Festival Oude Muziek
Utrecht confirmen que està en un gran moment de
forma. El Bages podrà gaudir del seu talent artístic
aquesta primera setmana de juliol.
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d’aquí i d’allà

Laura Coletas

María Daniela Agüero. Argentina

E

«Quan deixes un lloc, la gent continua
amb la seva vida. No pots tornar
i pretendre que tot sigui igual
que quan vas marxar»

m dic María Daniela Agüero i vaig néixer
a Ituzaingó, una ciutat argentina propera a Buenos Aires, l’any 1987. Allà vivia
amb la meva família, els meus pares i el
meu germà. Recordo que una de les coses que més em va impactar quan vaig
arribar a Catalunya, o més ben dit que
més vaig trobar a faltar del meu país, va
ser el canvi de temperatura. Quan aquí per Nadal és
hivern, allà és estiu. La calor, estar junts tota la família
i començar l’any nou tirant-se a la piscina. Què més es
pot demanar?
En aquell moment part de la meva família vivia aquí, a
Manresa, així que vam pensar que un canvi d’aires ens
aniria d’allò més bé. Vaig arribar a la ciutat fa més de
deu anys. Recordo que al principi em va resultar bastant complicat aprendre a parlar el català, però una de
les primeres coses que em vaig proposar en arribar va
ser estudiar l’ idioma. Volia entendre la gent i que la
gent m’entengués a mi. El procés d’adaptació, però, no
va resultar del tot fàcil. Tot i que des del primer moment
em vaig sentir ben acollida, el permís de residència em
va tardar molt i perquè em convalidessin els estudis
vaig estar més de sis anys. A l’Argentina vaig cursar fins
a batxillerat i un cop vaig instal·lar-me a Manresa vaig
iniciar els estudis d’entrenadora.
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«Al principi em va resultar bastant
complicat aprendre a parlar el

Manresa i Buenos Aires són dos punts oposats. Quan
estava instal·lada a l’Argentina, vivia en una ciutat molt
gran en comparació amb Manresa. Un cop vaig arribar
em va impactar molt el canvi de ritme de vida: allà tothom corre, tothom té mil coses a fer. La vida és més
tranquil·la aquí. Trobo a faltar el fet que allà la gent és
més afectuosa.

català, però una de les primeres

Des que vaig arribar a Catalunya, no he tornat al meu
país. Com que sóc entrenadora de futbol, un dels problemes que tenia era que, quan jo tenia vacances, allà
era dia laborable. A més a més, potser s’hi afegeix una
mica de por. Quan deixes un lloc, la gent continua amb
la seva vida. No pots tornar i pretendre que tot sigui
igual que quan vas marxar.

gent m’entengués a mi»
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coses que em vaig proposar en
arribar va ser estudiar l’idioma.
Volia entendre la gent i que la

La meva mare té intenció de retornar-hi però, si a mi
m’oferissin la possibilitat de tornar a viure al meu lloc
d’origen, crec que ara mateix diria que no. Tinc la vida
muntada aquí!

vides separades
Josep M. Oliva

La bestiesa del futbol

H

o havia dit moltes vegades: «M’agradaria que
m’agradés el futbol». I era veritat. Veia que la
gent a qui agradava el futbol tenia un al·licient que jo no tenia, i els envejava. Els veia
disfrutar durant el partit, abans i després; els
veia apassionar-se amb una passió que a mi em deixava
fred i els veia discutir amb uns arguments tan sòlids i
amb una dialèctica tan elaborada sobre qüestions en les
quals jo era –i continuo sent– completament analfabet,
que em quedava meravellat amb les seves tertúlies. Els
envejava per tot això, però bàsicament per veure com
omplia les seves vides cada partit de lliga, de copa, de
recopa, de copa de campions de lliga, de copa de campions de copa, de copes d’Europa i de copes del món...
de tants i tants partits decisius que gairebé no els deixen ni un moment per avorrir-se. I és que durant la meva
infància el futbol era com si s’hagués inventat per salvar
la gent de la tristesa de les tardes de diumenge, però,
des de fa temps, la tensió contínua de tants campionats
transcendentals manté viva l’emoció dels aficionats
pràcticament tots els dies de la setmana.

A veure a qui no li agradaria viure una vida així! A mi
sí que m’hauria agradat, però ara ja no. He vist massa
coses que m’ho han fet repensar. La violència que s’ha
viscut aquestes setmanes a les ciutats on es jugaven
els partits de l’Eurocopa és ja la gota que fa vessar el
got de tanta bestiesa i de tanta irracionalitat, però al
darrere hi ha moltes altres coses: l’elogi a l’antiesportivitat d’aquell locutor que vantava un jugador perquè
«sap provocar molts penals» ; l’èpica d’uns determinats
colors que encega els seguidors i els periodistes i que
reparteix elogis i insults depenent de si parlen dels nostres o dels altres, la immoralitat dels calés que es mouen; la immoralitat d’acceptar alguns patrocinis com
el de Qatar i la falta de sentit crític i ètic dels socis per
oposar-s’hi; l’elevació als altars de la fama –i les gràcies
que els riuen– d’alguns nois que al marge de l’habilitat amb la pilota no poden ser models de res... És per
aquestes i moltes altres coses que ja no m’agradaria
que m’agradés el futbol de masses. Tan sols el que es
juga als camps de tercera, l’esport més pur, la passió
més temperada.

Jordi Sardans

Manresa 2022

D

ins l’atonia general dels diversos governs municipals de Manresa, els fons europeus FEDER
vindran com l’anell al dit perquè la ciutat es
vegi obligada a millorar el patrimoni ignasià,
i amb una mica de sort també, uns serveis turístics ridículs i anacrònics. L’alcalde Valentí Junyent, l’arquitecte Marc Aloy, regidor de Planejament i Projectes
Urbans, i el regidor de Turisme i Festes, Joan Calmet han
sol·licitat del programa operatiu FEDER Catalunya 20142020 un pressupost de 2,4 milions d’euros per un projecte que es basa en la protecció, millora, foment i desenvolupament del patrimoni cultural sobre «Manresa 2022:
Arribada del camí ignasià», que també ha de preveure
un creixement en la gestió, difusió i acollida dels serveis
turístics de la ciutat. Indubtablement, el projecte impulsa el centre històric i Aloy s’ha compromès a fer una estratègia global d’actuació urbanística que afecta, segons
ell, «el darrer tram rural del camí ignasià i tot el congost
geogràfic situat a l’entrada sud de la ciutat». Més concretament s’ha referit a l’arranjament de la vorera esquerra
de la via Sant Ignasi i actuacions d’ampliació del barroc,
una de les joies del Museu Comarcal de Manresa, on des
de fa un temps ja s’ha situat el Centre d’Acollida de Pelegrins, amb l’ampliació de les sales d’exposicions, remodelacions de serveis, la millora del claustre de l’antic col·
legi Sant Ignasi i la plena urbanització del carrer del Balç.
D’altres obres previstes al sector són la construcció d’un
ascensor públic per tal de salvar el desnivell entre Santa
Llúcia i la plaça Major, i un pas mirador cap a la Seu; ampliació arbrada de la vorera oest de la via Sant Ignasi i millora dels murs de pedra seca a l’entrada de la ciutat. Pel
que fa a l’actualització del sector turístic del Bages, que
bona falta li fa, Calmet promet la creació de l’oficina integrada de recursos turístics, coordinada per Fira Manresa.
Malgrat ser qüestionada per algunes actuacions, d’entrada ha de dur a terme una campanya de promoció, per
tal d’aconseguir patrocinadors privats, mitjançant l’edició
d’un dossier adreçat a institucions públiques, grans operadors turístics i mitjans de comunicació. De moment cal
la contractació de tècnics especialitzats i la creació d’una
comissió de seguiment que ha d’estar enllestida en mig
any. Veurem quins resultats efectius dóna de si tot plegat.
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tema del mes

Sílvia Berengueras
Joan Vilamala

Q

uatre pintors, una
ceramista, dos escriptors, un fuster,
un imatger... Alguns
s’han fet un nom amb
el seu art o bé han
continuat desenvolupant la professió que
tenien, i d’altres han
redescobert un temperament artístic
que tenien aparcat feia temps. Per a
uns és afició, per a d’altres un treball
que han fet sempre i que no té fi. A
banda de ressenyar el currículum artístic de cada un, els hem demanat d’on
els ve l’afició, quant temps hi dediquen
al dia, si segueixen algun mètode o disciplina de treball, quin repte comporta
crear amb el bagatge dels anys i, sobretot, si el cos i la ment hi acompanyen.
Ja sigui un bàlsam o un punxó per a
l’ànima, el seu art o ofici els manté vius.
«Si no pogués fer aquesta feina ja seria
mort», indica Pere Roca Fius, decorador d’imatges religioses, aficionat al
pessebrisme i a la restauració de rellotges. En canvi, per al pintor Josep Maria
Massegú, la pintura és un treball que
ha vertebrat la seva vida, al final de la
qual «només esperes seguir treballant i
fer tot allò que sents i que t’agrada». En
aquest mateix sentit s’expressa la ceramista Montserrat Riu: «Una feina així
no la deixes mai definitivament».
L’art a la vellesa és també l’oportunitat
de deixar-se anar. Així, l’escriptor Josep
M. Bertran Teixidor afirma: «Si a la meva
edat no m’atrevís a escriure el que penso sense mossegar-me la llengua, quan
ho faré?», cosa que també aprecia Ma-

10
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Hi ha creativitat més
enllà de la jubilació
Nou persones que han traspassat el llindar de la jubilació, que
socialment marca l’entrada a la vellesa, ens expliquen com el
desenvolupament de la pròpia creativitat, a través de diferents
arts i oficis, enriqueix el seu dia a dia.
ria Rosa Moltó, que prefereix sentir-se
completament lliure a l’hora de pintar.
Ja no hi ha pressions, ni tampoc ja no es
pensa a fer diners, sinó que un crea «per
sentir-se realitzat», diu el fuster ebenista Eulogi Badia, que fa relleus-postals, i
de cap manera és un ofici dur, perquè
«fa volar la imaginació», afegeix Enric
Berengueras, pintor i excàmera de televisió. En soledat i també en companyia,
com l’escriptora Beatrice Nyffenegger,
que troba en els sis néts uns col·legues
excel·lents per escriure els seus contes,
o bé fent de mestre i alhora d’aprenent,
com el pintor Jaume Casacuberta, que
assegura que encara aprèn molt dels
seus alumnes, malgrat els més de cinquanta anys que ha dedicat a la pintura.
Jaume Casacuberta Roma
Va conèixer el pintor Mestres quan
aquest va anar a decorar l’església de
la colònia Jorba: «Mestres era pintor
i decorador, n’aprenies molt perquè
abans a l’ofici es feien més guarniments», per això, als 14 anys, se’n va
anar a viure a dispesa a la capital del Bages, per treballar amb el pintor i alhora
acabar els estudis. Als vespres estudiava també a l’acadèmia d’Evarist Basiana, en qui reconeix un mestre. Però la
seva vida professional es desenvolupa a
Cal Jorba, dibuixant aparadors, cartells i
anuncis: «Érem 12 o 13, amb el Salisi de
cap de colla, Estrada, Dolors Punsà, Guitart, Manel Marzo, Ballonga».

Amb tot, «he pintat sempre», afegeix.
Durant els seus 50 anys de pintura, celebrats el 2013 al Centre Cultural del
Casino, Casacuberta ha participat en
fires, certàmens i exposicions individuals i col·lectives, ha obtingut nombrosos primers premis arreu del país i
també un reconeixement que va projectar-lo més enllà del moment de la
jubilació, que per a ell va ser un període
apassionant, «ja que em va permetre
exposar a més llocs. Llavors es comprava molt més, hi havia moltes galeries».
Hi ha quadres seus a l’Ajuntament, a la
Diputació i a diferents museus, entre
els quals el Comarcal de Manresa. Encara és soci de diverses entitats, entre
les quals els cercles artístics de Moià i
Manresa. Per al manresà fa classe als
alumnes de la Coordinadora de Jubilats «en què encara aprens tu mateix,
quedes sorprès dels resultats, i n’hi ha
que ho fan molt bé». També ensenya
aquarel·la a l’acadèmia del seu amic
Eduard de Pobes. Amb tot plegat diu
que encara es troba bé, però segueix
un altre ritme: «Ara ja no vaig als concursos de pintura ràpida; t’has de llevar
molt d’hora, córrer amunt i avall... Tampoc no ho trobo a faltar».
Afirma que li agrada pintar-ho tot,
sobretot paisatge. El de Manresa li resulta agraït perquè «és antic», diu. Al
seu estudi al carrer de Santa Maria té
sovint encàrrecs per fer. Hi pinta matí i

Foto Francesc Rubí.

Jaume Casacuberta Roma va néixer a la Colònia Jorba de Calders. Des del 1946
viu a Manresa. Fa més de 50 anys que conrea la pintura a l’oli, l’aquarel·la i el dibuix. Va ser dissenyador per als Magatzems Jorba. És casat, té una filla i una néta.
tarda, preferiblement a l’oli, «perquè hi
trobo més pasta. Quan me’n canso faig
aquarel·les». No sap el temps que triga
a fer un quadre, i reconeix que li costa
deixar-lo per acabat. Segurament per
això, segons ell, pintant les hores li passen molt de pressa, sense adonar-se’n.
Josep Maria Massegú i Bruguera
L’afició pel dibuix i la pintura li ve de
l’adolescència. Va rebre lliçons i influències d’Estanislau Vilajosana, Joan Vilanova, Josep Vila Closes i Ramon Salisi, i
d’algun professor de la Facultat, com el
senyor Moncada. És soci del Cercle Artístic de Manresa, de l’Associació per al
Museu Comarcal de Manresa i membre
del col·lectiu Quaderns de Taller. També
va participar en el col·lectiu Art Viu.
Es considera constant en el seu art: «La

meva manera de treballar ha estat sempre com la gota d’aigua, que amb el
temps és capaç de fer un bon forat. Per
poc que pugui, intento pintar una estona cada dia, de dues a tres hores. Gairebé sempre parteixo del natural, intentant observar i estudiar allò que tinc
al davant, tan profundament com puc.
Quan ho tinc après, deixo espais per a la
imaginació i em poso a les seves mans».
Per ell l’ofici de crear és un treball: «Els
grans mestres són el treball i tot allò
que t’ofereix la natura. Evidentment
que l’experiència ajuda i molt, però
allò més important és no perdre mai el
sentit del veritable aprenentatge».
No té esma, diu, per fer recompte de
les obres ni de les exposicions que ha
fet, ni dels guardons i mencions que ha
obtingut: «He treballat molt… No m’hi

he guanyat la vida, però tampoc no hi
he perdut diners. Mai no he fet res pensant si havia d’agradar o no al públic,
o si ho vendria o no. Puc afirmar que
he estat un pintor molt lliure. El dibuix
i la pintura han estat per a mi com una
crossa que m’ha ajudat a ser, a caminar
i a entendre el món i la vida». I afirma
que amb l’edat encara se’n sent més,
de lliure: «Amb la vellesa només esperes seguir treballant i fer tot allò que
sents i que t’agrada. Les veus dels ismes i de les modernitats les sents com
de molt lluny i ja no t’afecten. Pintar i
dibuixar ajuden molt el cor i la ment.
Com l’agulla d’un gramòfon antic, fan
que la música que portem dins soni».
Beatrice Nyffenegger
Toni i l’ocell blau (2016) és el seu darrer
llibre després d’haver-ne publicat ca-
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Foto Alavedra.

Foto arxiu familiar.

Josep Maria Massegú i Bruguera ha fet 74 anys. Va
néixer a la fonda de Sant Antoni, al número 20 de la
plaça Major, de Manresa. Llicenciat en Belles Arts,
va ser professor de dibuix al col·legi La Salle Manresa. Viu amb la seva dona a Sant Esteve d’Olius. Tenen
quatre fills i quatre néts.
torze, la majoria per a nens: «M’encanta
el món dels infants», afirma, «qualsevol
detall m’inspira una història per a ells, i
m’ensenya un ninotet, a dins del qual
es pot posar una bombeta, que em va
fer pensar en uns extraterrestres que
creixien com plantes a l’hort d’una
nena». Aquest és l’origen d’Els estranys
amics de la Mary Wood, (Cruïlla, 1988),
que va arribar a la sisena edició.
Llegeix amb afició des de petita: «El
meu pare era bibliotecari i portava
molts llibres a casa. Tots érem, crec,
molt bons lectors». Amant també dels
idiomes, explica que a la Manresa dels
anys 60 va aprendre el català «al mercat. Feia una llista amb ajut del diccionari i després preguntava a les senyores

12
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com es deia cada cosa». Ha traduït al
català els contes dels germans Grimm
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat), ha fet classes d’alemany i li interessen les tècniques de relaxació i de
control mental, «que m’han ajudat molt
a l’hora d’escriure», assegura. Durant
molts anys va tenir un estudi a la plaça
de l’Hospital, que li procurava el silenci i
l’aïllament per dedicar-s’hi, tret de quan
va haver de cuidar el seu marit, malalt
d’Alzheimer. Però fins i tot aquesta experiència li va inspirar Veure-hi amb els
ulls dels somnis (2012), poemes amb il·
lustracions de Josep M. Massegú, amb
qui ha treballat unes quantes vegades.
Ara viu sola i pot escriure sense necessitat d’una cambra pròpia. També compta
amb uns ajudants ben especials. D’una

Beatrice Nyffenegger
va néixer a Murten,
Suïssa, el 1940. El 1963
es casa amb el pintor
Salvador Clotet, expresident del Cercle Artístic mort fa quatre anys,
amb qui va tenir una filla i tres fills. Té sis néts.
És poeta i contista.
banda, la seva filla «que em corregeix
tots els treballs i me’ls passa a l’ordinador, ja que escric a mà o a màquina, i
de l’altra, els meus néts. Junts ja hem fet
algun conte i ens ha quedat força bé».
Afirma que quan les històries vénen «no
tens altre remei que escriure-les», però
admet que ara s’ho pren amb més calma, encara que, segons diu, li’n quedin
moltes al tinter, entre d’altres perquè
«per motius de salut no puc estar-m’hi
gaires hores, però no em vull queixar,
estic bé». Escriu sobretot al matí, «en
què faig meditació i entro en un estat
profund que ajuda que vinguin les idees. Llavors gaudeixo escrivint-les asseguda tranquil·lament a taula i sentint el
soroll del bolígraf sobre el paper».
Josep Maria Bertrán Teixidor
A tercer curs de filosofia va haver de
deixar el seminari de Girona per po-

Foto Alavedra.

Josep Maria Bertrán
Teixidor té 75 anys i va
néixer a Figueres. Viu a
Manresa des del 1967,
és casat i no té fills. Va
simultanejar la feina
professional amb el periodisme. És autor del
bloc ‘A la meva manera
de veure’, i escriptor.
sar-se a treballar, però era tan forta la
vocació literària que des dels vint anys
ha escrit per a corresponsalies, revistes
locals i diaris comarcals durant gairebé
quaranta anys. Ha tocat tots els camps
informatius, «anant bastant per lliure, oimés treballant dintre les quatre
parets de casa que no pas en redaccions», comenta. Ara que està jubilat diu
que, pel que fa a l’escriptura, «només
compleixo tots els compromisos i escric almenys un foli cada dia». També
té un calaix de prosa escrita a l’espera
d’alguna revisió, «obres que considero
acabades quan les presento a certàmens literaris».
Des de la jubilació, ha estat premiat disset vegades, i ha publicat dues
novel·les curtes, L’eixida (Cossetània) i
Silencis antics (Garsineu), i la narració
Llufes i baldufes (Salòria), premi Homilies d’Organyà el 2008. També a Ga-

Foto Jordi Moras.

Enric Berengueras Negre té 82 anys i viu a Sallent.
És casat, té dues filles i una néta. Va ser pintor decorador, i després càmera de televisió. Aficionat a la
pintura i al cinema. S’ha introduït recentment en la
fotografia digital.
zeta de Manresa i Regió7 va publicar
per capítols una història de les places
públiques de Manresa (Desde la plaza
Mayor); Los Barrios son noticia i Els barris manresans vint anys després, Les entitats manresanes a contrallum i Com ha
canviat la societat civil en vint anys.
Des de 2011 té creat el bloc A la meva
manera de veure, on cada dia publica
un article d’opinió i totes les obres literàries que li premien: «Jo mateix estic
sorprès de l’acceptació que ha tingut.
Segons els controls d’entrada al bloc,
té una mitjana de 600 visites diàries».
Recentment el bloc va cridar l’atenció
d’un grup d’estudi de la Facultat de Sociologia de la UCB que es va interessar
tant pels seus objectius com pel mètode de treball: «La creació d’aquest bloc
per a mi no té cap altre objectiu que
reflexionar des d’una total llibertat
intel·lectual sobre tot allò que estem
vivint i ens preocupa. Si a la meva edat
no m’atrevís a escriure el que penso
sense mossegar-me la llengua, quan
ho faré?».

Enric Berengueras Negre
Diu que l’afició a la pintura li ve de
sempre i recorda que «el meu pare,
que era contramestre a la fàbrica, portava a casa en préstec manuals de funcionament de les contínues i em feia
copiar les il·lustracions. Llavors no hi
havia fotocòpies». Mentre feia el servei
militar a Barcelona va aprendre a fer
rètols i cartelleres de cinema per a la
casa Fontcuberta. El cinema i la pintura s’han entrecreuat a llarg de la seva
vida i han forjat també les seves professions. Va començar sent oficial de
pintura amb els pintors Mestres i Corrons, i el 1968 va deixar els pinzells per
ser càmera de TVE. Va ser president de
Foto Club Sallent i encara és soci del
Cercle Artístic Sallentí.
En jubilar-se, va reprendre amb força
l’afició a pintar i, amb l’ajut dels Amics
de l’Art Romànic, pinta les trenta ermites romàniques del Bages, que ha exposat a Sallent, Navàs, Manresa, Sant
Fruitós, Moià i l’Estany. També ha fet
exposicions de fotografia i recentment
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Eulogi Badia Dalmau
és nascut a Manresa,
al carrer d’Urgell, l’any
1928. És viudo, té un
fill i un nét, i va treballar d’ebenista. És autodidacte i el dibuix, una
de les seves passions.

Fotos Alavedra.

Pere Roca Fius va néixer el 1930 a Manresa, al número 8 de la plaça Major, on encara hi viu. És casat,
té tres filles, vuit néts i dos besnéts. És decorador i
daurador d’imatges religioses.
n’ha fet una de pintura durant les Enramades de Sallent. Porta pintats uns
tres-cents quadres, alguns dels quals
venuts a institucions i particulars.
Ha pintat a l’oli i a l’aquarel·la. Descriu
la seva pintura com a «detallista, neta
i lluminosa», el tema principal de la
qual és el paisatge urbà, antic i recent,
del seu poble: «Parteixo de fotografies, però si no me n’agrada una cosa, la
trec, o bé la hi afegeixo». Es considera
del tot autodidacte, i també exigent:
«Si el quadre no queda bé, el deixo i
medito com fer-ho millor». Però mal-
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grat l’ànsia de superació, no creu que
la pintura sigui un ofici dur, «perquè fa
treballar la imaginació». Reconeix que
pinta només per veure l’obra acabada,
allò que més el satisfà, «per això algun
quadre no me l’he venut. Sempre se’n
pot millorar algun punt, però l’important és el conjunt». La seva darrera
passió és la fotografia digital, «on m’he
adonat que el que he après en la pintura m’ha ajudat a introduir-m’hi».
Pere Roca Fius
No es veu com un artista, però reconeix
que, per al seu ofici, a part de tenir bo-

nes mans, cal saber improvisar. És fill
de la Casa Fius, l’antiga botiga de sants
de la Plaça. Per això els pares li van fer
aprendre l’ofici de decorar imatgeria
religiosa als salesians de Barcelona, als
13 anys. Juntament amb el company
d’estudi Ramon Majà, que hi va fer escultura, el 1951 van obrir un taller a la
baixada dels Jueus, que va proveir els
altars de gairebé totes les parròquies
dels bisbats de Vic i Solsona, inclosa la
nova Mare de Déu de l’Alba del 1980.
Més endavant i ja jubilat, Pere Roca va
restaurar-la dels corcs. Als baixos de
casa seva, a l’antic establiment familiar,
hi té el taller. Hi baixa cada dia i s’entreté encara fent l’ofici «en què tant hi
faig feina d’artista com de manobre»,
per lliure i també per algun encàrrec:
«Ara va venir una senyora perquè li
restaurés una imatge i contenta pel
resultat me’n va portar dues més. No
els pots dir que no». També hi ha fet
portals de Nadal, que va aprendre a fer
pel seu compte, «per allotjar les figures

Foto Sílvia Berengueras.

Montserrat Riu Rebolleda, nascuda a Manresa
l’any 1950, té dues filles i quatre néts i és ceramista
professional.
que veníem a la botiga» i restauració
d’antics rellotges de paret, que s’ha aficionat a col·leccionar.
Aprofitant motlles del taller fa alguna
reproducció, com la d’un expositor gòtic que va fer per a l’adoració nocturna
de la Seu, o crea uns relleus barrocs
per al pas de la Dolorosa de la processó de Divendres Sant. Segueix una
tècnica secular, complexa i molt pautada, però que alhora és un repte, si
més no per exercitar la pròpia destresa
als 84 anys: «Amb aquest ofici cada
dia ets aprenent. Quan veig una peça
me l’adapto a les circumstàncies, com
aquest àngel. El tros de baix i les ales
s’inspira en retaules de fra Angelico i el
tros de dalt s’inspira en retaules gòtics»
i remarca que sempre s’està buscant
feina d’aquesta mena perquè «si no en
tingués, ja estaria mort fa temps».
Eulogi Badia Dalmau
A l’escola, de petit, el que li agradava
més era dibuixar i recorda que, fins i tot
el dia que l’aviació franquista va bombardejar Manresa el 1937, ell i un seu
company estaven dibuixant al terrat de
casa seva. Encara actualment cada dia
dibuixa una estona per entretenir-se.

Maria Rosa Moltó Bonet és de Barcelona i
viu a Manresa des del
1974. Té 72 anys. És
viuda, té un fill i una
filla i dos néts. Pinta
«per necessitat».

Ens en mostra diverses carpetes, on en
guarda més de tres-cents.

Balaguer dels Porxos, té muntada una
exposició d’una quarantena de peces.

És un manetes. Ha muntat casetes de
nines, vaixells, cotxes... i es va llançar a
la creativitat d’ençà que es va jubilar.
Fins llavors no s’hi havia pogut esplaiar.
Despunta construint baixos relleus en
guix que emmarca ell mateix. Acostuma a reproduir panoràmiques de carrers, pobles o ciutats. Diguem que fa
postals en baix relleu. Primer dibuixa
damunt d’una superfície de tres centímetres de guix i amb la gúbia, l’informador de diverses mides i un punxó, a
base de paciència i habilitat, n’aconsegueix el relleu. Un cop acabada l’obra,
la pinta i hi sobreposa alguns elements
com baranes, persianes, arbres, pals,
fils d’electricitat... Ha construït una cinquantena de baixos relleus que guarda
al taller particular, on ha treballat de
fuster sempre que li ha convingut.

Evidentment no crea per fer diners, sinó
per sentir-se realitzat. Per a ell, que remarca que és totalment autodidacte,
crear és un goig, una tasca agradable
que ha anat perfeccionant. «Quan dibuixo em passa el temps volant. M’ho
passo d’allò més bé!»

Els relleus-postals els havia exposat alguns anys en la fira de setembre de l’Associació de Veïns del Passeig i Rodalies,
i també una vegada a cal Soteras, al carrer de Sant Andreu. Ara, precisament, a
Súria, des del 8 de juliol al 25 d’agost,
en el context de la Festa Major, a cal

Montserrat Riu Rebolleda
L’afició a la ceràmica li ve d’unes primeres classes que va fer el 1975 amb
Angelina Prat. Aviat es va agafar a fer
cursos a Arts i Oficis a Vic i a Manresa,
i va rebre la influència del famós ceramista Paulí. Encara actualment regenta el seu taller de ceramista al carrer
del Remei de Dalt, on fa algunes classes i s’hi passa moltes hores provant
coses noves i experimentant. És membre del Cercle Artístic de Manresa i de
l’Associació de Ceramistes de Catalunya, i ha exposat nombroses vegades
a diversos llocs, de manera col·lectiva
i individual, com ara a Barcelona, el
Vendrell, Terrassa, Andorra, Igualada i,
no cal dir, Manresa, on ha guanyat més
d’una vegada el primer premi de la Fira
d’Artistes i Artesans.
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Amb la ceràmica, la Montserrat diu que
ha anat «fent d’esponja» al llarg dels
anys. Ara, tot i estar jubilada, fent de
ceramista se sent realitzada, relaxada:
«Una feina així no la deixes mai definitivament i encara penses en nous esbossos i en com posar en pràctica noves
idees. A vegades no aconsegueixes el
que t’esperes d’una peça, però sovint
en treure-la del forn també t’enduus
una sorpresa agradable. Tinc molt clar
allò que diuen: que el millor regal que
pots fer a un ceramista és un martell. El
sentit autocrític no es pot perdre».
Maria Rosa Moltó Bonet
Va trobar en la pintura una eina per
sortir de la depressió: «Recordo que
per agafar confiança en mi vaig començar a fer signatures en un paper,
amb retoladors. Després ja feia ratlles
de pintura damunt la tela, mantenint el
pols, i finalment ja vaig emprendre un
moviment més deixat anar». Va anar a
classe amb el pintor Rafael López Pozo,
però diu que la seva pintura va néixer
en soledat, «en silenci... i mirant molts
llibres de pintura. M’agrada molt Kandinsky, i da Vinci és extraordinari».
També ha llegit molta filosofia i poesia;
de fet, confessa una curiositat intel·lectual i artística que li ve de molt jove, en
què havia anat a l’Escola de la Dona a
Barcelona i fet teatre, ballet i música.
L’afició a la pintura li ve de família:
«M’agradava veure el meu pare fent
decorats per al teatre del barri». Un interès que malgrat les vicissituds de la
vida –va enviudar als 31 anys, amb dos
fills petits– ha mantingut viu.
Ha estat sòcia del Cercle Artístic i ha fet
exposicions individuals. Al mes de juny
en va muntar una a Vic. Conrea una pintura abstracta, seguint la pròpia intuïció: «Si és per obligació no em surt bé,
per això no faig encàrrecs. M’hi haig de
sentir lliure. És un esforç posar-se a pintar, però després és agraït». En la pintura
expressa les seves emocions: «A vegades he plorat davant d’un quadre sense
saber per què, però ara ja no m’espanto, sinó que resulta emocionant. Tinc
quadres que no penjaré mai perquè no
m’agraden, però sempre recordaré el
que em va dir una vegada en Vila Closes: “Això que fa s’ho ha d’estimar com
un fill, perquè li surt de dintre”».
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Enric Roca

Anys creatius
Demogràficament, la població
envelleix. Però, personalment,
ningú es considera vell. Tota una
paradoxa que indica la complexitat del tema. El consens majoritari atribueix l’entrada a l’envelliment quan hom supera l’edat
obligatòria de jubilació (actualment en transició dels 65 als 67),
i s’inicia una etapa que, gràcies
a l’increment de l’esperança de vida, pot ser àmplia, i en què succeeixen
episodis importants (entre d’altres, el deteriorament i la mort), però obert
a traçar nous itineraris personals. La jubilació no és una fase finalista, sinó
que és una etapa oberta a nous objectius i noves estratègies. Com proposa
Rosa Regàs, és un espai per «recuperar les voluntats ocultes», identificant
allò que s’ha volgut fer en el transcurs de la vida i que les circumstàncies
vitals no han permès fer-les abans.
La gerontologia moderna qüestiona els estereotips negatius sobre l’envelliment, que s’han utilitzat tradicionalment, atès que parteixen d’una mirada errònia, construïda des de la perspectiva juvenil. La nova visió proposa
destacar les oportunitats i experiències que ofereix aquest moment de la
vida. Com afirma el psicòleg Ramon Bayés, «els anys no indiquen l’edat.
Importa l’autonomia per fer allò que interessa i agrada... Cada individu és
únic i diferent».
Interessa descobrir el potencial d’activitats noves que es poden fer. Si bé el
món laboral jubila, el món creatiu acull. Una revisió atenta al món de l’art
permet identificar artistes d’edats avançades que mantenen una activitat
creativa intensa, fins a transcendir la condició de jubilats i assolir la de creadors. Una consideració on l’envelliment queda desdibuixat i sobresurten
altres valors, com l’experiència, la genialitat o la popularitat. De la mateixa
manera que, fa pocs dies, milers de seguidors van concentrar-se a Madrid
per escoltar el septuagenari Paul McCartney, els espectadors es mobilitzen
per assistir a l’estrena del darrer film del sexagenari Richard Gere o es sorprenen amb les pintures de l’octogenari Antonio López.
Són moltes les persones que cultiven la creativitat. Des de la pintura a la
literatura, des de les manualitats al cant coral. Diversos espais ofereixen formació per introduir-se en la dimensió creativa. Només cal buscar la disciplina que s’ajusta millor a les habilitats de cadascú i fer-se-la seva, trobar un
llenguatge propi i saber expressar les pròpies idees. La creativitat esdevé,
per tant, una opció que ofereix molt bones oportunitats per a les persones
jubilades, sigui perquè respon a trajectòries iniciades anteriorment o perquè s’inicia un nou aprenentatge. En aquest cas, la jubilació esdevé tot un
descobriment, tot un repte!
Enric Roca, gerontòleg

“La meva il·lusió és veure
feliç l’afició” Andrés Iniesta

A CaixaBank volem que facis realitat totes les teves il·lusions.
Per això, ara et financem un televisor Samsung Curved UHD
al 0 % TAE per 46,63 € al mes,1 que inclou l’assegurança
SegurCaixa Electrodomèstics.2
Perquè a CaixaBank creiem que donar crèdit és donar confiança.

1. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona
2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. Finançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Televisor Samsung Curved UHD de
49” UE49KU6670: 29 quotes de 46,63 € i 1 última de 46,73 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 %. Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: 1.399 € (1.099 € televisor + 300 €
assegurança). També es pot contractar amb pagament al comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. 2. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot
contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció.
SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per Caixabank, SA, operador de bancassegurances
exclusiu de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1466-2016/9681
www.CaixaBank.cat
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Més informació

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

Les opinions dels nostres
columnistes
L’hemeroteca de la revista

Benvinguda a l’estiu! Una combinació de llengua, cultura i diversió
El CNL Montserrat i Diesa restauració han
organitzat la 5a edició del concurs Benvinguda a l’estiu!
Amb l’arribada del bon temps, les terrasses
dels bars i restaurants s’omplen de gent. Passar una estona prenent un refresc, xerrant
amb els amics o simplement veient la gent
passejar et permeten distreure tot aprenent
llengua i cultura catalanes.
Amb aquest objectiu, el CNL Montserrat i Diesa restauració fa cinc anys que van acordar
organitzar una activitat lúdica i divertida a
l’entrada de l’estiu, però també d’aprenentatge d’aspectes culturals i lingüístics del nostre
país. Així va néixer Benvinguda a l’estiu!, un
concurs de llengua i cultura catalanes.
En aquesta edició, el concurs consisteix a saber el significat d’unes dites populars catalanes relacionades amb el menjar i el beure.

Consulta-ho diàriament a

En d’altres edicions, el contingut i el passatemps han estat diversos, s’han hagut de
completar frases fetes relacionades amb l’estiu, de trobar el nom de fruites i hortalisses
d’estiu que es conreen a Catalunya, el nom
de begudes refrescants, o fins i tot ordenar
lletres i formar paraules relacionades amb la
cultura popular o l’estiu. És, en certa manera,
un repàs de cultura sobre temes diversos i
també un repàs de vocabulari, expressions i
ortografia, ja que per poder optar als premis,
s’ha de saber correctament en català la resposta del que es demana.
El CNL Montserrat i Diesa restauració col·laboren estretament des de fa més de deu anys
per promoure l’ús i el coneixement del català
i estan molt satisfets de les activitats dutes a
terme conjuntament. Concretament d’aquest
concurs estiuenc, la resposta és molt positiva,
ja que en cada edició hi ha hagut una participació de més d’un centenar de persones.

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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Gerard Oliva

instantànies

Cal Jorba des de Puigmercadal.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

E

El serrat del Guix

l serrat o turó del Guix
és un mirador excel·lent
d’un tros del pla de Bages, a uns 308 metres
d’altura, que sobresurten
del paisatge. El nom prové del fet de poder trobar
guix en tot l’entorn, inclòs
el vessant oest dels Quatre Cantons. Des
de la zona est del parc de l’Agulla, sembla
una rampa amb Sant Llorenç del Munt i
la Serra de l’Obac de fons. A la tardor
marronosa, a la primavera verda i a l’estiu
daurada. Una de les antigues partides de
Manresa prenia el mateix nom i d’aquí en
va sortir el barri del Guix. Alguns punts
d’interès de l’antiga partida són l’ermita
del Guix, dins del polígon dels Dolors,
el pont de Ferro –un petit aqüeducte–,
el pontarró de Cal Cots, el pontarró del
Guix i el pontarró del camí del Guix.
Al turó hi podem accedir des del parc de
l’Agulla. Sortim per la porta del berenador i ens dirigim cap a la dreta pel camí
que duu a Sant Fruitós, fins que arribem
al pont per sota del qual passen els Ferrocarrils de la Generalitat. Tot seguit,
agafem un camí cap a la dreta creuant el
pontarró de Cal Cots. Deixem a l’esquerra
la casa Murallada, guarnida amb detalls
modernistes, i anem resseguint el ramal
de Viladordis de la Sèquia per la seva dreta. Al sud, ens queda el Parc Tecnològic
de la Catalunya Central. Seguim caminant i ens trobarem el pontarró del Guix,
que creuarem cap a un corriol que ens
portarà directament al turó del Guix.
De dalt estant, podem contemplar, a l’oest, el parc de
l’Agulla i, cap a l’est, la carretera de Berga, el parc de
Bombers, la fàbrica tèxtil del Guix, ocupada per les
instal·lacions de Tous, i el barri del Guix. Cap al nord,
contemplem la major part de les cent cinquanta hectàrees, camps de correu intercalats per algun bosquet,
que conformen el gran parc de l’Agulla. També, cap al
nord, hi ha el polígon de Sant Isidre, de Sant Fruitós, i
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Fotografia: El parc de l’Agulla, el serrat del Guix i Sant Llorenç del Munt.

l’abandonat del Grau, un mica més a l’oest. A més, al
fons, podem contemplar les Brucardes, Sant Fruitós,
Santpedor, el Serrat i Sant Iscle. En resum, una vista espectacular d’un paisatge on es barregen els principals
elements del pla de Bages: agricultura, bosquets, polígons, carreteres i pobles. Un paisatge que hem d’ordenar i cuidar per tal que no esdevingui l’habitació dels
mals endreços.

indrets

A

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

La bòfia de Bagà

quest indret es
troba situat al
Berguedà, a prop
de l’antic poblet
de Gréixer, dintre del terme de
Bagà, molt proper també de
Coll de Pal. Així, a l’extrem septentrional de la comarca del Berguedà,
al sud de la Tossa d’Alp. Geològicament constitueix un indret enormement interessant, no gaire corrent
per les nostres terres. Es tracta d´una sèrie de canons d´esfondrament
d´origen càrstic, localitzats sobre
una massa carbonatada. Aquets canons s´han originat en esfondrar-se
unes galeries de dissolució situades
entre les calcàries, per les quals havien circulat les aigües subterrànies.

Es localitza en un aflorament d’unes
roques carbonatades, unes calcàries del Devonià (un dels períodes de
l’Era Primària, d’una edat aproximada d’uns 350–429 milions d´anys d’antiguitat, respecte a nosaltres). Aquestes
calcàries es localitzen als Pirineus, concretament dintre
del Mantell del Cadí, una de les estructures originades
durant el plegament alpí, fa uns 40 o 50 milions d’anys.
Més tard, sobre aquestes roques carbonatades replegades, en enlairar-se es va originar una intensa activitat
càrstica, en quedar a la intempèrie després del plegament i van formar-se avencs i galeries per les quals circulaven les aigües que s´havien filtrat entre els materials
carbonatats, que dissolien. Així va sorgir un conjunt de
galeries dintre de la roca, seguint els seus plans d´estratificació i les fractures que la travessaven. Més tard,
aquestes galeries es van esfondrar fins a la superfície.
Així, ara en l’actualitat es fa palès un laberint de canons
per tot arreu. Això, va succeir fa molt menys temps, probablement menys d’un milió d’anys. Tot i ser un dels
indrets més interessants de la geologia del Berguedà i
alhora de tota la Catalunya Central, no es prou conegut,
malgrat trobar-se prop d´indrets tan coneguts com la
Tossa d´Alp o Coll de Pal.

Nom: La bòfia de Bagà. Situació: Terme municipal de Bagà
(Berguedà). Situació geològica: Forma part dels Pirineus, concretament del Mantell del Cadí, que s’estén des del Segre fins
a Pals. Procedència del nom: Sovint s’aplica la paraula bòfia
als indrets esfondrats, generats per fenòmens càrstics. Importància geològica: És realment important dintre del Berguedà
i del conjunt de la Catalunya Central. Materials geològics: Els
materials afectats per aquesta formació d’origen càrstic són
de l’Era Primària (del Paleozoic), concretament del Devonià.
Les roques són de composició carbonatada, fonamentalment
calcàries; és a dir roques riques en carbonat càlcic, fàcilment
atacables pels fenòmens càrstics, especialment si es troben
fracturades, I en aquest cas, aquestes roques ho estan, ja que
han sofert dos plegaments: el plegament hercinià (fa uns 300
milions d´anys) i el plegament alpí (fa molts menys anys, uns
40 o 50 milions d’anys). Aquestes roques fracturades han estat
una presa fàcil dels processos de dissolució d’origen càrstic.
Edat de formació: Els processos càrstics probablement s’han
estat produint en els darrers 4 o 5 milions d’anys. Tot i així, l´esfondrament de les galeries és molt més recent. Curiositats: Per
aquest indret han anat passant estudiants i professors, durant
els cursets de geologia que es fan des del Museu de Geologia
Valentí Masachs, perquè a prop hi ha una de les mineralitzacions de coure i de bari més importants del Berguedà.
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Per només 3,90 euros
per revista...

SUBSCRIU-TE
AL POU
Revista manresana
d’informació i opinió
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
93 872 50 18
Manresa
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vins del Bages

ciència de pot

Joan Sala

Marta Grifell i Blanca Vallès

3 Nits d’Urpina
2013

De què estem fets?

P

resentem un vi que
neix d’un projecte harmoniós amb la natura,
que dóna oportunitats
a moltes persones. Hi
trobareu estima, dedicació, descobriments,
compromís... perquè
al Bages han fet créixer unes vinyes al
voltant d’una llar per a persones discapacitades intel·lectualment.
El 3 Nits és un merlot de vinya pròpia,
tipus negre criança, graduació de 14,5
graus, criança de 12 mesos en barrica
i un any d’ampolla. Les barriques són
de primer a tercer any: 70% de roure
francès, 20% de roure americà i 10% de
roure centreeuropeu. El color és vermell
cirera, amb reflexos grana, net, brillant,
molt viu, amb bona intensitat aromàtica, de fruita fresca. Ens porta agradables records de móres, cacaus i matisos minerals. El gust és intens i potent,
ampli, amb records de la fruita negra
encara fresca. Tanins potents i madurs.
El postgust és amb notes de confitures,
fulla de tabac i cacau.
Des del primer moment, els creadors d’aquest projecte han tingut com a objectiu l’elaboració
d’un vi treballat artesanalment.
Es tracta d’una petita producció en col·laboració amb els
cellers de la DO Pla de Bages i el maridatge perfecte
és amb plats amb llegums,
fruits secs, carns de caça
(ànec, conill), peix en salsa,
estofats, guisats lleugers,
arròs, formatges semidurs,
postres, codonyat...

Què som? De què estem fets? No us heu preguntat mai això? No és
una pregunta gaire difícil de respondre, però segons a qui ho preguntis rebràs una resposta o una altra. La matèria i els éssers vius estem
fets de moltes coses, us heu adonat de quantes?

Estem fets d’òrgans, de sang i fetge dirien els
enamorats de les novel·les negres. De teixits:
músculs, nervis, pell, greix... Però de què estan
fets els teixits del nostre cos? Nosaltres som
organismes pluricel·lulars, les nostres cèl·lules
s’han multiplicat i s’han diferenciat fins a crear cèl·lules més especialitzades formant teixits.
Tot comença amb la unió de dues cèl·lules, una
de la mare i una del pare. Però les cèl·lules estan buides? De cap manera, les nostres cèl·lules estan fetes de milers de macromolècules i
molècules. És a dir, proteïnes, àcids grassos,
sucres, sals, aigua... Les macromolècules i molècules estan formades pels àtoms. I aquests
per protons, electrons i neutrons. Mireu al vostre voltant, en l’essència més bàsica tot està fet
del mateix. Us convido a posar-vos romàntics,
perquè tot l’univers està compost de protons,
electrons, neutrons, àtoms i molècules. Benvolguts romàntics, som pols d’estrella.

PVP: 10 €
Joan Sala,
sommelier de Vins Alsina
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l’entrevista

Q

uè és la Raimunda i a
qui s’atorga?
—És el nom amb què
popularment es coneix la Creu de Sant
Raimon de Penyafort,
que s’atorga a juristes en reconeixement
de mèrits dins del món
del dret i de la justícia. La concedeix el
Ministeri de Justícia, en el meu cas a
petició del Consejo de Procuradores de
España. Me la van concedir el 4 d’abril
del 2014 i és un reconeixement personal, però segur que es va demanar per
la meva condició de degana del Col·legi
de Procuradors durant dues etapes diferents. A Manresa també la tenen l’advocat Santiago Bosch i el jutge Ramon
Landa, titular del jutjat número 5.
—Qui forma part del Col·legi de Procuradors de Manresa?
—Dinou professionals de Manresa,
onze d’Igualada i sis de Berga, un total
de trenta-sis. Abans, els procuradors
teníem territorialitat, només podíem
exercir dins un partit judicial. Des de
fa uns anys les coses han canviat, desapareguda la territorialitat, ara es pot
exercir a qualsevol lloc. Amb això, els
despatxos petits en sortim més perjudicats perquè les nostres estructures
no ens permeten gaire mobilitat, mentre que als grans despatxos els ha anat
bé en poder abastar molts més jutjats
on portar plets. Ara entitats bancàries
i asseguradores ho estan centralitzant
tot en un sol procurador per a tota la
província i, de vegades, a tot Catalunya.
—No teniu uns clients fidelitzats?

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Ester Garcia Clavel
Degana del Col·legi de Procuradors de Manresa del 1998 al 2005
i des del 2012 fins a l’actualitat i tresorera del Consell de Procuradors de Catalunya, ha col·laborat en la comissió de Formació,
Estatuts i Legislació del Consejo General de Procuradores de España. El 4 d’abril del 2014 se li va atorgar la Creu Distingida de
Primera Classe de Sant Raimon de Penyafort –la Raimunda– a
proposta del Ministeri de Justícia. Llicenciada en Dret per la Universitat Central de Barcelona, havia format part del grup de Juristes per la Democràcia.
—Cada vegada es valora menys el tracte personal i directe. Llevat del client
particular, que sí que ho valora i agraeix la nostra atenció personalitzada.
Quan tractem amb les grans entitats,
valoren més altres qüestions com pot
ser el cost, tenir un sol interlocutor o la
demanda presentada i que a les estadístiques de la empresa quedi reflectit!
—Quina és la vostra principal problemàtica?
—A banda del que he dit de la competència amb els grans despatxos i parlant en positiu se’ns han donat noves
facultats que bàsicament consisteixen a
assumir la implementació de les noves
tecnologies. Hem estat els pioners en
la presentació telemàtica de demandes
i escrits. Això mateix, que veiem com
un èxit de la professió, paradoxalment
ens pot acabar perjudicant, ja que des
de segons quins sectors es qüestiona la
nostra figura, en considerar que aquesta feina la podria fer directament l’advocat. Ara bé, la figura del procurador no
és només presentar demandes i rebre
notificacions. Cal remarcar la nostra
funció semipública de col·laboradors
davant l’administració de justícia. Tenim

el component privat de representar el
nostre client, però també el públic de
col·laborar amb l’administració. En les
últimes reformes se’ns han encomanat
tasques com ara poder fer notificacions, citacions i emplaçaments i, per
descomptat, seguim fent tot el seguiment del tràmit dels procediments. El
fet que hi hagi un procurador en un
procediment sempre beneficia el justiciable, ja que nosaltres som els que
anem a diari al jutjat i estem al damunt
del plet perquè vagi endavant.
—Hi ha qui considera que el procurador hauria de ser voluntari...
—Sóc partidària que sigui obligatori
perquè si no s’establirien diferències
entre els que se’l poden permetre i els
que no. Dins la part pública de la nostra funció hi ha també la justícia gratuïta: quan en un plet, una persona no té
mitjans, pot sol·licitar advocat i procurador d’ofici, que se li concedeixen. Si
no fos obligatòria la figura del procurador, només el que té diners podria
pledejar amb ell perquè es designa del
torn d’ofici si la seva intervenció es obligatòria. També em sembla injust que
se’ns vulgui menystenir, ja que la nostra
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funció dins el procediment és rellevant.
A part de les noves funcions que se’ns
han donat, estem lluitant perquè se’ns
doni l’execució. Pel que sé, l’Administració està del nostre costat en aquesta
petició. Un cop es té la sentència, cal
executar-la. fer que es compleixi. Com
es fa si el contrari no vol pagar? Aquest
és el gran problema de les empreses
avui dia, on hi ha milions d’euros encallats. Per això, demanem que l’execució
passi als procuradors que podem ser
de molta utilitat, amb noves facultats
per accedir als registres públics i poder saber els béns reals dels implicats.
És fàcil d’aconseguir, tan sols cal que
el secretari judicial ens doni accés, en
aquells plets on compareixem, al Punt
Neutre Judicial, des d’on accediríem a
les dades de Tresoreria, Inem, Agència
Tributària... Amb tot plegat, penso que
faríem que la justícia funcionés millor.
No funciona
—En general, la justícia funciona?
—Tots els que ens dediquem a la justícia sabem que no funciona. No hi ha
voluntat política perquè funcioni, perquè si n’hi hagués funcionaria. Ni tampoc no hi ha els mitjans perquè funcioni. Només cal mirar els pressupostos de
l’estat per veure quina és la part que es
dedica a Justícia. Qui ha parlat de Justícia a la darrera campanya electoral?
Ningú! És claríssim que no interessa!
Penso que en una democràcia i en un
estat de dret, la Justícia, conjuntament
amb l’Educació i la Seguretat Social,
haurien de ser els tres pilars bàsics i
fonamentals. Mentre a Justícia no s’hi
aboquin més mitjans, no funcionarà.
El nombre de jutges espanyols és molt
inferior al d’altres països europeus. Els
professionals ens hem vist obligats a
posar molts mitjans materials, equips
informàtics, per poder adaptar-nos a les
noves tecnologies, però tot el nostre esforç no serveix de res perquè els mitjans
materials que hi ha als jutjats van molt
per darrere. Són tan carrinclons que
quan els instal·len ja estan antiquats.
—Amb aquesta crítica, intentes disculpar el personal?
—No gens, però m’agradaria fer algunes consideracions. Hi ha gent molt
competent treballant als jutjats, la majoria, però sempre tenim tendència a
destacar el pitjor. Hi manca control, si
bé la majoria són responsables: tre-
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ballen i ho fan bé, a aquells que no ho
fan no els passa res. De vegades es més
fàcil encomanar la desídia que el treball
ben fet. Per què fer més si la recompensa és la mateixa? O pitjor encara,
de vegades es carrega de feina el que
treballa més i millor per descarregar el
que ho té més empantanegat. Per tant,
és injust fer crítica dels funcionaris en
general. Caldria més control per als que
no son diligents i alguns incentius per
aquells que tenen la seva feina al dia.
Això també és aplicable a jutges i secretaris judicials –ara anomenats lletrats
de l’administració de justícia–, on hi ha
diferències entre un o altre jutjat en els
temps de tramitació i resolució dels assumptes. Depenent del jutjat on et va
a parar un assumpte el tens resolt amb
certa celeritat o pot trigar anys. Una taxació de costes pot estar resolta ràpidament o quedar encallada a la taula d’alguna secretaria judicial durant mesos.
Canvia molt quan al capdavant et trobes un jutge i un secretari que tiben del
carro perquè el seu tarannà s’encomana
a tot el personal. Un altre problema és
l’estabilitat dels jutges. A Manresa n’hi
ha molt poca, vénen com a destí forçós i
esperen la primera ocasió per demanar
el trasllat; als jutjats on els jutges hi són
des de fa molts anys les plantilles estan
molt cohesionades i això influeix molt
positivament en el funcionament.
—En qüestions jurídiques és recomanable el pacte?
—Per a mi, sí. Sobretot tenint en compte la lentitud de la justícia. Posem un
exemple pràctic i freqüent: un accident
de circulació on has patit unes lesions
i has de percebre la indemnització per
una baixa molt llarga. Et queden seqüeles i el teu advocat t’indica el que et correspon, però costa cobrar, perquè tinguis els diners a la butxaca hauràs de
passar pel procediment de primera
instància, recurs; anada a l’Audiència,
nou recurs..., perquè a les asseguradores no els ve d’aquí i disposen de mitjans per anar pledejant. Al cap d’un
temps, t’oferiran una quantitat inferior
a la sol·licitada, amb un estira i arronsa
fins a arribar a un acord. Tot i lluitar per
obtenir més i continuar negociant, al
meu client sempre li diré que ho agafi. Val més la quantitat pactada, però
ara, que no pas la que et determinin en
sentència al cap de deu anys de pledejar, sense cap garantia que sigui superi-

or a la pactada. Diu la dita que és millor
un mal pacte que un bon plet.
Palau de Justícia
—Com valores el canvi de jutjats a
Manresa?
—Ha estat molt important per als procuradors. Pensa que va arribar un moment que havíem d’anar a quatre llocs
diferents: els jutjats de la baixada de
la Seu, els de la Plana de l’Om –on havia estat Ràdio Manresa–, al carrer de
Talamanca i un de penal a l’Alfons XII.
Els procuradors anàvem de bòlit. El fet
d’unificar tots els jutjats a l’edifici del
carrer d’Arbonès ens ha anat molt bé i
som dels que hi hem sortit més beneficiats, ja que hi anem cada dia i, per tant,
ens és molt més còmode. Pensa que les
dependències del Col·legi estaven als
baixos, darrere una reixa, de l’edifici dels
antics jutjats i ara tenim un espai digne,
amb una àmplia sala, que ens permet
connectar els portàtils, escanejar...
—No hauria estat possible encabir tots
els jutjats en l’antic edifici de la baixada
de la Seu?
—No. Era del tot impossible. Es tractava d’un edifici bonic arquitectònicament però molt poc pràctic. La solució
hauria estat molt costosa i poc eficaç
perquè l’espai era reduït per encabir-hi
tots els jutjats que hi ha ara. Ha valgut
la pena el canvi, tenim un palau de justícia modern i funcional.

—Ara que a Catalunya tenim uns jutjats descentralitzats el PP insisteix en la
centralització. Com ho valores?
—És cert que a l’estat espanyol ho polititzem tot. No recordo si va ser el PP
el garant de la centralització. El que és
clar és que hi ha hagut èpoques en què
la tendència ha estat descentralitzar els
jutjats, amb jutjats penals a Manresa
o Granollers, i des de no fa gaire s’ha
passat a la inversa, a retornar a l’etapa
recentralitzadora. L’argument que esgrimeixen és prioritzar l’especialització
dels jutges i jutjats per matèries (jutjat
mercantil, penal, contenciós administratiu, laboral...) i ubicar-los a les capitals de província davant de la postura
que prioritza acostar la justícia al ciutadà i, per tant, descentralitzadora. La

—L’acte més significatiu es va fer a la
sala de plens de l’Ajuntament de Manresa. A més de l’alcalde, hi van intervenir
el conseller de Justícia, Carles Mundó; el
president del Consell de Procuradors
d’Espanya, Juan Carlos Estévez Fernández Novoa; el president del Consell de
Col·legis de Procuradors dels Tribunals
de Catalunya, Ignacio López Chocarro; el jutge degà de Manresa, José Manuel del Amo, i l’expresident de la Mutualitat de Procuradors, Àngel Fabregat,
que va aprofitar l’acte per fer entrega
d’una placa de plata de la mutualitat al
procurador Eudald Sala Solé pels seus
50 anys d’exercici. Va ser un acte emotiu amb l’assistència de la majoria de
companys que anualment ens trobem
per celebrar el dia de Sant Ferran. A ells,

«Els que ens dediquem a la justícia sabem
que no funciona. No hi ha voluntat política
i tampoc no hi ha els mitjans»
tendència al govern d’Espanya ha estat
molt centralitzadora, però la Generalitat sempre ha tingut una sensibilitat
més especial per intentar que la justícia
sigui més accessible a tothom.
—En aquest sentit, quina és la situació
de Vic i Berga?
—En els temes dels jutjats penals, com
en molts altres temes, Manresa actua
com a aglutinant de serveis de la Catalunya central. Els jutjats del penal estan
ubicats a Manresa i són els competents
per enjudiciar els temes que s’han instruït als jutjats d’instrucció de Manresa,
Berga i Vic i que la pena que es demana
no superi els cinc anys de presó. A l’inici era el jutjat que es desplaçava a Vic
i a Berga a celebrar els judicis, a causa
de les queixes dels advocats d’aquelles
ciutats. Ara es fan tots a la seu de Manresa. Vic continua reclamant un jutjat
penal. Entenc la demanda en el sentit
que a tothom ens agrada tenir tots els
serveis a la porta de casa, però malauradament no sempre es poden atendre
les peticions.
200 anys
—Com valores la celebració dels 200
anys de presència del Col·legi de Procuradors a la ciutat?

especialment, vaig voler donar les gràcies, perquè som un col·lectiu molt cohesionat i sempre fem pinya per superar
les dificultats que van sorgint. També
hi foren presents els exdegans Miquel
Vilalta Flotats, Maria P. Pla Alloza i Lluís
Prat Scaletti, que conjuntament amb
Josep M. Rovira, Enric Quinto, Esteve
Gorgas, Josep Pla, Jaume Carbonés i Josep Vives Coll han estat els degans des
del 1945. Vam fer festa grossa. En el meu
parlament, vaig fer referència a l’esforç
que tant els membres del Consejo com
del Consell fan per la nostra professió,
per tal d’unificar criteris i obtenir noves
competències; així com també vaig esmentar la bona relació que mantenim
amb el Col·legi d’Advocats. Amb motiu
d’aquests 200 anys, hem fet brodar l’escut del Col·legi a les nostres togues i estem a punt d’inaugurar la pàgina web,
amb el mail procuradorsmanresa.cat.
—Beneficien o més aviat encotillen
aquests òrgans rectors?
—En el nostre cas, que és un col·legi petit, el fet de participar d’aquests
òrgans no ens treu autonomia, sinó
que més aviat ens sentim protegits i
més segurs. Hi ha coses que des del
Col·legi de Manresa són dificultoses
de tirar endavant. Si tots els col·legis

cedim una mica de la nostra autonomia al Consell, això permet unificar la
presa de decisions, les normatives i
condicions per exercir, de manera que
resulti igual fer de procurador en un o
altre lloc. Pel que fa al Consejo, passa
una mica el mateix, s’ha de tenir en
compte que no totes les comunitats
autònomes tenen les competències
transferides i algunes encara depenen
de Madrid, de manera que a vegades
hi ha disfuncions entre el que es regula
des d’unes i altres autonomies.
—Quins obsequis vau rebre?
—En el mateix acte, celebrat el passat
9 de juny, l’alcalde Valentí Junyent, en
nom de l’Ajuntament, ens va lliurar un
record amb la façana de l’Ajuntament
de Manresa en metacrilat. Els membres del Consell, una pintura de la sala
dels passos perduts de l’Audiència de
Barcelona, i els companys de Terrassa, a qui vam convidar ja que havien
format part del nostre Col·legi fins a
l’any 1984 quan van crear el seu propi
–es van escindir, ja que a mesura que
Terrassa anava creixent, cada vegada
tenia més procuradors i finalment el
Col·legi de Manresa es va avenir a la separació– ens van obsequiar amb una
litografia commemorativa.
Llibre
—Com va sorgir la idea de fer-ne un llibre commemoratiu?
—A Manresa conservem el primer llibre
d’actes des que es va crear el Col·legi de
Procuradors de Manresa, que abraça
del 1816 fins el 1867 i que considerem
una joia i ens ha permès saber com es
va constituir el Col·legi. En els anys en
què el Degà era Miquel Vilalta va sorgir
la idea de fer un nou llibre amb la història del Col·legi. Quan es va fer a Barcelona –desembre del 2012– la festa dels
500 anys del seu Col·legi de Procuradors ens van regalar un llibre commemoratiu de l’efemèride, que em va fer
recuperar la idea d’en Vilalta. Això unit
al fet que el procurador Joan Comas
insistia que quan complíssim 200 anys
hauríem de fer alguna cosa especial,
va ser l’inici del projecte del llibre. Es va
proposar a l’assemblea i es va aprovar
per una gran majoria. Vam contactar
amb l’historiador Francesc Comas per
plantejar-li la idea i la va acceptar. Des
del Col·legi li vam passar documentació
i ell es va posar en contacte amb fills de
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procuradors (Quinto, Jovés, Gorgas...)
per recollir informació i fotografies, i va
tenir accés als diversos arxius consultats a què fa esment en el llibre.
—Què en sabem de la constitució del
Col·legi de Procuradors?
—Segons ens explica Francesc Comas
en el llibre Procuradors de Manresa. 200
anys d’història: 1816-2016, el 28 de juliol de 1815, un grup de vuit causídics de
la ciutat de Manresa van escriure una
moció al rei Ferran VII per queixar-se de
la manca d’un cos de procuradors, que
permetia abusos en els diferents litigis.
En reclamava la necessitat que al seu
parer faria augmentar la confiança dels

poders universitari, eclesiàstic, secular,
convents, col·legis, nobles i plebeus.
En l’escrit, els peticionaris hi van fer
constar 23 ordenances. Gairebé un any
després, concretament el 20 de maig
del 1816, Francesc Ribas, escrivà de la
Reial Audiència del Principat de Catalunya, certificava la creació del Col·legi
de Procuradors de Manresa.
—Quina és l’estructura del llibre?
—Parla una mica sobre la història del
Col·legi i està dividit en sis capítols:
Antecedents, des de l’any 1300 en què
parla dels causídics que serien els primers procuradors; Orígens (el 1815,
quan els causídics demanen un col·legi

propi; formació, 1816-1900; Consolidació, 1900-1939; Franquisme 1939-1978,
període en el qual es produeix una depuració i s’expulsa Josep Terme Ferrer
pel seu passat polític com a membre
d’ERC; i Democràcia, 1978-2016. Els
annexos inclouen un llistat dels procuradors per dècades, una galeria d’il·
lustres degans presidents del Col·legi
i una bibliografia amb llibres, revistes,
diaris i webs; i també les fonts documentals dels llibres d’actes del Col·legi
i d’altres arxius públics i privats. M’ha
agradat i estic contenta que s’hagi pogut fer aquest llibre, que valoro positivament. És important que el Col·legi
tingui un resum de la seva història.

el perfil

E

ster Garcia Clavel neix a Guardiola de Berguedà el 31 de gener de 1961. El seu pare, Adolf,
és de Sant Corneli i va treballar a les mines de
carbó de Fígols. La seva mare, Isabel, tot i néixer a Manresa es va desplaçar de joveneta a
Guardiola de Berguedà, on va fer de mestressa de casa.
És la més gran de tres germans. Estudia a l’Escola Nacional de Guardiola de Berguedà, on s’agrupaven tots els
infants del poble, «però en acabar la classe, la mestra em
feia lliçons particulars i podia examinar-me com a alumna lliure al col·legi La Salle de Berga». Així va fer els dos
primers cursos del batxillerat elemental, mentre que el
tercer i el quart els va fer al col·legi de les Dominiques de
Berga, on s’estava com a interna. Obté una beca per ser
filla de miner, que li permet estudiar el batxillerat superior –cinquè i sisè– a la Universitat Laboral de Saragossa.
Retorna a Berga per fer el COU. Es trasllada a Barcelona i
s’està en un pis d’estudiants per estudiar a la Facultat de
Dret de la Universitat Central. Es llicencia el 1984 i a partir del març del 1985 es dóna d’alta com a procuradora. A
través d’un amic de la família va connectar amb un altre
que treballava en una casa d’assegurances de Manresa,
des d’on «em van recomanar cap al despatx de l’advocat
Benjamí Garcia al capdamunt del Passeig per fer-hi pràctiques com a passant». De seguida, Benjamí Garcia li va
oferir la possibilitat de ser la procuradora de la casa, com
a professional independent, de manera que portava els
assumptes del despatx, però també el d’altres advocats.
«No sóc una procuradora vocacional».
Ha fet cursos especialitzats per estar al corrent dels diversos canvis legislatius i les reformes que hi va havent en
els procediments. Ha tingut cura de mantenir una bona
relació institucional amb tots els operadors jurídics, i per
exemple «la que hem de tenir per la bona gestió del torn
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d’ofici amb el Col·legi d’Advocats, amb reunions conjuntes de les juntes de govern per resoldre problemes puntuals del dia a dia dels jutjats». Del 1998 al 2005 va ser degana del Col·legi de Procuradors de Manresa, càrrec que
ara torna a repetir, des de l’any 2012. Ha col·laborat en
la comissió de Formació, Legislació i Estatuts del Consejo
General de Procuradores de España, des d’on han estudiat alguns dels avantprojectes de llei abans de l’aprovació
a les Corts per poder presentar-hi esmenes a través dels
diferents grups parlamentaris que les defensaven. També, si arran d’un canvi legislatiu havien de modificar els
estatuts, s’encarregaven que tots els col·legis els adaptessin a la nova normativa. Com a degana de Manresa forma
part del Consell de Procuradors de Catalunya, on ostenta
el càrrec de tresorera, des d’on revisa les xifres prèviament elaborades pels tècnics. El 4 d’abril del 2014 rep la
màxima distinció judicial, la Creu Distingida de Primera
Classe de Sant Raimon de Penyafort, coneguda com la
Raimunda, a proposta del Ministeri de Justícia. Fa anys,
havia format part de la delegació de Manresa de Juristes
per la Democràcia, amb altres companys, advocats, procuradors i altres professions jurídiques de la zona.

el pou
de cultura
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patrimoni ciutadà
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Grup escolar de la Renaixença

A

quest mes ens fixem en un edifici
que passa una mica
desapercebut a ulls
dels
manresans,
però de gran importància simbòlica i arquitectònica. La Renaixença, que sembla
una peça més dins de l’arquitectura escolar de la ciutat, és la primera
escola de la Catalunya central feta
amb criteris moderns. Fou dissenyada el 1932 per l’arquitecte
manresà Pere Armengou i Torra,
membre fundador del Grup d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al
Progrés de l’Arquitectura Contemporània (GATCPAC), que va introduir el racionalisme a Catalunya. El
1934 fou inaugurat per Lluís Companys. Aquest edifici, situat entre el carrer de Saclosa, la plaça de la Independència i l’antiga via dels Ferrocarrils Catalans, es va construir
en l’eixample de principi del segle XX, a prop del Passeig.
Ha acollit sempre una escola pública i, en el primer franquisme, també hi havia l’Escola d’Arts i Oficis.

L’edifici té quatre plantes i un soterrani per a les
instal·lacions. L’estructura de l’edifici està formada per
tres crugies paral·leles, orientades en direcció sud-est per
aprofitar al màxim el terreny, complicat pel desnivell i el
pas de la via fèrria. Les aules s’ubiquen a la primera crugia, que dóna a la façana principal. En la segona crugia o
central hi ha els passadissos que donen accés a les dependències. A la tercera crugia, amb façana a la part posterior,
hi ha un conjunt de dependències auxiliars per a servei
de l’escola. L’edifici es va fer amb criteris constructius que
es consideren bàsics en l’edificació actual: l’estructura és
de formigó armat, els tancaments de maó i les façanes
arrebossades i pintades. A la façana hi predomina l’horitzontalitat, amb les finestres en cinta i s’equilibra verticalment amb el cos semicircular que sobresurt a l’esquerra.

Com deien els pressupòsits del racionalisme, l’arquitectura s’havia de popularitzar i no es feia cap concessió a
l’ornamentació. Fa uns anys s’ha rehabilitat l’edifici amb el
criteri de recuperar l’esplendor de l’estètica original.
S’ha proposat que el grup escolar la Renaixença esdevingui bé cultural d’interès nacional i està protegit íntegrament pel catàleg de patrimoni de Manresa per la
importància històrica i compositiva. És singular perquè
és l’únic exemple d’arquitectura racionalista que resta a
Manresa en estat original. A més, té un valor d’ús com
a edifici escolar per a la ciutat. L’escola la Renaixença va
ser una de les grans obres públiques de la Generalitat
republicana a Manresa. És l’obra més important de Pere
Armengou, que fou arquitecte municipal de Manresa
durant la República. Ell mateix va dissenyar part del mobiliari de l’escola seguint l’estètica de la Bauhaus.

PER SABER-NE MÉS:
- Revista A. C., núm. 16. Editorial Gustau Gili. Barcelona, 19311937.
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fila cultural

Anna Navarro

F

Quaranta anys rere l’objectiu

a just 40 anys, el 1976,
naixia Foto Art, a partir de la secció de Foto
Club Manresa sorgida
del Centre Excursionista
de la Comarca de Bages.
Era just quan la secció
alpina començava a fer les primeres
expedicions i «es veia que de la quota
de socis en sortia una part molt petita
per a Foto Club», apunta Josep Brunet,
president de l’entitat des de l’any
2004. És ja en aquesta altra entitat
on es troben molts dels primers socis
creadors del que seria Foto Art Manresa. L’abril del 1976, la llavors Agrupació Manresana de Folklore (després
Agrupació Cultural de Bages) va organitzar un concurs fotogràfic que duia
com a tema central el Folklore en els
Països Catalans. El responsable era Vicenç Orriols. El dia del lliurament de
premis és quan es decideix crear una
entitat pròpia, com a «associació de
caràcter artístic que tindria com a objecte el foment de la imatge sensible
amb totes les seves manifestacions».
De llavors ençà l’associació no ha parat
de créixer, quant a projectes, i quant
a socis. «Sempre ha anat mantenint
una crescuda de socis constant», comenta el vicepresident Felip Freixanet.
Actualment socis de tota la comarca i
de totes les edats configuren Foto Art
Manresa. Hi troben activitats de formació, exposicions, xerrades, concursos, projeccions…Els seus socis diuen
que s’hi senten còmodes. «Vaig saber
de l’existència de Foto Art Manresa a
partir d’un curs, i d’això ja en fa vint
anys. Actualment en sóc vocal, formo
part de la junta i col·laboro en totes
les tasques que puc», explica un dels
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Foto Art Manresa celebra enguany el quarantè aniversari amb un
variat programa d’activitats i amb l’objectiu d’acostar a tothom
l’art de la fotografia. És difícil que, després de 40 anys d’existència, resti encara algun manresà que no conegui l’associació. Per a
qui no ho sàpiga, es tracta d’una entitat que aplega prop de 200
membres i que té com a finalitat promoure l’art de la fotografia
en tots els seus vessants.
socis, José Cruz. L’entitat, ofereix anualment una programació d’activitats que
cobreix tot l’any. Ara per ara, s’ofereix
un curs d’iniciació a la fotografia d’octubre a maig, tallers de Photoshop i de
fotografia digital. A banda d’aquestes
activitats més estables, cada dijous es
fan accions variades i obertes a socis i
no socis. I un dia a la setmana també
ofereixen un servei d’atenció i de resolució de dubtes i aclariments sobre l’ús
de Photoshop. De tot aquest reguitzell
d’activitats, «la fotografia digital és el
que té més èxit, juntament amb les
tertúlies d’algun expert», comenta el
president. A banda d’aquesta programació, també es prepara un concurs
social l’últim dijous de cada mes. Es
tracta d’una competició entre socis
que pot ser de tema escollit o lliure.
El veredicte l’emeten tres socis que no
participen al concurs.
Implicació amb la ciutat
Els temps han anat evolucionant. És un
fet que en l’àmbit tecnològic encara és
més evident, però Foto Art Manresa ha
sabut adaptar-se als canvis. «Els socis
més grans són els que es van adaptar
més fàcilment cap a la fotografia digital». Una mostra d’aquesta flexibilitat
i obertura de mires és que l’associació
sempre ha acceptat totes les tècniques, i, a diferencia d’altres entitats de

caire similar, van donar la benvinguda
i segueixen acceptant diferents recursos i tècniques dins els seus concursos
o exposicions. Un exemple d’aquesta
heterogeneïtat tècnica és el concurs
biennal fotogràfic DAU, concurs nacional organitzat per Foto Art Manresa,
amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Manresa, el Casino Espai 7 i la Federació Catalana de Fotografia, que ja
porta setze edicions, on sempre s’han
acceptat totes les vessants possibles
dins el marc de l’art de la fotografia.
Foto Art Manresa és present en molts
dels esdeveniments que se celebren a
la ciutat. Des del concurs de fotografia
que cap als anys noranta es comença
a organitzar per la Festa Major; el programa de creació artística i divulgatiu
Visuals, on s’han implicat des del primer dia, al cicle de poesia Tocats de
Lletra, que en les últimes edicions s’ha
convertit en un certamen poètic de
referència i també ha comptat amb la
participació anual de Foto Art, que hi
organitza una exposició, o el concurs
Viatgers manresans, que té com a objectiu premiar fotògrafs amateurs per
la millor fotografia de viatge.
A part de ser membre de la Taula d’Arts
Visuals de la Catalunya Central (TAVCC), l’entitat organitza habitualment

Plató fotogràfic que es va fer al centre de Manresa com a primer acte de celebració de l’entitat

al llarg de l’any una vintena d’exposicions a la ciutat.
Activitats per al 40è aniversari
En la celebració del seu quarantè aniversari, Foto Art Manresa té la voluntat
de fer-se visible a tota la ciutat. «Aconseguir que encara més gent ens conegui», apunta el president. La commemoració d’aquestes quatre dècades
ja va començar el passat mes de maig
amb el muntatge d’un plató fotogràfic
amb gent vestida d’època, on tothom
era benvingut per acostar-se i fer-ne
fotos. A part dels que ja coneixien
l’existència d’aquest acte també altres
curiosos s’atansaven a treure el cap.
«La gent s’acostava encuriosida i feien
fotos amb el mòbil». Va ser un bon tret
de sortida per donar a conèixer l’entitat
a més gent i per crear un impacte en
positiu a la ciutat.
Al llarg de l’any ens esperen altres sorpreses per celebrar aquest aniversari.
Un altre plató fotogràfic cap a la tardor,
amb personatges que de ben segur
no ens deixaran indiferents, un taller
sobre il·luminació, on podrà participar

tothom que ho desitgi, i un acte final
de cloenda que vol omplir Manresa
de fotografia durant quinze dies. La
idea és fer quaranta exposicions alhora en diferents indrets per aconseguir,
d’aquesta manera, que els ciutadans es
topin amb l’art de la fotografia en espais oberts i tancats.
En aquesta línia, els portaveus de l’entitat fan un petit crit de guerra en relació
a la poca oferta d’espais públics que
hi ha a la ciutat per exposar. «Caldria
algun altre espai cèntric on qui ho vulgués pogués exposar la seva obra de
forma fàcil i gratuïta». Recorden, però,
que sí que és possible fer-ho en la sala
que disposa l’associació.
Encara s’està treballant en el progra-

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

ma d’activitats, la qual cosa vol dir que
no és un esdeveniment tancat, ja que
la intenció que tenen els organitzadors és que pugui ser obert a tothom
i a nous suggeriments, i fugint de ser
molt protocol·laris. Qui desitgi tenir
més informació sobre tot el programa
d’activitats, pot consultar la pàgina
web de Foto Art Manresa o revisar-lo
per Facebook.
Per a aquesta entitat artística és tot un
repte celebrar quaranta anys d’existència. Foto Art ha sabut recollir en tots
aquests anys la inquietud d’un munt
de persones per captar en un sol clic
molt més que un moment efímer. La
fotografia és una manera de comunicar-se i esdevé, al mateix temps, un
record per als nostres ulls.

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

La música no tanca
per vacances

C

om és habitual, els espais de programació musical de Manresa tanquen la paradeta i deixen
espai a les festes majors i les festes de barri per
proveir al públic manresà de música i divertiment per a aquests mesos d’estiu. Tot i que el
teatre Kursaal i la sala Stroika no ofereixen música en viu
durant el juliol i l’agost, el Voilà continua programant actuacions de nous talents i músics que busquen donar-se
a conèixer al públic de la nostra ciutat, com els Red Perill
(7 de juliol), Marina Boero (14 de juliol), Sergi Palomares i
Aina Palà (21 de juliol), així com el retorn de baixista manresà Toni Traus (27 de juliol) amb un repertori de versions
per a tots els gustos. El retorn als grans escenaris el deixarem per a finals d’agost, amb el retorn al Kursaal dels
incombustibles Duo Dinámico amb una doble actuació a
la capital de Bages. Manolo i Ramon continuen celebrant
la concessió del premi Grammy i els seus més de 55 anys
en el món de la música amb un repertori farcit dels seus
hits de sempre (29 i 30 d’agost, 18 h).

CINEMA Laura Vidal

Recull d’estiu

H

a arribat l’estiu i tenim propostes per a tothom. Per als petits i els no tan petits: Mi
amigo el gigante, l’última faula dirigida pel
gran Steven Spielberg, basada en la novel·la
del també gran Roald Dahl, on seguirem les
aventures de la petita Sophie i el seu amic gegant que
amb bones intencions i una mica de fantasia intentaran salvar el món dels gegants malvats. Si preferim uns
companys més gamberros, la proposta més refrescant
és la cinquena entrega de la saga Ice Age 5: el gran cataclisme, on la banda formada per Sid, Manny, Diego i
la resta es tornen a embarcar en una nova aventura per
salvar una vegada més la seva Edat de Gel. Si la canalla ja són a dormir, podem provar amb Money Monster,
on Jodie Foster es torna a posar darrere les càmeres
anys després de fer-ho amb El Castor i aquest cop ho
fa amb un repartiment de luxe: George Clooney i Julia
Roberts, on barreja el complicat món dels diners i la televisió per presentar una història pensada per remoure
consciències. I per acabar no ens podíem deixar la típica dosi d’acció, persecucions i ritme trepidant, també
de la mà d’una saga que torna per cinquena vegada:
a Jason Bourne Matt Damon es torna a posar en la pell
de l’amnèsic agent de la CIA i ho fa de la mà de Paul
Greengrass, parella que anys després de L’ultimàtum de
Bourne torna a despertar el mite de Bourne.
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TEATRE Joan Morros

Balnearia Maldà 2:
L’educació

L

a programació de la sala petita del Kursaal
per a la propera temporada començarà amb
un espectacle original, fresc i sobretot molt
divertit. Els Pirates Teatre tracten el tema de
l’educació a partir de l’experiència i el record
de la seva generació, la que va començar a tenir, al llarg
de l’últim quart de segle passat, una escola amb principis d’ensenyament actiu, voluntat pública de qualitat i
emmirallament en els sistemes educatius nòrdics. Com
que es tracta de cabaret no hi falten els registres propis
del gènere: humor, música, coreografia, caracterització,
moviment i la paraula. Aquest Balneari Maldà 2 fa una
repassada tant a l’educació primerenca que parteix de
la família com la que es troba a l’escola primària, la que
es reforça a la secundària, i la que es deixa a l’atzar de la
formació quan s’arriba a la universitat. Una repassada
lúdica, teatral, divertida a les set lleis educatives de la
democràcia: la Lode, la Logse, la Lopag, la Loce, la Loe,
la Lec i la Lomce. Aquest muntatge està organitzat conjuntament amb el col·lectiu Una altra educació és possible per donar el tret de sortida al nou curs escolar el
dijous 15 de setembre, a les set de la tarda.

ART Maria Camp

Parlen les pedres

A

quest estiu us proposem
visitar les propostes de la
llibreria Papasseit de Manresa i del CACIS Forn de la
Calç de Calders. A la Llibreria Papasseit hi trobareu Book as a totem. Una mostra
de vídeos d’Antoni Clavijo. Sis peces de videoart que reflexionen entorn de la relació entre el lector i el llibre. Antonio Clavijo és un músic i artista barceloní molt lligat a les
nostres comarques, on ha exposat i treballat en diverses
ocasions, conegut també amb el nom de Primo Gabbiano. Explora la música més experimental i les seves peces
de videoart han estat seleccionades a diferents festivals i
mostres internacionals. Al CACIS hi podreu visitar l’exposició de l’escultora Marta Pruna, Quan parlen les pedres.
Una interpretació del paisatge geològic d’aquest indret a
través de peces de formes primitives, fruit de la relectura
que fa dels origens, i d’una instal·lació de pedres tallades
i penjades del sostre que amb el moviment creen sons.
I sense moure’ns del CACiS podrem veure la instal·lació
de l’artista Marco Ranieri 22 arbres. Per respirar, un ésser
humà necessita cada dia l’oxigen que produeixen 22 arbres, i a partir d’aquesta dada Rainieri ha instal·lat unes
estructures vegetals com si fossin pulmons, que alhora
es poden convertir en el niu d’animals a 22 arbres. Una
intervenció artística amb la qual vol renovar simbòlicament la vinculació empàtica amb la natura.

quadern obert
Josep Morral
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fa 25 anys
Jaume Puig

L’Opus Dei
actuava discretament
A principis d’aquell estiu, monsenyor Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás, fundador
de l’Opus Dei, tenia el camí obert cap a la
beatificació i la revista dedicava el tema central a analitzar el discret i subtil apostolat
d’aquest institut religiós a la ciutat, on tot i
ser poc present públicament sí que aplegava grups d’espiritualitat en alguns locals.

E

l reportatge central del mes, elaborat per Ramon Fontdevila, parlava amb alguns membres de l’Opus i explicava que a Manresa hi
havia tres locals que acollien les activitats
de perfecció espiritual i apostolat de l’Obra.
Eren dos pisos per a homes i un per a dones. L’edifici de
Banesto al Passeig –entrada pel carrer del Canonge Mulet– feia les funcions de seu masculina. A l’entresòl hi havia el Club Puigterrà, l’esplai dels més joves, i a la segona
planta hi havia un altre local llogat per J.M. Canongia,
conegut membre supernumerari, on es feien les reunions regulars d’espiritualitat. Alguns capellans de l’època
que s’hi reunien eren mossèn Franquesa, llavors rector
de la Seu, mossèn Leyes, de la residència Montblanc, i
mossèn Roqué, capellà al Centre Hospitalari i del santuari de Joncadella, habitual punt de recés de l’Obra. El
local era freqüentat per coneguts metges –una professió on l’Opus tenia forta incidència a la ciutat– i alguns
advocats i empresaris.

centenari. I el dia 31 de juliol, festivitat de Sant Ignasi de
Loiola, la Seu acollia una missa solemne, presidida pel
cardenal Jubany i concelebrada pels bisbes de Girona,
Vic, Lleida, Solsona i Tortosa, els pares abats de Montserrat, Poblet i Solius, i el pare provincial dels jesuïtes,
per cloure els actes de l’Any Ignasià. Hi assistien el president Pujol, el president del Parlament, Joaquim Xicoy, i
el conseller de Sanitat, Xavier Trias.
La revista pagava la il·luminació del Pou
El dia 30 de juliol, dins els actes de cloenda de l’Any Ignasià, s’inauguraven les obres de restauració de la capella i
del Pou de la Gallina, la il·luminació del qual havia estat
patrocinada per l’associació editora de la nostra revista.

Al carrer de Guimerà, al primer pis del número 20, hi
havia el club El Cadí, la vessant femenina de l’apostolat. S’hi feien cursets d’activitats diverses, però també
charlas espirituals. El club era la seu, a més, de les trobades espirituals per a les supernumeràries o simpatitzants i disposava d’una capella on, de tant en tant,
s’hi deia missa.
S’acabava l’Any Ignasià
El dia 3 de juliol, el president Pujol inaugurava una fàbrica de producció de fibra òptica, del grup suec Ericsson,
que havia d’ocupar una cinquantena de treballadors, al
polígon de Bufalvent. El dia 6 del mateix mes, Bloc organitzava un concert multitudinari –més de 4.000 persones– amb el grup Sopa de Cabra, a la plaça del Mil-
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El pare provincial dels jesuïtes, Oriol Tuñí; l’alcalde Sanclimens,
el president de l’Associació de Veïns del Barri Vell i el president de
l’Associació Cultural El Pou de la gallina, Ramon Fontdevila.

crònica social
Mireia Vila

Inauguració dels Juegos Provinciales
Trofeo San Jorge (1975)

E

ntre el 25 d’abril i el 17 de maig de 1975,
Manresa va ser l’amfitriona dels Juegos Deportivos Escolares Provinciales Trofeo San
Jorge. En va ser la sisena edició, i una de les
més multitudinàries: durant tres caps de setmana es van aplegar a la ciutat més de 3.500 nois i noies d’entre 14 i 15 anys per participar en competicions
de tota mena de disiciplines.
Els jocs havien estat creats per la Diputació de Barcelona el 1970 per incentivar la pràctica esportiva a les escoles. Van suposar una autèntica transició entre l’esport
concebut com a mitjà de control ideològic per part de
les Juventudes franquistes i la idea democràtica d’una
educació integral. La superació d’aquella noció militarista i adoctrinant, aleshores ja clarament desfasada, va
ajudar a popularitzar l’esport juvenil, sobretot en activitats minoritàries com el ciclisme, el judo o el patinatge.
Per a molts joves, els jocs provincials eren l’única oportunitat de competir fora de l’àmbit local.
Els escolars seleccionats participaven en les competicions agrupats en equips segons les capitals dels seus
partits judicials, els quals seguien a grans trets la divisió comarcal republicana. La Diputació pagava els xandalls de les seleccions, cadascuna d’un color diferent.
Per això, tot i que el règim franquista havia suprimit
l’àmbit comarcal, els jocs van contribuir a despertar en
els joves el sentiment de pertinença a la comarca.
Malgrat l’evident caràcter renovador, als jocs no hi
faltaven el cerimonial ni la propaganda propis del
franquisme. En aquells anys els esports eren ja un
espectacle de masses i els jocs van adoptar el format
d’esdeveniment mediàtic propi dels Jocs Olímpics. La
inauguració escenificava elements del ritual olímpic
com la desfilada dels participants pels carrers, equipats
amb els seus colors distintius i seguits dels portadors
de la torxa.

Foto: Fons particular Antoni Quintana

El 1975 la torxa es va portar en relleus des de Montserrat. També es va transportar una àmfora amb aigua
de la Sèquia, que es va barrejar amb la procedent de la
font del pati dels Tarongers. La foto mostra l’arribada
a la «Plaza de los Mártires» de la nedadora manresana
Montserrat Majó, que com a esportista destacada en
els jocs anteriors es va encarregar d’encendre el peveter. Allà l’esperaven els equips i autoritats, entre elles el
president de la Diputació i membre del Comitè Olímpic
Internacional, Joan Antoni Samaranch. Tot això enmig
de l’expectació dels veïns. La diversitat de banderes als
balcons es fa ressò de l’ambigüitat política dels darrers
mesos del franquisme.
Fent gala d’amfitrió, l’equip manresà va ser un dels que
va obtenir més medalles (26) per darrere del sabadellenc (31). Entre d’altres, va obtenir l’or en natació femenina i en bàsquet masculí i femení, i la plata en voleibol
femení i en futbol masculí.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Cinema, literatura

E

l manresà Manuel Quinto té, com a mínim, dues
grans passions (i diria que per aquest ordre): el
cinema i la literatura. És inevitable, doncs, que
els seus textos literaris, sovint, estiguin construïts en simbiosi (temàtica i tècnica) amb el llenguatge cinematogràfic. I això és el que passa als tretze
relats de Pantalla (Edicions Saldonar, 2015). Hi ha ofici, al
darrere d’aquest recull, i també hi ha moltes pel·lícules
vistes i revisitades i molts llibres llegits i rellegits.
També hi ha un cant a la vida i a un món desaparegut,
el dels cinemes de barri, amb el seu ambient decadent,
l’olor d’ambientador i vellut polsegós, els personatges
entranyables que hi treballaven... La saviesa cinematogràfica de Quinto (tant pel que fa a la història
del cinema com a art, com del cinema en tant
que fenomen social) es fa palesa a cada pàgina.
Així, entre altres històries, assistim al moment
en què Méliès va descobrir que «el cinema no
era imatge sinó imaginació»; acompanyem un
nen que descobreix paral·lelismes entre els
cowboys de l’Oest americà i la vida dels maquis; ens estremim amb la història d’adulteri
entre un home solitari una taquillera maltractada, que recorda les històries, sovint portades
al cinema, de James M Cain; seguim Mastroiani i Fellini per Roma, en un relat carregat de
màgia; veiem com un home deixa desemparada la família quan fuig amb una femme fattale;
sentim un Groucho Marx vell, però lúcid i agut,
que parla de literatura; assistim a una història
de gàngsters que tornen del passat; ens trobem amb una
peculiar escena manresana, en què un xicot i la seva amiga irlandesa, l’any 1964, ensopeguen amb Orson Welles,
que aleshores rodava Campanades a mitjanit al castell de
Cardona. I, encara, amb Manresa com a escenari, Quinto
recrea una història d’amor que recorda Tu i jo, el clàssic
romàntic amb Deborah Kerr i Gary Grant, on l’Empire State és substituït pel retaule del Sant Esperit de la Seu; o el
peculiar Niño de la Renfe, un torero sapastre, de quan a
Manresa es feien toros, a tocar del Passeig.
Pantalla és un llibre que es fa llegir, amb unes històries
ben narrades, plenes de lirisme, nostàlgia i ironia, on la
literatura i el cinema clàssic es fan un homenatge mutu.
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Lluís Calderer

Fets de cultura

E

l mes passat dedicava aquesta columna a posar
en relleu l’inici de les jornades que amb caràcter anual han de servir per donar a conèixer i
reivindicar la persona i l’obra d’un manresà realment il·lustre: Joan Vilar i Costa.

Avui, a les portes del parèntesi de l’estiu, no em puc
estar de continuar mirant una miqueta enrere i deixar constància d’un altre esdeveniment cultural de la
màxima rellevància: els actes commemoratius del seixantè aniversari de Cineclub Manresa. És una de les
entitats de la nostra ciutat que, al servei de la cultura,
ha aguantat més anys. I encara es manté en plena forma, entusiasme i vitalitat. Certament són molts anys
en la vida d’un col·lectiu i amb tant de
temps poden passar moltes coses, però
la continuïtat de Cineclub Manresa és
un exemple meritori en un país com
el nostre, tan propens a tota mena de
trencaments sempre en perjudici propi.
I ja que parlem de cinema, hi ha una
molt interessant pel·lícula txeca del
1966, Les margarides, de Vera Chytilová,
que moltes situacions a tots els nivells
esdevingudes entre nosaltres ens han
empès a recordar i veure-la com una lúcida paràbola. Encara avui mateix...
Acabava l’article anterior amb l’esment
de la imminència de l’Any Planes. El tret
de sortida va donar-lo el 2 de juny l’acte de concessió
del Premi Planes de periodisme d’investigació, celebrat
a la sala de plens de l’Ajuntament i enriquit amb una
magnífica conferència de Quim Torra. Com que ens
agafarà en ple estiu, recordo que el proper 24 d’agost
al matí es posarà una placa commemorativa a la carretera de l’Arrabassada –coincidint amb el dia i lloc del
seu assassinat ara fa vuitanta anys– i el mateix dia a la
tarda, a Manresa, dins els actes de la Festa Major, la tradicional visita a la Manresa desconeguda tindrà Josep
Maria Planes com a tema principal. Després, ja vindrà la
tardor i moltes més coses.
Erques Torres
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Il·lustració: Jaume Gubianas

Modernitat i decadència

F

a pocs dies, un visitant que deambulava tranquil·lament per la ciutat va fer una definició força encertada de la ciutat: «Manresa té
aquell aire decadent que agrada». Valorem-ho
positivament, com a mínim, la decadència
s’entén com a atractiu. Potser per això som propensos
a l’embelliment de l’envelliment. O sigui, abonar el terreny per a les arts plàstiques per suplir les mancances
infraestructurals i la degradació d’alguns punts de la
trama urbana. Què en dieu dels grafits al primer pis de
la casa cantonera de l’inici de la carretera de Cardona?
I del cicle Vi_suals, que fa instal·lacions que no se sap
ben bé si són art o brossa... Brossa de deixalla, no pas
com a referent artístic. O les botigues rememorades en
les pintures del carrer de les Barreres. I, sobretot, el mapping sobre la Seu del certamen Manrusiònica que de

modernet, n’és una estona.
Ben mirat, potser ens cal capitalitzar tot aquest actiu i
erigir-nos en l’aparador de l’art urbà i la manifestació
artística contemporània. Amb una mica de màniga ampla fins i tot podem colar com a art les pintades amb
lemes llibertaris de gust dubtós i les marranadetes del
mític Ynda que, si ens regíssim per la llei del Far West, ja
hauria estat ajusticiat a la plaça Major.
La modernitat es flaira per tots els carrers de Manresa i,
amb una mica de suport municipal –al marge del que
ja dóna la falta de manteniment– potser aviat podrem
organitzar una mostra permanent d’instal·lacions urbanes que barregin degradació i desconstrucció, grisor i
coloraina, modernitat i decadència.
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BUGADA AL POU
Abadal
Amb l’arribada de la calor el país es
prepara per rebre l’onada de turistes.
Alguns, com els fabricants de la cervesa Damm, aposten reiteradament
pel paisatge mediterrani costaner i, en
les dues últimes edicions, com passava amb el de les bombolletes de cava,
fitxen actors internacionals. Ara bé, el
nostre país no només té costa. És un
territori variat, amb climatologia per a
tots els gustos. Per això, la campanya
institucional de la Generalitat s’ha decantat per mostrar els encants de terra
endins i, precisament, ho ha fet amb
un referent ben proper. Són els cellers
Abadal que, com veieu en el fotograma que adjuntem, són protagonistes
d’una bona part de la campanya centrada en els fruits de la terra i enoturisme. A veure si atraiem més visitants
cap a l’interior, que necessiten fer rendible el territori i abandonar el turisme
de borratxera de la costa que fa molt
soroll i gasta més aviat poc.

QUINTÍ TORRA CORDONS

la sensibilitat pels clients i pel territori
on estan implantades, escasses o nul·
les. Un exemple ben palès és aquest
cartell instal·lat a l’entrada de l’oficina
del Banco de Santander –ja no ho tradueixo al català en justa correspondència– pensat –i errat– en castellà.
Comença malament amb l’abreviatura,
però és que després hi ha escrit el nom
de la nostra comarca com segueix: «Bagés». Com m’indica el gentil lector que
em passa la imatge, devien tenir al cap
el Vallès, tot i que l’accent tancat encara delata més que els motllos de façana d’oficina contemplen poc o gens la
nostra llengua. Desesperant.

van ocupar el bloc de pisos dels números 1 i 3 del carrer Major del Poble Nou,
propietat del BBVA. En el bloc, que
compta amb nou habitatges, hi viuen
cinc joves. El cas és que una amable
lectora m’informa que, tot passant per
davant del bloc, va sentir els comentaris dels joves okupants que, tot baixant
les escombraries, es queixaven que els
contenidors eren massa lluny. Nois, no
es pot tenir tot!

Bagés
El cas de les fusions bancàries és el de
la fracció eterna fins a deixar oberts
al públic els mínims punts d’atenció i
tracte humà. De cada vuit oficines n’hi
va haver quatre, de quatre vam passar a
dues i, recentment, en casos com el de
la compra de Catalunya Caixa per part
del BBVA, de dues a una. Les successives integracions, a més, han provocat
que els centres de direcció cada cop siguin més lluny. Ara, les decisions ja no
es prenen ni tan sols a Barcelona, sinó
directament a Madrid. I, evidentment,

38

EL POU · JULIOL-AGOST 2016

Okupes amoïnats
Com desesperant és la situació de
moltes famílies sense sostre. Tant, que
el treball de la PAHC s’ha estès tant
que, de vegades, fins i tot sembla que
sigui un hobby. Els fets que narro a
continuació són absolutament certs i,
de passada, del tot significatius. El 19
de juny, membres del col·lectiu Arran

Canals i Ribot,
d’aniversari
Feixuc com el camí del cantautor en
solitari. Ricard Canals ja fa temps que
fa via sol en el món de la música i Jordi
Ribot, acostumat a tocar amb banda,
ara treballa amb el Ricard per no sentir-se tan sol. Tots dos s’han ajuntat
per compartir cançons i escenari amb
el nom de Canals i Ribot, talment com
si fossin un bufet d’advocats o els mítics Simon&Garfunkel. Per prendre la
decisió d’associar-se cal compartir no
tan sols una bona amistat sinó també
algunes afinitats. Ara, el que ningú no
es podia imaginar és que coincidissin
fins i tot en la data de naixement. Més
que una coincidència, una predestinació. Tots dos van néixer un 28 de juny...

amb vint anys justos de diferència. I
fins aquí és el que puc explicar. M’estalvio de fer públiques les seves respectives edats. No és que això pogués
ferir la seva coqueteria, però és que els
artistes, de cara als seus i les seves fans,
han de vendre una imatge de perpètua joventut i em doldria molt decebre
alguna admiradora.

Periquito perdut
I acabo el safareig prevacacional amb
un cartell d’animal extraviat certament curiós. Estem acostumats a veure’n de gats i especialment de gossos
perduts, que els seus amos solen
enyorar moltíssim. En aquest cas, com
podem veure, el que no es troba per
enlloc és un periquito australià –fins
al dia present una varietat totalment
desconeguda per al qui els parla. Com
sempre, el seu amo està molt preocupat, però, en aquest cas, no només
és ell. El cartell, escrit en castellà i on
apareix teòricament una fotografia familiar de l’exemplar, afirma que, a part
de l’amo, també és la seva companya
qui l’enyora i vol que torni a casa tan
aviat com sigui possible.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

Cova o caverna?

P

lató, el filòsof, va fer servir, en
el seu Mite de la Caverna, la
metàfora d’uns homes encadenats al fons d’una cova
i, per tant, amb una visió
restrictiva del món, per tal d’explicar
la percepció de les coses que veiem
i que ens poden servir per passar al
món del coneixement. Si la realitat de

tot allò que veiem i sentim està parcel·lada, les elaboracions de les idees
estaran també fragmentades.
Desconec quant de temps els nostres
avantpassats van viure en coves per
tenir un aixopluc més confortable. En
l’estadi evolutiu del desenvolupament
de la nostra espècie, ara vivim en unes
coves artificials, anomenades pisos, on
les finestres i balcons, si estem de sort,
permeten una visió de l’exterior. Només
les finestres? No!, per sort i, a voltes desgràcia, els mitjans audiovisuals ens permeten escoltar i veure altres realitats.
Desprès cadascú fa les seves elucubracions i palles mentals. El coneixement
mediatitzat pels sentits.
Tot plegat ve a tomb, si ho situem als nostres dies, per la percepció que els nostres paisans
de l’estat i de Catalunya tenen i
tenim d’una esbiaixada realitat.
Tots, la seva. Posem-nos a viure
en qualsevol poble o ciutat de
Castella, Andalusia, Extremadura... de quins mitjans de comunicació disposaríem? Agafem un
poble o ciutat de Catalunya, de

quins mitjans disposem? Quan tenim
coneixement de notícies de l’altre país
són per comentar les beneiteries que
les altres diuen; tots convençuts de
les seves realitats, idees, certeses i dels
productes de la informació (?) aportada. Cadascú des de la seva caverna, no
cal que en diguem cova.
William Shakespeare ja va escriure que
«de vegades, no és or, tot allò que llueix.
La paraula, sense la mirada, pot enganyar. La mirada, sense la paraula, no enganya, o sí? Res no és veritat o mentida,
tot depèn del vidre amb què es mira».
Frase adaptada, posteriorment, pel senyor Ramón de Campoamor, que en va
fer un tractat, a part d’un poema, la Llei
Campoamor, quan un administrador
o alt funcionari fa una interpretació o
aplicació dels reglaments a la seva conveniència i no de manera coincident
amb una interpretació de la majoria, comunament acceptada. El senyor Campoamor va viure al segle XIX, Shakespeare al segle XVII i Plató al segle V, abans
de Crist. L’evolucíó de l’espècie és lenta,
massa lenta. Tenim molta informació,
dades, però el que dóna la diferència és
l’administració del coneixement.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Melons a canvi de sang

D

es de fa uns anys, per incentivar les donacions de sang
s’ofereixen a canvi petits
regals. Per descomptat, no
valen el pes de la sang en
or, però sigui perquè la iniciativa cau
en gràcia o pel goig del detall, el cert
és que aquests reclams funcionen.
Tant aquí com a Majadahonda, on regalen plantes, o a Zalamea, on a canvi
d’un petriconet de sang pots assistir
a una representació d’El alcalde de
Zalamea. I entre nosaltres, el Banc de
Sang i de Teixits et regala un bell melonet, fruita del temps que a les portes de l’estiu, combinat amb pernil o
convertit en sopa freda, és d’allò més
llaminer i refrescant. Més que no un
cactus o una entrada en una grada a
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solell. En el cas del meló, pot ser que
sigui una mica verd o massa madur,
però el mateix passa amb la sang. De
manera que en paus. El problema apareix quan, a l’hora de fer-te l’extracció,
l’agulla encerta la vena a mitges i tot
seguit es produeix una fuita i emergeix
un petit brollador espès i indeturable
i la sang, que surt a raig, t’esquitxa, et
mareges, minva la pressió arterial perillosament... Per sort, l’infermer, eficient
i ben proveït, et tapona ràpidament la
ferida del braç lliure, mentre amb l’altre ja començaves a acaronar el meló,
que no et menjaràs, ni aquest ni cap
altre, per suculent que sigui, traumatitzat per sempre més. Cada vegada
que veuràs un meló, sigui al teu plat o
al plat del veí, en una parada de fruita

o en un anunci de TV, se’t farà la vista
sang i reviuràs els calfreds d’aquell dia
que vas avenir-te a donar sang a canvi
d’uns talls de meló.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Teresa Sánchez, a peu es pot canviar el món

LO GAITER
DEL CALDERS
Ves, qui ho havia de dir
que el PP és qui guanyaria
les eleccions. Quin patir!
Com que Espanya no canvia,
res a dir, ja s’ho faran.
Via fora, fora via!,
i mirem sempre endavant
sense perdre l’alegria
lluitant per la independència.
Més que mai cal persistència.

E

s diu Teresa Sánchez Barrocal, i
és una activista d’aquelles que
mai no para. Nascuda el 1946 a
Medina del Campo, és la gran
de quatre germans, i acaba de
complir setanta anys com a candidata
al Congreso de los Diputados, per ERC,
el 20-D i el darrer 26-J. I no, no ha aconseguit l’escó, però la seva presència era
un reconeixement a la gent que també
han fet el país. Amb les mans i, sovint,
a peu. La recordeu anant i venint de
Sant Pau, menuda i lleugera? La Teresa
va arribar a Manresa l’any 1960, amb
catorze anys, per cuidar la seva àvia,
instal·lada amb tieta i oncles, tots a la
baixada dels Drets! I va descobrir una
ciutat gran, feta de pujades i baixades,
que parlava en català i que inaugurava
cines tan impressionants com el Loiola,
al costat de casa. Després va entrar a
treballar a la Fàbrica Nova, però només
tres mesos! I és que s’enyorava de pares
i germans, i decidí tornar a la seva terra
plana, vora Valladolid. Anar i venir, i mai
parar quieta. L’octubre del 62, ara amb
setze anys i acompanyada del pare,
torna a Manresa, i el desembre arriba la
mare i els tres germans que quedaven:
tots plegats es van instal·lar en un pis
de la Culla, on havia anat l’àvia. I més
tard, allà a la vora mateix, al carrer Sant
Blai, a casa de la tieta. I a la fi troben un

espai propi al carrer Rajadell, a la Mion,
en un itinerari que hagués signat perfectament Francesc Candel. I en el trajecte, torna a fitxar cada dia a la Fàbrica
Nova. Després es va casar i se’n va anar
a viure al carrer Talamanca, i al carrer
Cervantes... i es podria dir que ha resseguit tot Manresa! Va tenir dues filles.
I en acabat va deixar els telers per fer
de mare, arrodonint ingressos i horaris
fent feina per d’altres cases. Ara fa 23
anys que viu a Sant Pau, i està feliçment
jubilada al costat del seu home. Però
aquell desig permanent de fer alguna
cosa més l’empenyé a incorporar-se a
l’associació de veïns. Fou la seva primera experiència de participació ciutadana. N’arribà a ser la presidenta i
amplià dedicació a la Federació veïnal.
Al capdavall la Teresa va fer-se militant
socialista, en un compromís cada vegada més gran. Però, inquieta i belluguet,
encara va passar al projecte d’ERC de
la mà d’Ignasi Perramon. Podeu creure que es van conèixer per Facebook?
Avui està convençuda que el futur del
país passa per la independència i li
agrada defensar un projecte nacional
que sigui, sobretot, un projecte social.
Útil a tots els ciutadans, sigui quin sigui
l’origen. I amb la bossa en bandolera,
torna a resseguir incansable la ciutat,
que ara ja és del tot seva.

El cacic Fernández Díaz
al final ens ha guanyat.
Ens ha donat gat per llebre
i mireu quin resultat
ha obtingut. En nom d’Espanya
aquest home fa miracles!
Ens enganya i ens escanya,
ens posa deu mil obstacles
per tocar-nos els collons
i guanya les eleccions.
A Manresa fa mig segle
que cridaven pels carrers
com calia, amb tota regla,
«Franco, Franco» més i més
mentre el batlle Soldevila
content li feia costat
amb l’eufòria de la vila,
però el conte s’ha acabat,
tot i que mani el PP
que aquí no té res a fer.
Per Manresa poca cosa...
Ara que arriba l’estiu
sembla que ningú no gosa
ni queixar-se si malviu.
Que les coses van mal dades?
Sabeu què? Ja s’ho faran.
Feu llargues les migdiades
al sofà, al llit o al divan,
que per tenir en forma el cos
no hi ha res com fer repòs.
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

Persones no grates

B

enaurats germans i germanes, si les parets
del vestíbul d’alcaldia i el saló de sessions de
la nostra Casa Gran acullen una galeria de retrats amb els manresans il·lustres, a fe de Déu
que, ni que sigui com a mostra d’art efímer,
podríem trobar un pany de paret per anar projectant les
persones no grates al municipi. Seria un exercici catàrtic que fins i tot Nostre Senyor entendria com a expiació col·lectiva de pecats. Una expiació, això sí, avalada
per un bon grapat de membres del ramat cristià. Ja ho
va dir Oriol Junqueras per catalogar les accions del ministre Fernández Díaz: hi ha accions i fets que no tenen
perdó de Déu. Per no fer un catàleg de cares únicament
contemporànies, podríem començar pel bisbe Galceran
Sacosta, dictador de l’excomunió provocada per les intencions manresanes de construcció de la Sèquia. És clar
que, si no és en forma d’esperit o a la Fira de l’Aixada,
aquest clergue del segle XIV no es compta que trepitgi
Manresa per tocar allò que no sona. Qui, sens dubte, està
fent molts mereixements en els últims anys és el guru de
Caixabanc, Isidre Fainé. L’Altíssim sap que és un cristià
constant. Ara, un bon nombre de ciutadans –clients o no
de la Caixa– votarien perquè no tornés a posar els peus
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a la ciutat per usurer i botifler. De les Escodines, barri on
va néixer, no se’n deu pas recordar. I nosaltres, contents.
En el mateix sac, però sense afiliació coneguda amb el
clan del Pont Aeri, hi ha l’ínclit Adolf Todó i Rovira, fill de
Castellbell i el Vilar que, amb el sarró ben ple, fa temps
que s’està ben callat, no fos cas que li fessin tornar part del
botí guanyat amb la brillant estratègia empresarial dictada des de la direcció bancària. Però, tot i que dóna per a
molt, seria injust limitar la llista a l’àmbit bancari i financer.
De ben segur que més d’un rival del Manresa de bàsquet
haurà sortit pont Vell avall dient pestes de la ciutat i podria aparèixer a la galeria amb una reproducció fil per randa dels despropòsits que ens va brindar. El Joan Morros,
que és molt discret, fa anys que tracta amb estrelles de
l’escena i de la música, i, a fe de Déu que inclouria una
bona colla de vedets –masculines i femenines– que no cal
que tornin mai a Manresa per desagradables i desagraïdes. I, finalment, les parets de l’Ajuntament –al marge dels
quadres dels il·lustres– també testimoniarien la poca vergonya que han tingut molts càrrecs i carreguets que, un
cop van fer via, molts haurien desitjat que no fessin cap
a la ciutat per fatxendes, mal educats, lladres i mentiders.
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Amb tu, decidim
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