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editorial

E

Reinventar el periodisme

l polonès Ryszard Kapuscinski, considerat el
pare del reporterisme modern, va dir que
«quan es va descobrir que la informació era
un negoci, la veritat va deixar de ser important». Una aguda constatació que reafirma
que ja fa temps que les notícies estan sotmeses a les lleis del mercantilisme, en un
escenari on tot es compra i es ven a tant la
peça i on la qualitat del producte és secundària sempre
que hi hagi espai per als anuncis. Amb aquesta última
màxima, molts han apuntalat el negoci en el món dels
mitjans de comunicació. La informació és poder, però,
modernament, si en la transferència de notícies i continguts no hi ha un retorn monetari per al mitjà i per a l’anunciant, l’invent se’n va en orris. Una veritat d’estricte
compliment històric des Randolph Hearst al Conde de
Godó, de Rupert Murdoch a Jesús de Polanco. Així, amb la
gestió de les empreses de comunicació sotmesa a les lleis
del mercat, tant a l’esfera global com a la local i comarcal
la crisi ha fet forat en els últims anys i ha ensorrat i transformat centenars de mitjans de comunicació. La destrucció de llocs de treball i la precarització de molts altres, com
en molts altres sectors, ha estat una constant imparable.
La tecnologia ha abaratit la creació i propagació de continguts, especialment en l’àmbit audiovisual i a la xarxa,
però, malauradament, l’abaratiment del segment
tecnològic va acompanyat d’un descens
fins a la catacumbes dels salaris dels
periodistes. La crisi en el camp de la
comunicació, però, no acaba aquí.
Al mal moment econòmic,
empreses i professionals hi han de
sumar l’impacte
de les noves tecnologies i la
manera
com
aquestes
han
sacsejat els mitjans de comunicació clàssics,
han canviat els
patrons de consum de l’audiència i han capgirat

els fluxos de treball a les redaccions de diaris, ràdios i televisions. D’alguna manera, el paper del periodista s’ha diluït, al mateix temps que la seva feina ha passat a un segon
pla, relegada al vagó de la cua per darrere de la immediatesa, la influència politicoideològica, l’estratègia comercial
o la imatge de l’empresa per la qual treballa.
El resultat ha estat l’eclosió de mitjans que reprodueixen
continguts informatius sense destriar, pel broc gros, sense
contrastar, sovint amb tanta rapidesa d’esbombament
com poca veracitat. A les xarxes socials, qui té sempre el
salabret a punt de captura es forra llançant a l’opinió
pública impactes informatius amb fonament o sense les
24 hores del dia. En conseqüència, el consum de premsa
escrita es desploma, entre altres coses perquè, al ritme
que circula la informació avui dia, a les deu del matí la
majoria de notícies ja estan caducades. I a la tele i a la ràdio
els escenaris d’interacció s’amplien cada dia que passa. Els
americans ja parlen del concepte de «segona pantalla»,
l’activitat que hi ha a tauletes, ordinadors i telèfons
intel·ligents mentre s’emet un programa. Un segon pla
creixent on també hi ha anuncis, per descomptat!
Aquesta voràgine, però, no treu que hi hagi noves perspectives i neixin nous espais per a la pràctica periodística.
Quan es forgen, són apreciats, però han de tenir en
compte la realitat accelerada dels nostres dies. I
aquí és on manquen elaboradors d’informació
amb elements per a l’anàlisi, amb capacitat
per presentar la realitat
amb prou context i
perspectiva. Professionals amb prou ètica per
discernir què ha de ser i
què no ha de ser notícia,
conscients de cert codi
deontològic i amb criteri
per destriar el gra de la
palla i no llançar escombraries a l’opinió pública. Homes i
dones amb ganes de reinventar el
periodisme.
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notícies del pou
El Pou va lliurar
els premis
Oleguer Bisbal
El dia 30 d’abril, El Pou de la gallina va
fer l’acte central de celebració dels 27
anys de la revista, al Centre Cultural del
Casino, durant el qual es van lliurar els
dinovens premis Oleguer Bisbal, escollits com sempre per votació popular
entre els lectors. Els guardons d’aquest
any, modelats per Aurora Pérez sobre
el personatge creat pel dibuixant
Manel Fontdevila, es van atorgar a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(premi als manresans d’actualitat); a la
corredora de curses de muntanya núria
Picas (premi a la manresana del Pou),
guardó recollit per la mare de l’atleta, i
a la musicòloga Glòria Ballús, cap de
protocol de l’Ajuntament de Manresa
(premi a la manresana més manresana).
Els premiats van recollir el guardó –en
el cas de núria Picas el va recollir la seva
mare, perquè l’atleta tot just retornava
del Japó– de mans de l’alcalde, Valentí
Junyent; la regidora de Serveis Socials,
Mercè Rosich, i el president de
l’Associació Cultural El Pou de la gallina, Jaume Puig.
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l’opinió del lector
Proposta per a
la Fàbrica Nova
Manresa té la sort de tenir dues fàbriques
d’un altíssim valor patrimonial. D’una banda la fàbrica dels Panyos o Miralda, de
1820, amb unes característiques arquitectòniques molt especials i que és la fàbrica
més antiga de Catalunya. Sortosament ha
estat reconeguda com a BCIn l’any 2010.
D’altra banda tenim la sort de tenir dempeus la nau de la Fàbrica Bertrand i Serra
de 1923 i que és l’únic edifici que queda
de tot el complex industrial de la Fàbrica
nova que constava d’una vint edificis.
Aquesta nau que resta té unes característiques arquitectòniques interiors i exteriors ben diferents de la fàbrica dels
Panyos, els separen cent anys, i és un
exemplar magnífic de la gran indústria
tèxtil que va tenir Manresa i Catalunya al
segle XX.
Manresa, doncs, té la gran sort de tenir
dues fàbriques extraordinàries una exponent de la primera industrialització del
segle XIX i l’altra de la segona fase industrial del segle XX. Però si bé la hem valorat
i decidit protegir la Fàbrica dels Panyos no
hem fet el mateix amb la Fàbrica nova o
Bertrand i Serra. El Pla del Patrimoni actual no protegeix la conservació integral de
la Fàbrica nova. El grau de protecció sols
afecta les parets exteriors i no pas l’estructura interior formada per una estructura
de columnes de ferro i de formigó armat,
amb un sostre sostingut per unes encavallades metàl·liques.
En el moment de la redacció i aprovació
del Pla del Patrimoni no es va decidir protegir la Fàbrica nova de manera integral i
se li va donar una protecció parcial que
sols afectava els murs exteriors i una escala situada dins una torre lateral. Aquest
grau de protecció és totalment insuficient
donat el gran valor patrimonial que té la
Fàbrica nova.
Segurament que aquella lamentable decisió per als interessos patrimonials de la
ciutat i sense correspondència amb el
valor patrimonial de la Fàbrica nova va ser
degut al fet que en aquell moment s’estava executant un projecte urbanístic

seguint uns acords i compromisos entre
les dues parts, l’Ajuntament i l’empresa.
Diversos motius han provocat que l’empresa fes fallida i que el projecte de la
Fàbrica nova quedés abandonat. És evident que la propietat ha incomplert els
seus compromisos. També és evident que
l’entitat actualment propietària no ha
mostrat interès a desenvolupar cap projecte. En aquestes circumstàncies, doncs,
l’Ajuntament no té cap compromís amb la
propietat i per tant és lliure de replantejar
el projecte i la consideració del valor patrimonial de la Fàbrica nova.
Demanem a l’Ajuntament que reconsideri
el valor patrimonial de la Fàbrica nova
com a element destacadíssim del nostre
patrimoni industrial, per la seva vàlua
arquitectònica i per la seva importància
històrica en la història econòmica i social
de Manresa. També cal considerar el fet
que essent la fàbrica més important de la
ciutat generacions de manresanes i de
manresans hi van treballar. La Fàbrica
nova ha estat un element destacat de la
història de la Manresa contemporània.
Atenent aquests valors patrimonials és
coherent que la Fàbrica nova sigui preservada i protegida en la seva integritat.
Demanem que l’Ajuntament de Manresa
doni la màxima protecció a la Fàbrica
nova dins el Pla del Patrimoni ampliant la
protecció actual i així la Fàbrica nova passi
a tenir una protecció integral. Entenem
que aquest fet no ha de comportar cap
perjudici per a la futura realització del Pla
Urbanístic de la Fàbrica nova. Estem convençuts que la conservació i restauració
integral de la Fàbrica Bertrand i Serra o
Fàbrica nova de Manresa suposarà un clar
benefici per al Patrimoni de Manresa i la
seva preservació per a les generacions
futures.
Jaume Serra i Carné,
president del Centre d’Estudis del Bages

Fe d’errades:
En el número de maig de la revista, en la
secció Propostes, es va produir un error en
l’autoria de la recomanació cinematogràfica, ja que era de Laura Vidal i no pas de
David Torras. D’altra banda, el nom correcte de l’establiment que apareixia a la secció Emprenedors és Arcogourmet.
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de mes a mes
Firantic torna al palau firal
4 de maig. Un total de 2.000 visitants passen per la 25a edició de Firantic al palau firal, on aplega una àmplia oferta de
peces d’una vintena d’expositors especialitzats en el sector
de les antiguitats.

L’Ajuntament compra
la casa Amigant
7 de maig. L’Ajuntament anuncia que ha arribat a un acord
amb les Religiosas Hijas de San José per fer una permuta de
l’antiga residència d’avis de les germanes Josefines per un
solar de propietat municipal situat al polígon industrial
dels Comtals, en una operació que puja a 685.886 euros.

L’ExpoBages omple el centre
11 de maig. La 34a fira Expobages ocupa per segon any
consecutiu els carrers del centre de Manresa, després que
l’any 2013 es traslladés del recinte firal, i obté una gran afluència de visitants al llarg dels dos quilometres de recorregut, amb 200 estands d’expositors multisectorials.

La Balconada té nova junta
18 de maig. Prop de 200 veïns participen el l‘assemblea del
barri de la Balconada i ratifiquen la candidatura encapçalada per José Torrejón, que substitueix la junta gestora que
hi funcionava des del febrer, a causa de la dimissió de la
junta anterior.

El Col·legi de Periodistes
obre demarcació
20 de maig. L’auditori de la Pla de l’Om acull la presentació de la demarcació Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes, amb un concert de Carles Cases i les intervencions del president de la demarcació, Gonçal Mazcuñan, la
degana del Col·legi, neus Bonet, i el periodista i conductor
del Tn migdia de TV3, Carles Prats. Tot seguit s’inaugura el
local a la primera planta de l’edifici.

Front comú contra l’IBI
21 de maig. Una cinquantena d’entitats fan públic un
manifest a la seu de la Cambra de Comerç contra l’elevada quota que han de pagar els ciutadans per l’Impost de
Béns Immobles (IBI) i per demanar a l’Ajuntament que
rebaixi la taxa.
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Sussi Garcia

El no a l’enderroc del
Conservatori arrasa
11 de maig. La consulta ciutadana sobre el futur del
Conservatori, feta al llarg de dos dies, mobilitza el
9,22% del cens, un total de 5.790 manresans.
D’aquests, 4.956 persones (86,31%) voten en contra
de l’enderrocament de l’edifici i 754 (13,13%) es
decanten pel sí. Ramon Bacardit, regidor d’Urbanisme,
adverteix però que caldrà esperar temps millors per
elaborar un pla de millores de l’equipament.

Continuen els actes
del Tricentenari
24 de maig. A més de diverses presentacions de llibres
sobre el 1714 al Casino, el Museu Comarcal acull una jornada sobre la guerra de Successió, amb les intervencions
de Francesc Comas, Marc Torras, Llorenç Ferrer, Francesc
Serra, Adrià Cases, Glòria Ballús, Teresa Avellí, Francesc
Miralpeix i Joan Bosch.

Deu anys de l’Escola
Coral de l’Orfeó
24 de maig. La Fundació Orfeó Manresà celebra els 10
anys de l’Escola Coral al teatre Conservatori, amb l’estrena
de la cantata de producció pròpia El Carnestoltes del cel,
amb text de Pep Molist, composició musical de Marc
Dalmases, direcció escènica de Pep Farrés i direcció general de Lluís Arguijo.

CiU guanya les
europees a Manresa
25 de maig. En les eleccions per al Parlament Europeu, CiU
obté a Manresa 7.944 vots (32,24%) i ERC queda en segona

posició, amb 7.278 vots (29,54%), seguida del PSC amb
2.656 vots (10,78%), ICV-EUiA amb 1.879 vots (7,63%), PP
amb 1.774 vots (7,20%), Ciudadanos amb 892 vots (3,62%)
i Podemos–Podem amb 609 vots (2,47%). D’altra banda,
313 manresans voten en el multireferèndum, fins que la
Junta Electoral Central ordena als Mossos que retirin les
meses.

El ple aprova
finalment el pressupost
29 de maig. En el ple extraordinari, PSC, ERC i PP faciliten a
l’equip de govern l’aprovació del pressupost del 2014, un
dels més baixos dels darrers quinze anys (77.535.459€), a
canvi de concessions simbòliques, mentre que la CUP i PxC
hi voten en contra.

El CnL Montserrat
celebra els 25 anys
29 de maig. El pati del Kursaal acull la festa dels 25 anys del
Centre de normalització Lingüística Montserrat, amb un
brindis d’alumnes del centre en 14 llengües i parlaments a
càrrec d’Ester Franquesa, directora general de Política
Lingüística i presidenta del CPnL; Joan Calmet, president
del Consell de Centre del CnL Montserrat; Mercè Cardona,
presidenta del Consell Comarcal del Bages; Juli Sanclimens,
alcalde de Manresa el 1989 (any de fundació del Centre), i
núria Brugarolas, directora del CnL Montserrat.

Una de freda...
Temporada de la Bruixa d’Or
Com ja hem dit aquesta temporada, l’evolució de la
Bruixa d’Or Manresa ha estat lamentable, per arribar al
final de la Lliga ACB en una pèssima penúltima posició
que el condemna a baixar de categoria dins del basquetbol espanyol, a menys que per segona vegada consecutiva torni a trobar la sort als despatxos i es pugui tornar a salvar si el Burgos no aconsegueix la quantitat econòmica necessària per ascendir definitivament. Tècnics i
directius de la SA són els responsables del lamentable
curs esportiu que ha dut a terme el bàsquet manresà.
L’any passat els socis es van avorrir sobiranament, ja que
l’equip feia anys que no jugava tan malament, però
enguany, tot i començar bé, l’equip ha caigut en una
desgana intolerable que ni els responsables esportius ni
la directiva han sabut reconduir. Un cop més aquests
directius es van equivocar en l’elecció de l’entrenador en
donar la màxima responsabilitat a un de novell sense
experiència i no ser capaços d’apostar pel manresà Joan
Peñarroya, que cinc jornades abans d’acabar la Lliga LEB
ja havia aconseguit l’ascens amb l’Andorra. Ha despertat
ja el director esportiu Pere Capdevila del seu somni de
dues temporades? Per què no dimiteix? Al director
Josep Vives li sembla moral la crida a la societat manresana per recapitalitzar una societat anònima? Així es
porta la gerència d’una empresa, senyor Carles Sixto?

...i una de calenta
El CE Manresa ascendeix

Pere Fontanals

Somescola surt al carrer
29 de maig. Convocades per Somescola Bages, unes
400 persones recorren el centre de la ciutat fins a la
plaça Major, on lliuren el Decàleg contra la llei Wert a
l’alcalde Valentí Junyent i al director de Centres
Públics de la Generalitat, Antoni Llobet, en una jornada de mobilitzacions que arriba a una dotzena de
poblacions de la comarca.

Per contra, la bona notícia ens ve donada per l’ascens
a la Primera Divisió Catalana del Centre d’Esports Manresa de futbol, que ha completat una temporada pràcticament immaculada. És la diferència entre la nit i el
dia. Es tracta de saber fer les coses ben fetes. També és
veritat que el club ve del seu viacrucis particular des de
fa uns anys en què va anar totalment a la deriva, però
ara ha tingut la sort de trobar un empresari capacitat,
que no tan sols ha professionalitzat les estructures de
l’entitat sinó que s’ha compromès a eixugar el dèficit
econòmic generat per unes pèssimes gestions anteriors. L’argentí José Luis Correa Busto que viu a
Vacarisses i és gerent de l’empresa d’Abrera ProtoTech System SL, dedicada a la fabricació de prototipus
per empreses automobilístiques, amb els seus coneixements organitzatius i amb la seva contribució econòmica s’ha proposat retornar l’equip a la Tercera
Divisió, que és la categoria mínima en la qual hauria de
militar el club. ningú no nega que el CE Manresa porta
a terme una tasca exemplar en el futbol base amb el
treball amb joves valors i la bona organització de tornejos d’alt prestigi, fins i tot en l’àmbit internacional.
Haurien de poder assolir l’objectiu presidencial de la
unió del futbol base de la ciutat amb el Gimnàstic de
Manresa, però de moment els directius d’aquest club
s’hi mostren reticents.
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d’aquí i d’allà

Joan Piqué

Maria José Molina. Xile

«És sorprenent l’activitat cultural
periòdica i constant que hi ha a Manresa»

aig néixer fa 26
anys a Coquimbo,
una ciutat del
nord-oest de Xile
que toca a l’oceà
Pacífic. Vaig estudiar Pedagogia
en Biologia, tot i
que no sóc a
Manresa per la meva professió,
sinó en el marc d’un programa de
voluntariat europeu. Tothom s’estranya una mica quan ho dic, perquè no sóc europea, però l’organització de la qual formo part a
Xile està adscrita a una de més
gran, IFM-SEI, amb seu a
Brussel·les, i això em permet accedir a aquest programa tot i no ser
europea. Faig el voluntariat a l’esplai Geps de Santpedor, de l’associació
Esplac. Sóc una monitora més i m’hi
sento molt bé. Fem l’activitat els dissabtes a la tarda, reunions, sortides o
acampades, i a l’estiu farem colònies.

La meva ciutat, Coquimbo, és
més gran que Manresa, té uns
200.000 habitants, però l’oferta
d’activitats que hi ha aquí és igual
o millor. Pel que fa a cultura, per
exemple, aquí sempre hi ha activitats: t’agradaran o no, però sempre s’organitzen coses. És sorprenent l’activitat cultural que hi ha a
Manresa. Allà, per exemple, potser durant un mes sencer no hi ha
teatre, la cultura no té tanta continuïtat ni es fomenta de manera
permanent. Aquí teniu per exemple el Kursaal, amb una activitat
periòdica i programada molt
important.

V

«És dur veure la crisi que
hi ha aquí. Però a Xile
diem ‘no hay mal que
dure cien años ni
cuerpo que lo resista’»

Sóc manresana per un temps limitat,
en principi només un any, que és el
que dura aquest programa. Vaig arribar l’octubre passat i m’hi estaré fins
al proper octubre, si no hi ha novetats. Ja havia estat
abans a Espanya i altres llocs d’Europa, però no a
Catalunya. Vaig triar venir-hi, i em van assignar aquesta
plaça a Santpedor. La manutenció va a càrrec del programa, i per tant no treballo. De fet, ni que volgués no
tinc els permisos per fer-ho.

M’agrada Manresa. D’entrada, em va costar una mica
adaptar-m’hi, també perquè no vivia en un pis gaire
còmode, però després em vaig traslladar i ara tot va
molt bé. Comparteixo pis amb gent de procedències
variades: un noi català, una noia andalusa i un noi del
País Basc francès. He fet coneixences i ja tinc força
amics, sobretot gràcies a les classes de català. Perquè sí,
tot i que només sigui aquí un any i pugui comunicar-me
en castellà, el programa estableix que he d’aprendre la
llengua, i a mi m’ha vingut molt de gust i he tingut
interès per conèixer-la: he fet cursos al Centre de
normalització i ja sóc al Bàsic 3. M’ho passo molt bé a
classe, és interessant com funciona, té un preu accessible i m’ha permès conèixer gent de diferents llocs.
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L’hivern se m’ha fet una mica
llarg: a Xile el fred rigorós dura
molt poquet. Aquí l’hivern és més
pesat, però t’hi acostumes. En general, trobo que la ciutat és molt
amena i la gent amable. És una ciutat mitjana, una molt bona ciutat
per viure, no tan gran com una capital, tot i que Barcelona és també una
ciutat molt interessant.

La idea és tornar a Xile quan acabi
aquest any aquí. Però tinc altres projectes, tornar a sortir del meu país, viure en altres llocs, preferentment territoris de parla anglesa. Em prenc aquesta estada a
Manresa i d’altres que pugui fer com una experiència de
vida. De moment aquí ha estat molt agradable, i no em
penedeixo gens de la decisió de venir. Sóc aquí en una
època de crisi, i és clar que me n’adono, malgrat tenir la
sort de no patir-ho directament en pròpia pell, però és
dur veure que les condicions aquí no són bones. Però
com diem nosaltres, xno hay mal que dure cien años, ni
cuerpo que lo resista».
A Xile hi viuen la meva mare, les meves dues germanes
grans i els cinc nebots. La veritat és que no ho trobo a
faltar. no tinc nostàlgia perquè sé que hi tornaré. I de
fet sempre he estat de sortir, de marxar fora a estudiar,
i m’he adaptat als llocs on he viscut. A més, tinc la seguretat que són allà i m’esperen, que m’estimen i jo també
els estimo molt. I amb les noves tecnologies telèfon i
Whatsapp, estem en contacte permanent. no val la
pena amargar-me!

vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

La intimitat al Facebook

Protestes contra Wert

Q

U

uan no existien les fotos digitals ni aquesta facilitat d’ara per retratar-ho tot, les fotos personals, en paper, les de tota la vida, tenien un
valor especial. «Tu retratito lo traigo en mi cartera, donde se guarda el tesoro más querido...»,
cantava a ritme de ranxera l’Antonio Aguilar, i
el cert és que hi havia fotografies que el podien tenir el
valor d’un tresor. Tant és així que moltes parelles quan acabaven la seva relació acordaven trobar-se un dia per tal de
retornar-se les fotos que l’un pogués tenir de l’altre, com si
quedar-se amb els seus retrats hagués estat el mateix que
tenir segrestat un trosset de la persona que havien estimat. D’aquella situació en la qual tothom tenia un estoc
fotogràfic d’imatges pròpies molt més modest i la seva circulació era absolutament restringida s’ha passat a una
altra totalment diferent. Una situació en què la sobreabundància d’imatges ha banalitzat el valor que tenien les fotografies i la seva difusió massiva a través de totes les noves
tecnologies ha anul·lat el caràcter de document privat.
Facebook, amb la complicitat dels mòbils i de tots els estris
capaços de fer fotos, s’ha convertit en el paradigma d’aquesta nova conjuntura.

La gent, i molt especialment la més jove, es passa el dia
fent –i sobretot fent-se– fotos amb un afany narcisista mai
vist per abocar-les després a la xarxa multiplicades fins a
l’infinit com en el miracle dels pans i els peixos. Fotos adotzenades de noietes que presumeixen de pits operats i
ajunten els seus caps, traient la llengua, amb un posat que
intenta vendre desimboltura, alegria i un cert aire triomfal.
Però també fotos més convencionals i fins i tot familiars,
que acabaran saltant d’ordinador en ordinador, d’aquí a
l’altra punta de món, fora de qualsevol control dels que les
hi han posat. Un dia seran el testimoni d’amistats trencades, de parelles desfetes o de situacions que comprometran o com a mínim avergonyiran a més d’un. Llavors
podran exigir que els buscadors eliminin el seu rastre
d’Internet, però mai no podran recuperar les imatges que
un dia van ser d’ús públic i que tothom va poder capturar.
Quan pensin que les seves fotos personals podrien ser a la
cartera de qualsevol s’adonaran que la seva inconsciència
els ha passat una factura terrible. Els que valorem la nostra
intimitat ens esgarrifem només de pensar-ho.

na dotzena de concentracions contra la Llei Wert
es van convocar el passat dijous 29 de maig al
Bages, amb una participació prou significativa a
Moià, navàs i Sant Fruitós de Bages. A Manresa
van ser uns 400 manifestants els que van mostrar
el seu rebuig a l’esmentada llei. En defensa del català a l’escola van recórrer el centre de la capital del Bages després de
concentrar-se a la plaça de Crist Rei, en un acte lúdic i reivindicatiu alhora, on es van llegir els deu punts elaborats per la
plataforma Som Escola Bages. La Llei Wert, dissenyada per
unificar l’ensenyament en tot l’estat espanyol, va dirigida
específicament contra la immersió lingüística de Catalunya,
que ha funcionat de manera exemplar aquestes darreres
dècades i no pretén altra cosa que treure competències a la
Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’ensenyament. És
una llei que imposa arbitràriament les obsessions d’un
ministre que vol acabar amb la mínima autonomia catalana
i retornar a la centralització d’un ensenyament comú per a
tot l’estat, amb l’objectiu final del predomini del castellà,
diguin el que diguin les diferents comunitats. Retrògrada en
el seu contingut, recupera l’ensenyament memorístic i les
revàlides pròpies de temps passats, considera la religió com
una assignatura més i aposta per una escola separadora, on
els ajuntaments no hi pinten res i els consells escolars perden el seu poder de decisió.

A Catalunya, València i Mallorca és sens dubte una llei antidemocràtica, rebutjada per la gran majoria dels representants de les comunitats educatives dels Països Catalans.
Davant la ignorància interessada del ministre Wert –a qui
recomanem un retorn a l’escola democràtica, on li ensenyin valors com el respecte, la tolerància i el diàleg, que no formen part de la seva ideologia–, no tindrem altra solució que
practicar la insubmissió, ja que de cap de les maneres hem
d’obeir un decret injust, pervers i que pretén marginar la
nostra llengua a casa nostra i contra l’opinió de la majoria de
la població. Cal un rebuig frontal i fer causa comuna en favor del català i en contra d’aquesta vergonyosa llei. Sembla
mentida que l’estat espanyol en lloc de recollir la riquesa i la
multiculturalitat de les diverses llengües que s’hi parlen, afavorint-les en tots els àmbits, però principalment en el del
seu territori, només posi traves per afavorir la llengua de
l’imperi, com en els pitjors anys de la Dictadura franquista.
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tema del mes

E

n números rodons, un centenar de persones treballen
avui als mitjans de comunicació de Manresa. no només
són periodistes. La xifra
inclou publicistes, tècnics,
administratius, grafistes, etc.
Al conjunt de les comarques
que engloba la nova demarcació de la
Catalunya central del Col·legi de
Periodistes (Bages, Berguedà, Solsonès,
Anoia i Cerdanya), hi ha uns 300 professionals de la comunicació, dels quals,
però, un nombre important exerceixen
en altres sectors o estan a l’atur.

La crisi ha afectat el sector. De ple. «Hem
de fer grans esforços per adaptar-nos a
la caiguda de la publicitat, general i molt
forta», diu Marc Marcè, director de
Regió7. «Aquí, el primer en què retalla
una empresa és sovint en publicitat, a
diferència d’altres llocs, com als EUA», hi
afegeix Pilar Goñi, directora del Grup
Taelus. Baixada molt important de publicitat dita nacional (anunciants de grans
marques, als quals per exemple Regió7

Joan Piqué

Present i futur del
periodisme a Manresa
La revolució tecnològica, el regnat d’Internet, l’adveniment fulgurant
i la puixança de les xarxes socials, la profunda crisi econòmica i la conseqüent caiguda en picat dels ingressos publicitaris o l’intrusisme
professional són alguns dels ingredients d’un còctel explosiu que fa
que el sector del periodisme estigui canviant a marxes forçades. A
Manresa, els mitjans tradicionals resisteixen els embats amb ajustaments de personal i adaptacions tècniques. Es fa difícil fer previsions
de futur, però a El Pou ho provem, coincidint amb l’estrena a
Manresa de la demarcació de la Catalunya central del Col·legi de
Periodistes, que treballarà per aglutinar i defensar la professió.
té accés) i de petits anunciants, com
botigues, empreses locals. «El sector està
trinxat», diu Sergi Vázquez, director de
TLB Grup, que és molt gràfic: «A Manresa
obre una botiga i els primers dos dies li
entren 15 comercials a vendre publicitat.
no exagero. El tercer dia ja vas tard».
Gonçal Mazcuñán, president de la
demarcació central del Col·legi, hi afegeix que «una part del pastís publicitari
ha desaparegut dels mitjans: abans teníem els anuncis de motor o immobiliaris.
Ara són en portals d’Internet que no hi
tenen res a veure. I això ja no tornarà».

Menys ingressos, necessitat d’estrènyerse el cinturó: ajustaments de personal i
baixades molt importants de salaris. A
Manresa no hi ha hagut ERO ni tancaments sonats de mitjans, però sí reduccions dràstiques.
Regió7: ajustament substancial
A Regió7 (avui propietat del grup editorial
Prensa Ibérica) hi havien arribat a treballar
més de 100 persones. Ara no arriben a 60.
Marc Marcè ho matisa: «Teníem molta
gent a jornada parcial. I vam tancar l’edició de l’Anoia, tota la redacció d’allà; i això

Com serà el periodisme d’aquí a deu anys?
Montserrat Ayala
(Repunt Comunicació)
La feina del periodista no pot
canviar mai. Sempre hi ha
d’haver algú que pregunti,
contextualitzi, relacioni,
analitzi... El que canviarà
serà la manera com difondrem els continguts i sóc incapaç d’imaginarm’ho perquè segur que em quedaria curta
tenint en compte a la velocitat que canvien
les coses. Qui ens havia de dir que desapareixeria el fax?

Enric Badia (Regió7)
Deu anys? Una eternitat. M’és
difícil fer d’endeví. Després
d’una etapa d’alta convulsió
per la coincidència de diferents temes, podríem entrar
en una fase de progressiva
consolidació del món digital
i de redefinició del paper. Se’m fa difícil veure
una desaparició del paper, però potser sí que
desapareixeran capçaleres. Suposo que es
mantindrà la fragmentació de l’espai televisiu,
tot i que aquí les limitacions tecnològiques

també hi juguen, i que hi haurà una progressiva presència del fet informatiu en tots els
suports digitals i de telefonia. I un prec: el món
de la comunicació tendeix a una atomització i
cada individu pot esdevenir un mitjà multimèdia. Aquest procés ens empobreix com a responsables del fet comunicatiu, perquè el producte, sigui el que sigui, s’acaba en les limitacions d’una sola persona.
Noèlia Casellas
(Catalunya Ràdio)
Crec que en 10 anys la feina dels periodistes s’a-

Marc Marcè, director de Regió7, i Pilar Goñi, directora de Grup Taelus. Són els dos grups de comunicació més importants de la ciutat. Fotos: Joan Piqué / arxius personals

sol ja vol dir una reducció important».
Segons ell, l’ajustament de plantilla «és
menor que la mitjana del sector, però significativa. La sort és que vam començar a
ajustar-nos des de l’inici de la crisi i ha
estat progressiu. Una reducció que ha
acabat sent substancial, però no traumàtica com en altres mitjans: hi ha hagut
autèntiques carnisseries».
Tampoc les xifres de vendes hi han ajudat:
un degoteig «sostingut i dolorós» a la
baixa, diu Marcè: de 8.000 a una mica més
de 6.000 exemplars diaris de mitjana. «És
trist, però també estem millor que la
majoria. A més, conservem la immensa
majoria de subscriptors, i la venda a
quiosc aguanta». I l’audiència mitjana es
manté a l’entorn de 45.000 lectors: cada
diari el fullegen 7 o 8 persones: llegir-lo al
bar és costum nacional.
A Internet, la cosa canvia. L’edició digital
del diari ha anat creixent fins a 10.000
usuaris únics, explica Marcè. Però aquests
no paguen. A mitjà termini, el diari té previst que la seva web funcioni amb un sistema freemium (free+premium, una part

tomitzarà, es tendirà a treballar cada vegada més de
manera individual. Els mitjans de comunicació tradicionals continuaran, però
redissenyats per les noves
realitats tecnològiques. La
televisió i la ràdio, per exemple, ens arribaran a través de més suports i amb
formats més individualitzats. I, sens dubte, les
xarxes socials incrementaran el seu paper.
Rosa Clarena
(Responsable comunicació Kursaal)
Penso que la professió de periodista existirà
igual perquè la societat continuarà tenint la

de franc i una altra de pagament). Segons
el director, «aquesta hauria de ser una via
per trobar el que és indispensable: una
fórmula de finançament dels continguts
digitals, que és el model de negoci que el
nostre sector sembla que tot just ara
comença a trobar amb casos com els del
New York Times o el Wall Street Journal. Tot
i així, no tenim una decisió presa en ferm
ni sobre la fórmula exacta ni sobre el
moment, perquè el mercat evoluciona
molt ràpidament i cada pas s’ha d’estudiar en el moment concret». Mentrestant,
el diari ara ja avança flaixos de les notícies
immediates, que s’amplien en l’edició en
paper, una línia «que s’aprofundirà en el
futur immediat». Per a Marcè, «el procés
d’integració completa suposa que treballem amb la mentalitat que no tenim un
únic suport, sinó dos».
Mitjans audiovisuals:
adaptació necessària
Pilar Goñi va entrar a Ràdio Manresa el
1978: «Escrivíem a màquina, anàvem amb
cintes i cartutxos, tot manual... no és que
hagi canviat, és que avui som ja en un
altre món». Grup Taelus té presència avui

necessitat de saber què
passa al seu voltant, d’una
manera ordenada, filtrada,
contrastada. Les xarxes i
canals digitals ofereixen un
volum de continguts que
irremissiblement caldrà destriar. Això farà que els periodistes haguem de ràpids, àgils i brillants ens
els mitjans digitals; i hàbils, especialistes i
oportuns en els mitjans més ‘tradicionals’ com
la premsa, la ràdio i la televisió. Coexistiran
ambdues tipologies de mitjans perquè els uns
respondran a la immediatesa de saber l’ara i
aquí de tot el que passa; i els altres completaran, aprofundiran i analitzaran la informació.

a cinc comarques: Bages, Berguedà,
Solsonès, Anoia i Osona. Fan ràdio (Ràdio
Manresa Cadena Ser, 40 Principals
Catalunya central i Cadena Dial), televisió
(Canal Taronja) i premsa quinzenal gratuïta (Freqüència). El grup és format per 25
persones (20 a Manresa). També els ajustaments hi han arribat: «Hem hagut de
prescindir de persones, tot i que no ha
estat una gran retallada. I també fer allò
que costa però que de vegades convé:
treballar més hores pel mateix sou».
Ràdio Manresa, amb 80 anys de vida –és
EAJ51, la 51a emissora més antiga de l’estat–, avui emet ja també per Internet. Els
continguts de Canal Taronja es pengen a
la xarxa. I la feina del periodista s’aprofita
per als diversos mitjans del grup. Fins i tot
es comparteix una part dels continguts
informatius amb Televisió de Manresa. A
TVM, del grup de Regió7, hi treballen actualment 5 persones i també té la programació penjada a Internet.
TLB és l’altre grup de comunicació de la
ciutat. Avui engloba una televisió (TLB,
que emet també per Internet), emissores

Serafí del Arco (gerent comunicació corporativa Seat)
Valor afegit i anàlisi –enlloc
d’exclusiva–, influència –enlloc d’audiència– i continguts
àudiovisuals per a mòbils.
Sobre aquests tres conceptes gira el futur del periodisme i de la comunicació. no estic segur si la gent
pagarà per la informació però sí que les empreses triaran els actors més influents –siguin periodistes o no– per referenciar quelcom.
Estefania Escolà
(Agència Catalana de Notícies)
M’imagino periodistes massa pendents de les

de ràdio (Styl FM i Styl Clàssics), un diari
digital (Elsetmanari.cat, hereu del diari en
paper del mateix nom) i un servei de
comunicació corporativa. Mitja dotzena
de treballadors i una vintena de col·laboradors puntuals. I la clau: ser àgils, canviar
i adaptar-se, explica Sergi Vázquez, el
director. «Estem movent molt el tema
Internet però és clar que al mercat li costa
més invertir en un bàner que en una campanya en un mitjà tradicional. Ara la ràdio
ens funciona bé, però a la situació econòmica està fatal. Costa molt». Tot i mantenir
una oferta informativa, amb butlletins de
ràdio i la informació d’El Setmanari.com,
«diversifiquem els continguts, ens centrem en temes d’oci i festiu, en informació
patrocinada... Per tradició mirem de continuar cobrint alguns actes, però també
fem productes si trobem algú que ens els
pagui».
ManresaInfo, el sector digital a l’alça
Amb uns 65.000 usuaris únics mensuals i
unes 75.000 visites diàries de mitjana, el
portal Manresainfo, que va fer 5 anys per
Sant Jordi i funciona com a franquícia del
grup nacióDigital, s’ha consolidat al panorama comunicatiu manresà. El seu director i únic treballador és Pere Fontanals,
que llança una bona notícia: «després de
l’estiu incorporaré una altra persona a
mitja jornada». De forma modesta, doncs,
el mitjà es consolida amb una oferta d’informació gratuïta abundant i en general
poc elaborada. Fontanals admet que ja
sap quins departaments de premsa li passen la nota més ben escrita i «la puc publicar directament». Per pura qüestió de
temps, no pot cobrir el volum d’actes i
rodes de premsa i a més portar la part
comercial, i es nodreix en bona part de les
notes que li arriben. «Tot i que cal verificar
l’origen i evitar possibles manipulacions.

noves tecnologies, sobrepassats per la immediatesa i amb poc temps per recuperar l’essència de la professió. no sé si la televisió, els diaris
o la ràdio desapareixeran, però crec que a poc a
poc ho fan els periodistes que investiguen, burxen i treballen per una professió de qualitat.
Ernest Macià
(Catalunya Ràdio)
Amb menys periodistes, i més
polivalents. Amb menys diaris
de paper, i més de digitals.
Menys canals generalistes, i
més d’especialitzats... oferint continguts –no tant
programacions– a usuaris menys homogenis.

Gonçal Mazcuñán, durant molts anys director de Regió7, és el primer president de la demarcació de la
Catalunya central del Col·legi de Periodistes, que es va inaugurar el 20 de maig passat

no tot es pot publicar. És un mitjà gratuït,
però oferim informació contrastada i
seriosa, versemblant i amb una certa qualitat». Un dels avantatges és que l’espai a
Internet és il·limitat: «En un diari tens pàgines i columnes concretes, a la ràdio uns
minuts... A mi no em ve d’unes quantes
línies». Un sistema que és difícilment comparable amb mitjans com Regió7:
«Lògicament no podem competir: ells
tenen capacitat d’anàlisi, d’elaborar continguts en profunditat...», però en canvi
«crec que quan vam néixer vam fer posar
les piles a l’edició digital del Regió7. De fet,
jo vaig emprendre aquesta aventura perquè el diari no acabava d’arrencar l’edició
digital. Potser sona pretensiós, però certament es van espavilar. Fins aleshores feien
amb prou feines una actualització diària,
perquè no tenien competència digital».
En aquest punt, el director de Regió7,
Marc Marcè, afirma que «respectem molt
tots els mitjans que es divulguen al nostre
àmbit, els considerem a tots una competència que ha de ser tinguda en compte, i
el que fan ens condiciona sempre d’algu-

na mesura». Fontanals diu que «és clar
que som ofertes diferents. Però ens avancem a ells en algun tema. Amb la nostra
estructura, crec que és un èxit». En algun
cas, fins i tot es retroalimenten, creu
Fontanals: «Algú que hagi vist una notícia
avançada per nosaltres que li interessi,
pot voler ampliar-la i comprar l’endemà
Regió7».
Gabinets de premsa: l’altra banda
Sovint es parla que els periodistes que treballen al servei d’empreses o institucions
són els que han passat al cantó fosc de la
professió. Pere Gassó, històric de Regió7,
va fundar Catpress amb neus Artigas: «És
un periodisme necessari perquè, en les
darreres dècades, hi ha hagut canvis
importants a la societat, a les empreses, a
les institucions, als mitjans... Moltes organitzacions públiques i privades són molt
més obertes i han deixat de percebre els
mitjans com a adversaris. Saben que deixar d’explicar allò que fas no porta enlloc,
com tampoc serveix de res amagar el cap
sota l’ala quan hi ha un problema. Un altre
element important és que molts mitjans

Jordi Morros (Regió7)
D’aquí a 10 anys res no serà com ara, igual que a
ra no s’assembla a fa 10 anys. Però no em sé
imaginar aquest futur. Així en genèric,
crec que hi continuaran havent periodistes que treballaran per evitar que sigui una professió amenaçada pels intents del poder de
tenir la informació controlada, per les xarxes
socials, per l’intrusisme i per l’autocensura, i precisament tot això farà que els mitjans i els professionals siguin més necessaris que mai. Però
caldrà veure si hi som a temps.
Toni Mata (Regió7)
El periodisme no té cap futur en una societat en
què la impunitat s’ha instal·lat d’una manera tan

ignominiosa. L’ofici té els dies
comptats, la indústria periodística s’autodestrueix a si
mateixa per mesquina i
incompetent davant el repte
digital i a la població li és ben
bé igual. Quanta gent està
disposada a pagar per informació de qualitat?
Enric Oller (TV3)
no tindrem diaris i revistes de paper com els
que coneixem ara però els nostàlgics també
podrem fullejar la premsa. Segur que la tecnologia ens ho permetrà, ni que sigui de manera
virtual. Guanyarem en immediatesa i interactivitat. L’opinió i els serveis afegits marcaran la dife-

La tafaneria
sempre té futur
Xavier Domènech
Director adjunt de Regió7

Pere Fontanals, director de ManresaInfo, el portal del Grup Nació Digital que va fer cinc anys per Sant Jordi

de comunicació no tenen recursos
humans per arribar a tot arreu». El seu és
periodisme de segona? «sempre m’he
considerat periodista, però jo també em
pregunto si el que faig és periodisme. El
que és segur és que la nostra feina forma
part d’un concepte més ampli de comunicació. De fet, a mesura que acaben els
estudis noves generacions de periodistes,
cada vegada n’hi ha més que ja tenen clar
que volen treballar en un servei de premsa o de comunicació. També és cert que
molts joves idealitzen la feina a partir dels
periodistes més mediàtics o de veure
sèries televisives i després, amb el dia a
dia, arriba el desencís».
Les xarxes: el terratrèmol
Les xarxes socials han entrat amb força a
la societat i han afectat de manera especial el món del periodisme. Avui qualsevol és emissor d’informació. Un telèfon és
«una arma», diu irònicament Gonçal
Mazcuñán. Però hi ha acord en què no
tothom fa periodisme. Mazcuñán ho té
clar: les xarxes són una font d’informació
que necessita ser tractada amb la visió,

rència. La informació serà
més a la carta i els fitxatges
de determinades signatures
perfilaran la tendència del
mitjà. Vull pensar que les
capçaleres trobaran la
manera de guanyar independència en relació a la
publicitat i que disminuirà la pressió i les
exigències que actualment exerceixen els
grups fàctics, les grans empreses i els polítics .
Salvador Redó (Regió7)
Crec que d’aquí a deu anys la premsa de paper
continuarà al quiosc. Probablement haurà de
tornar als articles de fons, als reportatges i a

rigor, veracitat, honestedat i ètica del
periodista. Tothom hi aboca de tot, però
cal usar-la de manera eficient i convertir
el que s’hi diu en missatges veraços».
Marc Marcè creu que «potser passarà
aquest boom exagerat d’aquests anys,
quan deixin de ser novetat tot es posarà
a lloc». Per a ell, les xarxes tenen una cara
divertida, tothom es pot explicar, però
una altra de perillosa: «La gent té la sensació de tenir sacietat informativa, i això
pot fer-li creure que ja no necessita mitjans, però és només una sensació. En
realitat, una persona que s’informa
només per les xarxes està desinformada,
que és pitjor que una persona no informada». D’altra banda, diu Marcè, Twitter
s’ha convertit en allò que era abans la
barra de les tavernes. «Tothom hi diu què
li sembla. I aquest és el valor que té, ni
més ni menys. no puc entendre que hi
hagi mitjans que li donin altaveu, que
diguin frases com ‘twitter bull amb tal
tema’. Això és antiperiodisme, és tornar a
la desinformació, al franquisme, quan es
feien textos com ‘dicen por ahí, rumores
cualificados afirman que...». Pere Fonta-

una opinió més ben triada
que no pas ara. El dia a dia
el mantindran les xarxes
socials o els accessos a les
webs de diaris on line, la
ràdio i la TV. Es mantindran
les redaccions que elaboraran els continguts i que els
donaran sortida a través dels diferents suports.
Jesús Sagués
(membre Junta Demarcació Col·legi)
Crec que el periodisme ciutadà –mitjançant
les xarxes socials– tindrà més rellevància, i
això anirà en detriment del rigor informatiu.
Els professionals de la informació hauran

Una de les definicions més contundents de l’ofici
periodístic
és
aquella que diu:
«El periodista és
un tafaner intel·ligent». La tafaneria és consubstancial amb l’ésser
humà, és inseparable del zóonpolitikon,
de l’animal social que som. Viure en societat implica ser curiosos respecte de la vida
dels altres, i a mesura que el nostre entorn
de referència s’engrandeix, ens calen professionals que fiquin el nas allà on no arribem personalment. Els pobles petits no
necessiten periodistes, però quan el nostre poble mental és el món sencer, esdevenen indispensables. En conseqüència,
mentre els humans continuem sent com
som, l’ofici del periodista serà necessari, i
en la mesura en què la nostra curiositat
s’orienti a un entorn cada vegada més
extens i variat, caldran més i més periodistes.
Una altra definició interessant diu que
periodisme és divulgar allò que algú vol
mantenir ocult, «i la resta és propaganda». D’ajuntar les dues definicions en surt
que el periodisme amb més sortida serà
aquell que empaita les alcoves dels famosos: tafaneria i secret revelat. A les xifres
em remeto. La publicació més llegida de
l’estat és la revista Pronto, i mentre escric
aquestes línies, el segon tema més vist de
La Vanguardia digital, després dels aldarulls de Sants, és que el guanyador de
Supervivientes es va despullar al plató del
programa. Però l’encreuament de definicions, que sumades donen «tafaner
intel·ligent que divulga allò que algú no
vol» també es pot aplicar a Carl Bernstein
i Bob Woodward, els reporters del
Washington Post que van destapar l’escàndol Watergate i van fer caure tot un
president dels Estats Units: Richard M.
nixon. I segurament la seva feina va suposar una aportació a la Història bastant
més rellevant que les fotos de Kate
Middleton en topless.
El futur del periodisme és prometedor:
cada vegada més gent vol saber més
coses que algú amaga. Si les explicarà a la
ràdio, a la tele, als diaris de paper, als digitals, als blocs personals multimèdia o a les
xarxes socials, és secundari, tot i que als
editors, lògicament, els atabala molt
endevinar per on aniran els trets.

nals també recorda que «a Twitter hi ha
molta informació falsa. Fins que una persona amb rigor i voluntat de contrastar
no doni la informació i la filtri adequadament, no es pot parlar de periodisme». En
la mateixa línia, Pilar Goñi afirma que «la
feina del periodisme és contrastar.
Aportar objectivitat, rigor, anàlisi... Hi ha
mil exemples, com les informacions falses sobre la mort de Tito Vilanova o
nelson Mandela, que a Twitter van circular abans d’hora. És impossible obviar les
xarxes però la veritat i l’objectivitat l’aporten els periodistes».
I amb tot, «les xarxes són aquí i tenen una
gran força», diu Pere Gassó, que defensa
que cal fer-ne un ús racional, i requereixen
que els professionals de la comunicació
les dominin i es formin i reciclin de manera constant.
Cap on anem
Hi ha periodistes encara en actiu que van
entrar de becaris en un mitjà i s’hi jubilaran. Redaccions plenes de periodistes de
llarga trajectòria. no és cap secret que
això s’acaba. Es tendeix a un tipus de
periodisme fet per una persona «autosuficient, algú capaç de captar, tractar i difondre informació en qualsevol format (digital, fotografia, vídeo), una mena d’homeorquestra», creu Mazcuñán. Una persona
que «haurà de reciclar-se constantment,
tenir inquietud, actitud de recerca, adaptació i innovació constant». Marc Marcè
admet que «després de 15 anys de fer
pronòstics, ara no em veig amb cor de ferne més. Hem vist tantes coses sorprenents, coses que es donaven per certes
han estat grans errades... que ara és temerari fer previsions. El que veiem amb certa
seguretat és que el futur és a Internet i en

d’adaptar-se al llenguatge
breu i directe, però a la
vegada captivador, dels
nous mitjans –twitter, facebook i els seus futurs substituts. El periodisme de fonts
–comunicació empresarial i
institucional– anirà incrementant la seva importància.
Marc Serena (free-lance)
La tendència actual fa una mica de basarda.
Els mitjans són cada vegada més dèbils i els
periodistes vivim més en precari. Em diuen
que m’he de convertir en una marca i jo m’hi

Sergi Vázquez és el director de TLG Grup, que agrupa diversos mitjans, amb cada cop més presència a la xarxa

dispositius mòbils, però això és molt
general i força vague. Caldrà anar veient
amb quines fórmules, continguts, formes
de pagament...». Fontanals veu un futur
digital, però «un mitjà digital no acabarà
d’estendre’s al conjunt de la societat fins
d’aquí 20 o 30 anys. Gent que ara en té 60
o més és poc probable que ja mai faci el
salt als mitjans per Internet, i a aquesta
gent li queden dècades de vida». Hi afegeix que «qualsevol suport que requereixi una gran estructura de personal anirà
reculant. D’altra banda, el que ara sí és
una tendència al món d’Internet és l’avenç dels vídeos: amb la millora dels dispositius, ara penjar un vídeo genera molt
més trànsit que poc temps enrere.
Finalment, és clar que ens encaminem a
un predomini del dispositiu mòbil: en dos
anys, el 50-60% de les consultes ja no es
faran en un ordinador de sobretaula».
Sergi Vázquez veu que el sector digital és
el futur però, a nivell professional, «la clau
és aconseguir que sigui rendible: Internet
té un munt de possibilitats, però cal trobar la manera de guanyar-s’hi la vida. A la

sento molt incòmode.
Espero que els lectors siguin cada vegada més
exigents i valorin la informació de qualitat, honesta
i que ens fa més lliures.
Francesc Sòria (TV3)
Adéu diaris! Hola xarxes
socials i benvinguts al
pagament per veure!
Triarem a la carta els continguts que ens interessen.
Comprarem una cursa de
motos o una etapa del

xarxa funcionen els vídeos virals, imatges,
informació lleugera... I els mitjans grans
no saben gaire com ubicar-se en tot
aquest panorama».
Pilar Goñi també diu que és arriscat fer
pronòstics. «no fa tant que vèiem el primer ordinador portàtil, el primer micro
sense fils... Tot això semblava revolucionari i ja és antic. Tenim un món hipertecnològic i hipercomunicat, però encara avançarem més: hi haurà mitjans més ràpids,
les teles seran a la carta, tot i que també
estarem més controlats, sabran què ens
agrada i ens faran arribar també publicitat
personalitzada. Però potser tots podrem
conviure: també semblava que la tele
mataria la ràdio o la premsa i tots hem
anat fent. Jo auguro futur encara als mitjans tradicionals».
Morirà el paper? Marc Marcè creu que no.
«Per l’experiència de llocs amb un mercat
d’Internet molt avançat, hi ha un tipus de
lector que no vol deixar el suport paper.
Hi ha lectors que han anat a la xarxa per-

Tour. I es milloraran les condicions laborals
dels periodistes. no poden ser pitjor que les
d’ara!
Anna Vilajosana
(Repunt Comunicació)
Hi ha qui pensa que no faran
falta periodistes perquè qualsevol ciutadà que fa una piulada ho és, i és fals. Sempre
caldran professionals que
ordenin el soroll informatiu i ajudin a entendre
el món amb rigor. L’aparició de les xarxes socials
ens ha sacsejat. Els mitjans de paper trobaran el
seu lloc, segur. Auguro llarga vida a la ràdio.

societats més confiades, tranquil·les,
sanes, democràtiques». Mazcuñán usa
termes semblants: «La informació de proximitat és la que té més futur i més necessària a la societat d’avui. Justament la
demarcació del Col·legi ha de servir, entre
altres coses, per defensar la informació de
proximitat i cohesionar els periodistes
que treballen al territori».

Pere Gassó (al centre) amb la resta de l’equip de Catpress: Neus Artigas, Judit Martí, Marc Codina i Bet Mercadé

què volen una informació general, no
detallada ni aprofundida. En algun
moment ens quedarem amb els lectors
que volen el paper perquè s’hi senten
còmodes, perquè l’experiència de lectura
en una pantalla no és satisfactòria, etc. La
qüestió és: la massa crítica necessària per
fer els diaris es mantindrà? nosaltres no
podem fer un diari de paper per a 1.000
lectors. Si la massa de lectors que no
necessiten la qualitat del periodisme de
premsa i en tenen prou amb mitjans fets
a partir de comunicats i poc més arriba al
80%, estem perduts. Però jo estic convençut que la massa de lectors serà suficient
per subsistir». Hi afegeix que, a més, la
premsa escrita és «encara avui qui posa
els temes sobre la taula. La tele i la ràdio
informen, fan reportatges, però qui fa
aflorar els temes són sobretot els diaris».
També Gonçal Mazcuñán creu que el
paper «no desapareixerà, però es reformularà, es reorientarà, inclourà el valor
afegit de la informació feta amb temps i
perspectiva. Crec que en 10, 20 i 30 anys
continuarà existint, però tindrà un altre
rol». Pilar Goñi tampoc no creu que mai
desaparegui del tot «el plaer de la lectura
d’un diari en paper». I Pere Gassó diu que,
com els meteoròlegs o economistes,

sovint s’erra en les prediccions, però li
agradaria que el paper, així com la ràdio i
la tele, convisquin amb els mitjans digitals. I hi afegeix que els mitjans convencionals «també hauran de conviure amb
nous models comunicatius més àgils»,
cosa que farà necessària professionals
que facin periodisme corporatiu.
Pensar localment
«Per saber què passa a Ucraïna tenim
desenes de mitjans. Per saber què passa a
Santpedor només la premsa local», diu
Marc Marcè. «Estic convençudíssim que té
futur. En llocs que ja van deixant la crisi
enrere i on la premsa local té molta tradició, com Suècia, Dinamarca o EUA,
aquests mitjans aguanten més els generalistes». Per a ell, un mitjà com Regió7 «o
qualsevol altre de local, amb professionals darrere, amb un periodista que s’entreté a buscar la veritat, a fer gestions, a
trucar, a investigar què ha passat, és absolutament necessari per a una societat, és
un element de riquesa social i higiene
democràtica. Una societat sana ha de
tenir la seguretat que se l’informarà del
que passa a casa seva. Quan hi ha coses
que no es comuniquen, que s’amaguen,
proliferen els rumors, la por i la xenofòbia.
Les que tenen bona premsa local són

La nova ‘Casa dels Periodistes’
El 20 de maig passat es va inaugurar la
demarcació de la Catalunya Central del
Col·legi, amb Gonçal Mazcuñán de president i seu a l’antic local de Fundació Caixa
Manresa a la Plana de l’Om. La degana,
neus Bonet, va fer justament una defensa
aferrissada de la informació de proximitat.
I als parlaments es va remarcar que la
demarcació ha de servir també per anar
creant esquemes mentals que tinguin clar
que el país és alguna cosa més que les
quatre províncies. Gonçal Mazcuñán diu
que es tapa «un buit, un dèficit històric
que teníem, acostem els serveis del
Col·legi als associats». Serveis com l’assessorament laboral, jurídic o fiscal, formació,
borsa de treball, etc. I també ha de servir
per posar en valor una professió amb «un
cert descrèdit», diu Mazcuñán, «rere els
polítics, som els més mal vistos». Potser
perquè, com diu Marcè, «qualsevol persona que surt a la tele ja s’anomena periodista. I un periodista és algú que sap buscar, elaborar, comunicar informació». Pilar
Goñi denuncia també aquest intrusisme:
qualsevol presentador es diu periodista. O
qualsevol persona s’atreveix a escriure un
text per a un mitjà. Tant de bo el col·legi
serveixi també per regular i dignificar la
professió». Una professió que gairebé tothom coincideix que té futur. Potser avui ni
intuïm de quina manera es comunicarà,
però continuarà sent necessari que hi
hagi professionals amb esperit crític que
destriïn el gra de la palla i expliquin el
món. Un quart poder reconvertit, però
amb futur per davant.
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Can Ferrer restaurant celebra 50 anys

A l’esquerra, dia d’inauguració de la piscina, el 23 de juny de 1964. A la barra del bar hi observem entre d’altres: Jordi Casas, Marcel•lí Bages, Ignasi Oliveres, Salvador
Oliveres, Llorenç Ferrer, Joan Plans, Jaume Casas, Antònia Jo, Antoni Casas, Josefina Jo, Montserrat Jo, Jaume Ferrer, Cecília Calvet, narcís Pasquets, Miguel, Ignasi
Ferrer. A la finestra del fons, els germans Josep M i Valentí Ferrer. A la dreta, 30 de juny de 1965. Al cap d’un any, de la piscina se’n treia un màxim rendiment. A l’esquerra podem observar la pista de ball i al fons els plataners que donaven molta ombra. A la dreta de l’edifici residencial encara s’hi observen la torre i la xemeneia
de la Farinera que més endavant foren enderrocades.

Saló blau, inaugurat el 1991, un any abans de les Olimpíades de Barcelona, per a menjars familiars i que s’utilitza com a menjador principal a l’hivern. A la dreta, els
germans Josep M i Valentí Ferrer en una fotografia actual a la terrassa del restaurant.

Segons ens explica l’historiador Llorenç Ferrer, a la sortida de la
crisi agrària de finals del segle XIX, alguns pagesos volen destil·lar alcohol per optimitzar les restes del vi i funden el Sindicat
Agrícola del Llobregat de Bages, amb pagesos rabassaires d’altres pobles de la comarca: «Construeixen una casa per a la
navarclina Rosa Jo Galobart, que més tard es casarà amb l’aragonès Llorenç Ferrer, que havia vingut a treballar en la nova
carretera i s’acaba instal·lant al poble».
Can Ferrer és un restaurant idoni per fer un bon menú diari
econòmic, però també amb una àmplia i variada carta, situat en
un lloc de referència, les antigues piscines Bahía. El restaurant va
néixer el 23 de juny de 1964 quan Jaume Ferrer Jo, en veure que
l’agricultura no donava prou, va decidir construir una piscina,
perquè va observar que molta gent es banyava al Llobregat. La
piscina va comportar l’obertura d’un bar per poder servir begudes als clients i alguna cosa per menjar. Com que la iniciativa va
tenir molt èxit, de seguida es van adonar que havien d’oferir
també dinars i sopars. Tot plegat va comportar fer obres per
adequar el restaurant. Però no tot van ser flors i violes. «El pare
no tenia experiència en el ram de l’hostaleria i el negoci no va
acabar d’anar bé, de manera que es va llogar el local», expliquen
els seus fills Valentí Ferrer, actual cap de cuina del restaurant, i
Josep M. Ferrer, actual cap de sala. Tots dos van aprofitar aquella circumstància per formar-se en hotels i restaurants del país.
El 1974 el negoci havia decaigut i els llogaters el van deixar,
moment en què els dos germans que ja tenien una bona formació i experiència decideixen «agafar la direcció del restaurant, tornant-lo a aixecar i fent-hi obres de nou, per retornar la
il·lusió als clients que perdura fins a l’actualitat».

Amb els anys han fet diverses ampliacions i actualment disposen d’un gran aparcament al peu de carretera i de diferents
salons per satisfer les necessitats de la clientela: tres menjadors aptes per a grups i banquets: el més gran amb capacitat
per a 160 persones i els altres dos privats i més reduïts. Hi ha
també una gran terrassa, ideal per esmorzars, aperitius al
migdia o sopars a la fresca, i una zona dedicada exclusivament als nens, on hi havia hagut les antigues piscines Bahía:
«Arran de la celebració del cinquantè aniversari, tots els caps
de setmana de juny, obsequiem els nens amb un inflable més
un llit elàstic». Per celebrar aquests 50 anys d’història, els dos
germans també han organitzat una exposició de fotografies
des del 1964 fins a l’actualitat, amb la col·laboració del seu
cosí germà, Llorenç Ferrer, actual alcalde de navarcles i
catedràtic d’història a la Universitat de Barcelona. El 28 de
juny es farà un sopar menú vintage de l’època, tot recordant
els dels anys 60.
A l’actual carta de vins, els dos germans propietaris, han tingut cura que hi predominin els del Pla de Bages, entre d’altres, i pel que fa a l’àmplia carta, en Valentí recomana especialment: «xipirons saltats amb faves i menta fresca».

Menú del dia 11€. Menú festiu 17€. Menús per a grups.
Carretera de Vic, km 7. Torroella de Baix.
08272 Sant Fruitós de Bages.
Tel: 93 876 00 62
www.canferrer.com

emprenedors

núria Closas
Foto: Alba Ribas

Membres E-dret. D’esquerra a dreta, Marta Negro, Laia Corral, Mercè Torras, Maite
Casals, Meritxell Sánchez i Fidel Aymerich

Mercè Torras (E-dret): «Costa traslladar la
necessitat de complir la legalitat tecnològica»

El dret a l’oblit o la privacitat a Internet són alguns dels
serveis d’E-dret, una empresa formada per Mercè Torras,
Maite Casals, Laia Corral, Marta Negro, Meritxell Sánchez
i Fidel Aymerich, que ofereix assessorament jurídic en
temes relacionats amb les noves tecnologies.

L

leis i Internet semblen pols oposats però avui
se’n parla bastant. Quan vau començar a idear el
projecte?
—Meritxell Sánchez: Són casos que ja et van arribant al despatx, però la necessitat de tractar
aquests temes de forma específica és cada vegada més gran. Si hi ha un client que ven espardenyes per Internet, que li puguis fer un web, els
documents legals de l’empresa o el correu electrònic.

—Teniu coneixements informàtics per fer tot això?
—Marta negro: Es fa a través de temes legals. Si hi ha una
persona que s’ha mort i vol tancar el seu Facebook, no és que
nosaltres ens posem a desindexar-ho informàticament sinó
que fem els tràmits legals per fer-ho i col·laborem amb l’informàtic que té l’empresa.
—Quins són els serveis que oferiu?
—M. S.: A E-web tractem el compliment de la legalitat de les
pàgines web. Tant en la llei de serveis de la societat de la
informació com en la llei de la protecció de dades, publicitat,
la política de cookies o altres contractes. E-oblit va relacionat
amb la notícia que ha sortit fa poc sobre Google: que tu
puguis determinar quina informació teva hi ha a la xarxa.
—L.C.: És molt rellevant perquè ara es pengen moltes coses
que segurament d’aquí a un temps qui les ha penjat no voldrà que hi siguin. A ningú li farà gràcia veure la foto del botellón de fa un any.
—Podríem dir que els vostres clients potencials són els adolescents d’avui?
—L.C: Els adolescents ja en són més conscients. Potser més a
l’inici de tot plegat, la franja quan va començar Twitter i
Facebook, la gent no n’era tan conscient que el que penjava
es quedava allà per sempre.
—M.n.: A l’hora de buscar feina, les empreses posen el nom

de la persona al buscador i miren xarxes socials o informació
per saber si escau amb el perfil que busquen. Entenem que
les coses que fas quan tens 25 anys o si tens un negoci i t’ha
anat malament, no vol dir que això ho hagis d’arrossegar
sempre. Es defensa el dret a l’oblit, que en sentirem a parlar
molt.
—L.C.: Tenim entre mans un projecte que es diu E-testament:
què vull que passi amb el meu jo digital quan jo no hi sigui.
Donar unes instruccions de què vull que passi amb les meves
xarxes socials, què vull que passi amb les coses que tinc online, amb els diners a Paypal o a Amazon.
—Ara també es compra molt per Internet.
—L.C: El servei E-comerç és una adaptació als canvis de la
venda de productes. Si vas a comprar a una botiga saps que
hi ha una persona que et fa una factura i que si allò no va bé
tornes i et canvien el producte. En canvi a Internet queda tot
així més despenjat i nosaltres facilitem els serveis pel compliment legal d’aquest tipus de comerços on-line.
—Avui dia una de les sortides laborals passa per la creació
d’una pàgina web. Entre altres, empreneu una empresa que
acabarà ajudant altres emprenedors?
—M.T: Sí, és així. Ara hi ha molts clients del món tecnològic.
nosaltres tenim la nostra feina i la seguim mantenint.
L’empresa l’hem creada per ganes, perquè ens interessa i ens
hem animat a fer-ho.
-Què us ha suposat emprendre un negoci innovador?
—M.T.: El primer any sempre és difícil i el que costa sobretot
és traslladar als clients potencials la necessitat que tenen de
complir amb la legalitat tecnològica. Ja saben que han de
complir amb temes legals, però encara no són conscients
que també ho han de complir en l’àmbit tecnològic. Com
tota activitat que comença necessita rodatge i temps.
FITXA
Projecte: E-dret. Data de la idea: Setembre 2013. Data de creació: Gener 2014. Emprenedors: Mercè Torras, Maite Casals, Laia
Corral, Marta negro, Meritzell Sánchez i Fidel Aymerich. Sector:
Assessorament legal. Definició: Grup d’advocats que treballen
per la protecció de la legalitat on-line. Públic: Obert a tothom.
Web: www.edret.cat. Xarxes socials: facebook.com/dretenxarxa,
twitter.com/e_dret
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Corredors ecològics blaus

E

ls corredors ecològics més fàcils de tenir en
compte són aquells que ens són, fins a cert
punt, inaccessibles. O difícils de destruir per la
seva simple perseverant natura. En el cas concret de l’Anella Verda de Manresa, ho són els
cursos fluvials, els rius i les rieres. Manresa és
ciutat envoltada d’aigua. El Llobregat la rega
indirectament amb la sèquia i indirectament i
de manera subtil per la zona oest. I el Cardener per l’est i pel
sud amb les seves rieres, la de Guardiola i la de Rajadell.
Aigua i paisatge sempre alterats per l’entorn urbà: cursos fluvials i ecosistemes contigus, els boscos de ribera.
Però, són autèntics corredors ecològics? O només perquè
surten al mapa i els dibuixem lligats a d’altres espais
(Montserrat, Sant Llorenç del Munt i la Serra de Castelltallat)
els en podem considerar? Primer de tot, caldria saber què és
un corredor ecològic o via verda i quina funció té. I, segon,
hauríem de saber si els nostres corredors dibuixats sobre
mapa són corredors o no.
Un corredor ecològic i paisatgístic és una part de territori
amb uns organismes i factors ambientals concrets. Un hàbitat linear o allargassat i estret que conforma un paisatge. La
principal funció és la de connectar altres hàbitats i facilitar
fluxos ecològics, sobretot el moviment dels éssers vius. Però
també poden ser un conducte, una barrera, un filtre, una
font o embornal d’organismes, nutrient, contaminants... El
coneixement real dels fluxos de poblacions d’organismes
que passen pels corredors ecològics blaus de l’Anella Verda
és certament escàs. Cal veure empíricament l’efectivitat i les
possibles alteracions que poden tenir aquests corredors
amb les zones frontera d’altres àrees catalogades com a agrícoles, urbanes, boscoses... I per això caldria conèixer millor
els moviment dels organismes.
no podem donar per suposat com animals, plantes i altres
organismes viuen i es belluguen per aquest hàbitats. Per
exemple, darrerament les poblacions de senglar han crescut
exponencialment, però, de debò és coneix com els senglars
es passegen per aquest corredors? És mouen només a llarg
dels corredors? O es dediquen a pasturar de manera sedentària pels entorns de camps conreats? Per respondre aquestes preguntes cal fer recerca naturalista.
Abans de la recerca, caldria dignificar aquests espais. Aquí ja
s’ha fet amb un tram del Cardener i amb alguns altres trams
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A dalt, la riba del Llobregat a l’alçada de la riera de Sant Esteve. A sota,
roques erosionades i arrodonides a la riera de Guardiola.

de la riera de Rajadell. Se’ls ha retornat a un estat de conservació gairebé natural. Malgrat tot, altres espais deixen molt
a desitjar: són sovint bruts i deixats.
Finalment, tenint els espais dignificats i sabent fluxos d’organismes, podem establir la xarxa de corredors ecològics.
Això sí: evitant la fragmentació d’hàbitats, es a dir, dissenyant una possible xarxa amb corredors i espais clarament
definits. Sí més no, en el cas de l’Anella Verda (i del pla del
Bages), hem establert la xarxa, però anticipadament: dibuixant, sense estudis previs i precisos, sobre el mapa, suposats
corredors ecològics. Abans de dibuixar cal diagnosticar. Els
corredors ecològics són molt més que un conjunt de línies i
taques hipotètiques dibuixades sobre un mapa.

del tros a
la senalla

Alba Piqué
Laia Puig

Delícies del Moianès:
sucs, melmelades i cremes

E

l Bages és una comarca rica en productors
agraris i ramaders, però també podem trobarhi, tal i com vam veure el mes passat, moltes
empreses elaboradores. A Moià hem visitat
una altra d’aquestes empreses, en aquest cas
es tracta de Delícies del Moianès, una petita
empresa familiar dedicada, inicialment, a l’elaboració i comercialització de sucs de fruita,
melmelades i cremes de verdures.
L’any 2010 tant la feina del Jordi Passarell com la de la
Rosalia Membrive no passaven per bons moments i van
decidir començar un negoci propi. El Jordi sempre havia treballat en el sector de l’alimentació i tenia clar que la nova
empresa havia de seguir aquest camí. Es van adonar que en
el camp dels sucs de fruites calia fer alguna cosa, ja que els
que hi havia fins al moment la majoria pertanyien a grans
marques de begudes i la primera matèria utilitzada per ferlos sempre provenia de llocs llunyans. De manera que van
fer una aposta ferma per produir un producte amb la fruita
i verdura que es produís majoritàriament a Catalunya i amb
una presentació en envasos de vidre de diferents mides, per
assegurar que el producte manté totes les propietats i es
conserva durant més temps. Les instal·lacions que fan servir
per fer l’elaboració dels seus productes no les trobem a
Moià. Els sucs els fan en una empresa situada a Tarragona i
les melmelades i els purés de verdures en un petit obrador
d’un familiar a la comarca del Gironès.

Els principals productes de Delícies del Moianès són el sucs
de fruites; en trobem de taronja, poma, préssec, pinya... i el
multivitamines (taronja, llimona i pastanaga). Aquest darrer
va ser una aposta arriscada, perquè és una combinació de
gustos diferents als típics, però ha acabat sent un dels productes estrella. També elaboren diferents tipus de melmelades, tenen des de les més comunes de maduixa i gerds, a
altres de més originals amb combinacions com taronja i
gingebre –ideal per menjar amb el formatge fresc–, pinya i
coco, la de castanya, de figa i de mango, totes en pots de
200 i 40 grams. Les cremes de verdures van en envasos de
mig litre –per a una o dues racions– i en trobem de carbas-

Rosalia Membrive i Jordi Passarell

só i patata, carbassa i patata, de porro, de xampinyons i de
carxofa; totes elles sense gluten. A l’hora de pensar totes les
receptes, la intenció del Jordi i la Rosalia sempre ha estat
que els seus productes recordessin al màxim la cuina de
casa.
També distribueixen fruits secs, mel i oli. Totes les elaboracions les fan durant la temporada en què arriben els seus
ingredients; és a dir, la gran part de la producció de les melmelades i els sucs l’han de fer a la primavera-estiu, que és
quan hi ha més fruita i hortalisses. Això fa que hagin de planificar i preveure molt bé les vendes que tindran durant
l’any següent per calcular la quantitat que n’han de fer. Les
cremes de verdures donen més joc, ja que segons l’època
de l’any es poden utilitzar unes verdures o unes altres, depenent de la temporalitat. Els productes de les Delícies del
Moianès els podeu trobar en petits comerços de la comarca del Bages; fruiteries, carnisseries, botigues especialitzades, bars i petits supermercats.
FITXA
Elaborador: Delícies del Moianès. Productes: sucs, melmelades i cremes de verdures. Adreça: Mossèn Isidre Dalmau, 14.
Moià. Pàgina web: www.deliciesdelmoianes.com. Correu electrònic: deliciesmoianes@hotmail.com

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

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

Gratus
criança
Si volguéssim expressar com és
d’important transmetre en un vi l’esforç que comporta definir-lo correctament com si fos una capsa tancada
de les que se’n desconeix el contingut no trobaríem una paraula més
adequada que Gratus. Aquesta
paraula que ens ve de la llengua llatina (agradable) encaixa perfectament amb el nom de la família, Grau,
amb celler a Maians (Castellfollit del
Boix) i una antiguitat de cinc generacions. La gran similitud entre les
dues paraules ens agrada, fa que ens
sentim còmodes i summament
representats.
Vi elegant com la paraula mateixa
indica, elaborat amb la varietat
noble Merlot i amb l’Ull de llebre,
amables d’elaborar i que donen molt
de joc per crear, dissenyar i fer un vi
llarg i saborós, però al mateix temps
comercial. Al nas ens recorda els fruits del bosc amb matisos de vainilla i
de coco, gràcies a l’envelliment,
durant gairebé dotze mesos, en barriques de roure
francès.
En boca, una
criança ben integrada ens dóna
un vi sense arestes i amb una
persistència tànnica suau, que
en fan un vi difedivertit,
rent,
amable i golós.
Per gaudir-ne
plenament, solament es requereix una bona
companyia.
Christian Carné
El Petit Celler
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de la senalla al plat
Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

Fer el préssec
Sota la pell vellutada
la polpa sucosa
cobreix amb desgrat
un pinyol de fusta
amarg i arrugat.

A

mb la calor la fruitera
comença a omplir-se
dels personatges més
suculents. Ara és quan
la gent poc amant de la
fruita se’n recorda que
hi ha vida més enllà de
les pomes, taronges o
plàtans, i s’animen a menjar-se uns bons
préssecs, per exemple, que seran un
refresc perfecte per als dies calorosos que
ens esperen.
El presseguer (Prunus persica) prové de
l’orient. Va arribar a Europa a través de
Pèrsia, d’on en va derivar el seu nom
botànic. A la Xina i al Japó és considerat el
fruit de la immortalitat i és protagonista
de moltes llegendes populars. A causa
del deliciós sabor i la seva textura, la
paraula préssec es va començar a emprar
a l’antiga Xina per referir-se a les noies
joves boniques. Aquí, si et diuen que ets
un préssec tindrà connotacions ben diferents… Però el préssec té les seves varietats, de les quals algunes tenen una carn
més blanca o més groga, s’enganxa més
o menys al pinyol i el vellut de la pell pot
ser-hi o no. Així trobarem préssecs de
vinya, d’aigua, paraguaià... o bé nectarines. Sí, sí!, les nectarines són una varietat
de la mateixa espècie, res de la llegenda
urbana que diu que és fruit d’un creuament entre la pruna i el préssec. De fet,
préssecs i nectarines poden arribar a créixer en un mateix arbre.
nutricionalment parlant destacarem que
és molt indicat per a persones amb insuficiència biliar, és a dir amb dificultats per
digerir els greixos. Per tant faran que el
nostre fetge treballi bé i a sobre ens facilitaran la digestió. S’ha de dir, però, que la

major part dels beneficis del préssec es
troben a la pell, per tant és interessant
menjar-lo sense pelar. Per les persones
sensibles al pèl de la pell, es pot optar per
la nectarina, que té les mateixes propietats i és ben llisa. A Catalunya tenim el
fantàstic préssec de l’Ordal, que es cultiva
a Subirats i a Avinyonet del Penedès. El
podeu trobar al mercat del préssec de
Sant Pau d’Ordal, que fan cada cap de
setmana de juny, juliol i agost. I ara us deixem amb aquesta recepta. no sabem si
us allargarà la vida ni si us farà immortals,
però de ben segur que us la farà més
divertida!

Préssecs al vi amb
iogurt especiat
(plat elaborat per
Eduard Merly)
Ingredients per a 4 persones: 4 préssecs
de Sant Joan, 250 g sucre de canya, 8
grans de pebre rosa, 4 iogurts, 8 fulles
de menta, 3 grans d’anís estrellat, una
ampolla de vi negre, una llimona, una
branca de canyella, una branca de
romaní, una c/s rasa de comí i una c/s
rasa de curry.
Elaboració: Peleu la llimona intentant
que no hi quedi la capa interior blanca de
la pell, ja que aporta amargor i el que ens
interessa és la nitidesa dels olis essencials
de la llimona. Reserveu. En una cassola,

barregeu el vi i el sucre de canya. Porteu
a ebullició. Just quant bulli, ho retireu del
foc i afegiu-hi la canyella, la pell de la llimona, la branca de romaní i l’anís estrellat. Tapeu i deixeu infusionar durant 10
minuts. Mentrestant peleu els préssecs,
sense tallar-los. Passats els 10 minuts, ho
coleu i tot seguit ho torneu a posar a la
cassola amb els préssecs, acabant de
cobrir-los amb aigua si fa falta (si s’utilitza
una cassola més estreta cobrirà abans els
préssecs, però a contrapartida si queden
uns sobre els altres, els de baix, pot ser
que s’aixafin un xic). Després d’arrencar el
bull i fer coure durant uns 10 minuts a foc
mig, deixeu reposar el conjunt uns 30
min. Retireu els préssecs i feu bullir el suc
de la cocció fins que agafi textura de
xarop. Per al iogurt especiat, netegeu i
piqueu la menta, introduïu-ho en un bol,
tot seguit afegiu-hi el comí i el curry.
Barregeu-ho amb el iogurt fins que quedi
ben amalgamat. Serviu el iogurt a la base
i poseu daus dels préssecs pel damunt
amb un cordill de la salsa de la cocció.

EL POU · JUny 2014

21

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

El CNL Montserrat celebra la festa dels 25 anys
recordant els inicis, però sense oblidar el futur
El dia 29 de maig, el pati del Kursaal va ser
l'escenari de la festa dels 25 anys del Consorci
per a la Normalització Lingüística, aniversari
que es va celebrar envoltat de records i d'esperança cap al futur del català.
Els parlaments van anar a càrrec d'Ester
Franquesa, directora general de Política
Lingüística i presidenta del CPnL, Joan Calmet,
president del Consell de Centre del CnL
Montserrat, Mercè Cardona, presidenta del
Consell Comarcal del Bages, Juli Sanclimens,
alcalde de Manresa el 1989 (any de fundació del
Consorci), i núria Brugarolas, directora del CnL
Montserrat. Tots van coincidir a lloar la feina feta
i també a reconèixer que, tot i els avanços en el

coneixement i l'ús del català, cal continuar treballant en tots els àmbits de la societat perquè la
llengua catalana sigui la llengua d'ús habitual. La
festa va transcórrer en un ambient lúdic i festiu
amb reconeixements a Joan Vilamala, autor de
l'auca dels 25 anys del CnL Montserrat, als quatre exalumnes del CnL, nascuts a Catalunya,
Polònia, Veneçuela i Romania, i a la parella lingüística formada per un català i un argentí, que
van explicar la seva experiència i què els va motivar a aprendre català. Es va brindar en catorze
llengües diferents i el punt culminant de la festa
va arribar amb l'actuació del grup Amar Mendé,
la cantant mongol Oyuna i la senegalesa Touty
Mane, que cantant en català, van captivar els
més de dos-cents assistents a l'acte.

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

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

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

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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tastets de
motor

Enric Oller i Carbó

VW Golf Variant:
Espai actiu

M

esures justes, eficiència màxima i
estampa compacta. El nou Golf
Variant fa honor a les inicials que
defensa. Destil·la una petjada solemne, limita pes i consums i reserva
més de 600 litres al maleter. L’acabat
topall de gamma, amb canvi automàtic DSG és tan llaminer com car.

Un turisme multifuncional pràctic i espaiós que, per desgràcia, costa massa. Per prestacions, tacte, consum i habitabilitat hi ha algun Seat o Skoda que poden plantar-li cara.
Però ja se sap que un Golf sempre serà un Golf i que la setena generació d’aquest model ha reinterpretat la filosofia
que el va popularitzar com a producte de culte.

Fonamentat en la senzillesa de línies i l’atenció als detalls
subtils, més gran i amb una òptima distància entre eixos,
el Variant arriba amb més ajuts a la conducció i mecàniques seductores. Més baix, alt i ample que el seu antecessor, supera en 31 cm el compacte més popular del
món i el depassa 9 mm en alçada. On es nota vertaderament l’espai és en el maleter, una superfície de càrrega
completament plana i accessible de 605 litres, amb formes molt aprofitables que, en cas de necessitat i plegant
els seients, passa a 1.620 litres.
A nivell estètic destaca per un engraellat molt estret que
situa les òptiques a l’extrem de la carrosseria.
L’allargassament dels fars i la pròpia forma de la carcassa contribueixen a millorar-li aerodinàmica i estilisme. La
doble boca inferior, que allotja els antiboira i el radar
actiu multifunció, acaba escolpint-li la punta. El reposicionament de la mecànica ha permès als enginyers de la
casa avançar la roda i retardar la ubicació del primer pila
en benefici de l’estètica i la distància entre eixos. La cintura també varia. La carrosseria porta ara una línia horitzontal prominent a l’alçada dels panys que li proporciona una estampa més senyorial. A la cua, els grups òptics
s’han esmolat i l’absència d’antena al sostre es manté
com una de les seves característiques estètiques. També
s’han traspassat els indicadors de direcció als retrovisors
i reposicionat la matrícula un pèl més amunt. L’acabat
Sport duu barres cromades longitudinals al sostre i llandes de disseny específic.
A l’habitacle imperen les tonalitats fosques i la sobrietat.
Recorda molt el de la generació anterior per bé que el
panell fa la sensació d’estar un xic més orientat cap al con-

ductor i la qualitat i ajustament dels materials és
encara més depurat. Al
mig, la pantalla tàctil
multimèdia pren tot el
protagonisme. Resulta
intuïtiva a l’hora d’operar
però obliga a desviar
massa la vista quan la
consultem. Reglatges de seient i volant faciliten la tasca,
l’ergonomia és norma i no hi ha llacunes de visibilitat. Els
seients porten un segell europeu de reconeixement ergonòmic però al darrera, al mig, és millor no haver d’acomodar-hi un adult perquè no hi ha molt d’espai.
El Golf Variant duu les mateixes mecàniques que el Golf de
5 portes. El motor 2.0 TDI de 150 CV que hem dut confirma
el salt que ha fet el cotxe a nivell tècnic. Proporciona una
bona resposta i mitjanes homologades al voltant dels 5
litres/100 km. El sistema de Stop /Start és la cirereta del
compromís despesa/prestacions. En general, transmet una
elevada sensació de qualitat de rodada i un bon tacte perquè no acusa fresses desagradables ni vibracions impertinents. El canvi escollit és un prodigi de progressivitat. no
presenta retards en la resposta i té un solapament entre
marxes increïble. El mode Sport amplia el règim de gir del
motor entre una marxa i una altra per donar aquell punt
d’empenta que demanen els més puristes. Serà un dels
elements més desitjables de la nova proposta familiar.
FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter, 4 cilin. en línia, 1.968 cc. 150 CV. Turbo amb
common rail. Gasoil. Tracció: Davantera. Canvi: Aut/seqüencial de 7 vel. Prestacions: Vel. màx. 215 km/h. Accel. de 0 a 100
Km/h....8,4 s. Consum: Mixt 4.2 litres. Preu: 27.580 euros.
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l’entrevista

V

ius davant mateix del
polèmic parc Vila
Closes. Què n’opines?
—El meu nét, el Marc
Aloy, és arquitecte, i
n'hem parlat moltes
vegades. A ell li agrada
i a mi em sembla un
parc que dóna molta verdor, més ara que
la vegetació ha crescut. Cal respectar
totes les opinions! S’havia dit que hi
farien un aparcament subterrani, però
crec que no es va fer perquè deien que és
una zona amb molta aigua.

Escola de Música
—Què en saps de l’Escola de Música del
carrer de Sobrerroca?
—A l’època en què jo hi anava la portava
el secretari Pere Claret i n’exercia la direcció el senyor Damià Rius, que era una persona molt maca i gentil que ens apreciava moltíssim. Anteriorment, també hi
havia hagut el violoncel·lista Santos
Sagrera, el senyor Altimiras, que tocava
el violí, i les senyoretes Blanca i Badia o la
senyora Sala, que hi actuaven com a
jurat, però aleshores no hi tenia cap més
tracte. Més endavant, recordo que es va
fer el trasllat més o menys quan vaig
entrar al Conservatori, que aleshores ja
era a la part antiga del carrer de Jaume I,
però inicialment entràvem per les escales de Mestre Blanch fins que es va fer la
reforma.
—Així doncs, el Conservatori també va
ser escola de música?
—Hi va haver una temporada que el
Conservatori no era tal perquè no podia
donar titulacions, però sí que exercia com
una autèntica escola de música. Més
endavant sí que ho va poder fer i després

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Josefina Alavedra Vilurbina
Pianista i professora de llenguatge musical, l’octubre de 1948 obté el
professorat en solfeig i teoria al Conservatori Municipal de Música de
Manresa, el juliol de 1953 el professorat de piano, i el 1955 el títol professional de piano. Havia treballat a l’Escola d’Olga Roig. El 1974
reprèn els estudis fins a aconseguir el títol d’estat al Conservatori
Superior de Música del Liceu, on el febrer del 1976 obté el títol professional de Piano. Des del 1988 va ser professora Superior de
Llenguatge Musical al Conservatori de Manresa. Des del 2009 treballa
amb alumnes de piano i llenguatge musical al Casal de la Gent Gran.
fou Conservatori i escola de música.
Actualment, encara és Conservatori i des
de fa uns anys també escola de música,
amb una part reglada i una altra de no
reglada. És a dir, la reglada és el Conservatori i l’altra, escola de música.
Conservatori del Liceu
—Per què tries estudiar professionalment al Liceu de Barcelona?
—Perquè la germana Tosca, que era
barcelonina, ja hi havia estudiat i mostrava una gran admiració pel Liceu.
L’altra opció era Saragossa, però òbviament tenia més bona comunicació
amb Barcelona, on a més a més tenia
família.
—Quins van ser els teus principals mestres?
—Al Conservatori del Liceu de Barcelona
vaig tenir de mestre de piano l’Alexandre
Ribó, des del començament dels estudis
fins al final. Tenia fama de ser el que portava els alumnes més ben preparats, però
li costava molt reconèixer que els alumnes fèiem les coses bé. Recordo que un
dia em va dir: «Està molt bé, però ara ho
fas cent vegades més«. Entre d’altres,
també vaig tenir com a professors Maria
Canela, Pere Vallribera (que a més de ser

un bon pianista, exercia de director del
Conservatori), el mestre Roig...
—Les assignatures han anat canviant
amb els anys?
—El més característic és que se n’han
posat de noves, com ara la musicologia,
que s’ha convertit en una branca d’especialització, per exemple en el cas del
manresà Josep M. Vilar. Abans, potser era
més un tast de les diverses assignatures,
però no per endinsar-nos-hi gaire.
Pare Ireneu
—Pedagògicament, s’ha modificat l’ensenyament de la música?
—Ensenyar a tocar un instrument pràcticament sempre s’ha fet de la mateixa
manera. Ara bé, per a mi, el canvi més
gros va ser passar del solfeig i teoria al
llenguatge musical. no es tracta només
d’un canvi de nom, sinó que en el meu
cas va significar aprendre el mètode del
pare Ireneu Segarra. Aquest mètode va
transformar un ensenyament musical
molt basat en la teoria i el va convertir en
més pràctic, de manera que la canalla i la
gent gran s’hi senten molt bé. Consisteix
a fer cantar, tot buscant cançons conegudes i es treballa la part teòrica i el que s’ha
de saber d’una manera diferent al do-remi-fa-sol... estricte.
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—Com ha canviat l’ensenyament musical al llarg dels anys?
—Totalment. Al Conservatori hi vaig
començar fent piano, solfeig i teoria, fins
que va entrar com a director Edmon Colomer. Com que ell tenia molt contacte
amb els monjos de Montserrat, ens va fer
anar a xerrades amb el pare Ireneu, que
ens va fer decidir pel que ens agradava,
concretant una especialitat, que havia de
ser de llenguatge musical o piano.
Colomer era un bon pedagog, es va
entretenir a sondejar-nos per mirar com
treballàvem. En el meu cas es va adonar
de la meva passió pel llenguatge musical.
—Aquesta canvi de mètode es va accentuar amb la nova direcció?
—Sí, perquè als anys 80 va venir en Santi
Riera com a director del Conservatori,
que també havia estat educat amb el
mètode pare Ireneu. Per això ens vam
decidir a iniciar des de zero els seus cursets i completar el seu mètode. Amb
aquells apunts és com tot el grup vam
anar aprenent el nou mètode, i de tot
aquell moviment es van anar constituint
els llibres de llenguatge musical que
encara ara fan servir la canalla.
—En què consistia aquest mètode?
—Fèiem reunions setmanals a Manresa,
en què recordo que venia gent d’arreu,
com ara Vic i la Sènia, per estudiar el
mètode del pare Ireneu que es basava en
el mètode hongarès Kodály, també usat a
l’Escolania de Montserrat mentre el pare
Ireneu en va ser director.
—Com valores la festa del teu comiat
com a professora del Conservatori?
—Va ser una sorpresa molt emotiva després de 31 anys de treballar-hi professionalment. Quan vaig arribar-hi, m’esperava el director que era Joan Arnau a baix al
vestíbul. En Pep Padró, amb qui vaig tenir
molta relació musical, em va donar un
ram. Aleshores, el grup de trompetes –
en el que hi havia dos exalumnes– va
començar a tocar. Al primer pis, hi havia
Jordi Usan, amb el cor infantil; al segon, el
grup de vent dirigit per Joan Plaja, on la
meva néta tocava el clarinet. Al tercer, hi
havia el grup de saxos amb l’Alba
Cucurella, on tocava el meu nét. Dalt de
tot, hi havia entre d’altres Manel Camp,
Assumpta Mateu i Francesc Poyato
(aquests dos darrers els havia tingut d’alumnes) i va cantar el cor juvenil dirigit
per Francesc Vallès. Va ser una diada preciosa. Una de les millors satisfaccions va
ser la presència de molts alumnes que
avui dia són professors de música a les
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escoles de Sant Joan, Santpedor, Sant
Vicenç, navarcles, Sant Fruitós...
—Has tingut altres mostres de reconeixement?
—Sí. Són moments molt agradables. Per
exemple, ja fa uns anys, amb una de les
filles i el gendre, vam anar a Prades, on es
fa anualment un concurs internacional
de clarinet, en què intervenia la meva
néta. En el preàmbul es va fer un petit
concert amb instruments de vent, en
què van intervenir clarinets, trompetes i
trompes, molts dels quals havia tingut
com alumnes que em van recordar molt
positivament la seva tasca d’aprenentatge. També es molt bonic veure que antics
alumnes toquen actualment en orquestres d’arreu del món.
Botiga de queviures
—Com va sorgir el treball del teu marit
com a representant de les pastes Gallo?
—Ell era de Prats de Lluçanès i de les
masies del voltant portava ous, patates
que servien per abastir la nostra botiga
de queviures del carrer de Puigterrà de
Dalt, davant de ca l’Arrufat. Era comercial
i ben aviat li van donar la representació
de les pastes Gallo, –una espècie de franquícia– perquè era molt amic de l’amo de
les pastes –el senyor Espona–, que també
era de Prats. Inicialment i durant una colla
d’anys jo despatxava a la botiga, més
endavant vam tenir un dependent i després una dependenta. Durant un temps,
al matí estava a la botiga i a la tarda feia
l’acompanyament de piano a l’escola de
l’Olga Roig. A mesura que la casa Gallo va
anar incrementant vendes, el meu home
s’hi va dedicar exclusivament i aleshores
vam tancar la botiga i jo vaig tornar al
Conservatori.
—Quin tipus de públic teníeu i quina era
la vostra especialitat?
—Era una botiga de barri i la nostra especialitat era vendre la pasta a granel.
L’exposàvem amb uns grans pots de
vidre. Vam començar a vendre la pasta
amb paperines de paper. També teníem
un gran magatzem de patates i ous. El
meu marit baixava patates de qualitat de
Prats de Lluçanès i els botiguers venien a
comprar-les a casa. De mica en mica, ens
vam anar traient aquest magatzem perquè ell ja ho venia directament als botiguers. A la botiga ens vam anar especialitzant en pasta. En ser-ne representants
teníem una furgoneta i en fèiem propaganda. Era al principi, quan Sèmoles
Espona de Terrassa va comprar Gallo.

Escola d’Olga Roig
—Com valores el teu pas per l’escola
d’Olga Roig?
—Molt positivament. És una escola de
ballet clàssic que encara funciona.
Recordo que en aquella època portava
els alumnes a ser revisats per Joan Tena,
que era un conegut ballarí del Liceu.
També havíem anat a alguns festivals,
com ara al Romea, i la meva funció sempre era la d’acompanyament al piano. Un
cop ho vaig deixar, l’Olga Roig es va preocupar d’anar a Anglaterra per treure una
titulació més especialitzada. La seva escola sempre ha tingut nas i ha funcionat
molt bé.
—Aleshores, tot es feia en directe?
—I tant. no hi havia gravacions. Recordo
que en algun dels festivals de l’Olga Roig
que sempre havien tingut molt èxit, es va
fer com una barra a l’escenari, mentre jo
tocava el piano i l’Olga dirigia els exercicis
que estaven fent les nenes. Tot d’un plegat els diu: ‘no, no!’. Es dirigeix a mi i em
diu: ‘Josefina, torna a començar’. Encara
que estàvem dins d’un festival, aquesta
era la manera en què llavors es treballava.
Vacarisses
—Quina va ser la teva principal activitat a
Vacarisses?
—El meu pare era fill de Vacarisses i actualment encara hi tinc casa. El meu marit,
que va morir el 1995, si uns anys enrere li
haguessis preguntat per les nostres acti-

vitats, t’hauria dit que treballàvem a
Manresa i vivíem a Vacarisses, sobretot a
la dècada dels 80. Formàvem part de
l’Associació de Festes de la Parròquia i
també del seu Consell Pastoral. Participàvem en moltes de les activitats que es
feien a la parròquia. Havia tocat l’orgue,
portava violinistes, cantants... Havia
acompanyat les misses de festa major,
amb la peregrinació del poble havíem
anat a Montserrat, on tocava l’orgue de la
basílica que prèviament ja em tenia preparat per tocar com a pianista el pare
Cassià M. Just...
—Quan i com sorgeix aquesta relació
amb Montserrat?
—El meu pare havia tingut molta amistat
amb el secretari particular del pare
Escarré, que era Teodor Maria Anglès, i
després arran del mossèn de Vacarisses
que tenia molta amistat amb el pare
Salvador, que és fill d’Alpens, i també
amb els pares Bernabé i Cassià, que
havien vingut moltes vegades a fer catequesi a Vacarisses. També havia vingut

exemple, Quim Piqué, Josep M. Vilar, els
germans Coll, tots ells relacionats amb la
música. De fet, de Manresa ha sorgit
molta gent que s’ha dedicat professionalment a la música. Ara mateix em ve al cap
l’Ariadna Padró, que és molt bona violinista, Mireia Pintó, Assumpta Mateu...
També hi ha alguns músics manresans
que han anat al Liceu o són professors a
l’ESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya), que penso que no haurien de
tenir vergonya de reconèixer-ho, sobretot en els seus currículums.
—Pel que veig, teníeu molta relació amb
l’Església.
—Sí, amb la de Vacarisses. En aquella
època hi tenia molt pes el rector Sebastià
Codina. Era una persona molt oberta,
ferma, maca i molt amant de la música,
amb qui havia col·laborat molt estretament. Dins l’església de Vacarisses vam
formar un cor que sempre participava en
les festes. Ara les coses han canviat molt i
la parròquia del poble ha deixat de tenir
el paper predominant que havia tingut.

Mosca, Miquel Ferrer, de Terrassa.
Teníem molts contactes i era fàcil organitzar actuacions musicals i quan convenia feia d’acompanyant, que és el
que he fet més en la meva vida de pianista.
Gent Gran
—Quina metodologia musical apliques
actualment al Casal amb la Gent Gran?
—El mètode del Pare Ireneu, amb el qual
la gent gran se sent més que bé. Quan
vam anunciar que faríem música al Casal,
inicialment hi havia molts interessats a
tocar el piano, però de seguida els vaig
dir que abans havien de passar per estudiar llenguatge musical. n’hi va haver
que ja no s’hi van apuntar; d’altres sí, amb
l’esperança, més endavant, de poder fer
piano. Actualment, encara n’hi ha que fa
quatre anys que estan fent llenguatge i
consideren que tenen un nou coneixement que fins ara no tenien. Aquesta
gent gran aprenen un llenguatge i una
escriptura diferents. Han de posar noms i
sons, aprendre un ritme, compaginar la
lectura nova amb el cant i el ritme. Els va
molt bé.

«Quan vam anunciar que faríem música al Casal,
hi havia molts interessats a tocar el piano, però els
vaig dir que abans havien de fer llenguatge musical»
l’abat Bardolet i l’actual, Josep M. Soler.
Arran dels cursets del pare Ireneu tinc
molt bona amistat amb el germà Andreu
Martínez, que dirigeix sovint els cants.
—Coneixes exescolans manresans de
Montserrat?
—Sí, a Manresa n’hi ha hagut molts. Per

—Quines activitats musicals organitzàveu de cara al poble?
—Hi vam fer venir molts músics a
tocar. Per exemple, Manel Camp, un
violinista rus i cantants de primer nivell.
Durant tota una colla d’anys vam organitzar el Vacarisses en solfa, que va portar gent com Laia Masramon, Ludovica

—no és aconsellable passar a tocar directament el piano?
—Es pot fer. En aquest sentit hi ha el
mètode Susuki, en què de seguida la persona s’asseu davant del piano. Jo no ho
he fet mai ni sé com funciona, però hi ha
mestres que ho fan i no ho veig incompatible amb d’altres tipus d’ensenyament. Ara bé, reconec que jo no ho sabria
fer. Em sento més còmode començant
pel llenguatge musical.
—Com va anar el viatge a Berlín?
—Molt bé. Amb 20 alumnes del grup de
música del Casal, fa poques setmanes
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que vam anar-hi per escoltar expressament un concert de la Filharmònica, dirigit per Daniel Barenboim. Vam demanar
les entrades amb molta antelació per
poder estar en un bon lloc, des d’on vam
poder veure Barenboim de cara. Això no
té preu. És un plaer veure dirigir persones
de la seva talla. En tornar de Berlin van
venir fills i néts a buscar la gent que arribava, molts dels quals els havia tingut
d’alumnes i es van retrobar per recordar
experiències viscudes. He treballat amb
moltes generacions.

—Així, Barenboim és el teu ídol?
—És cert que tinc admiració per algunes
persones del món musical. Per exemple
de Manresa m’estimo molt el Manel
Camp. A Barenboim li tinc una adoració
especial. Dels grans autors universals
m’agraden Beethoven, pels grans concerts, Bach, Mozart... De Chopin m’agraden molt les seves composicions per a
piano. També voldria remarcar, com a
director de l’Orquestra Simfònica Simon
Bolívar, Gustavo Dudamel, de 32 anys,
que és un dels directors més fantàstics de

l’actualitat. La veneçolana Orquestra
Simon Bolívar està constituïda per músics
trets dels baixos fons, formats expressament per Dudamel, que també és titular
de l’Orquestra de Los Ángeles, i convidat
a les de Londres i Berlín. Malgrat la seva
edat, ja està considerat un dels grans
directors. Els joves músics d’aquesta
orquestra són capaços després de fer un
gran concert complicat i difícil, de tocar
mambos. Han actuat a l’Auditori de
Barcelona, on se’ls aprecia molt, amb
gran èxit de públic.

el perfil
osefina Alavedra Vilurbina neix a Manresa el
6 d’agost de 1934. El seu pare, Joan, era fill
de Vacarisses i comerciant. La seva mare,
Paquita era manresana, exercia de modista i
el seu cognom procedia de la finca dels
Vilurbina, prop de Freixenet. Comença els
estudis a les germanes carmelites de Casa Caritat,
on va estar-hi fins als 14 anys. Amb les Vedrunes, va
estudiar Comerç tres anys més i amb 17 anys ja va
començar a fer substitucions al Conservatori
Municipal de Música i ajudava les monges de Casa
Caritat, on ja tocava l’orgue. El seu interès musical
comença als 6 anys amb la monja carmelita Maria
Tosca, que li ensenya a tocar el piano, teoria i solfeig
–que actualment s’anomena llenguatge musical– i
la preparava per als exàmens lliures que tenien lloc a l’Escola
de Música del carrer de Sobrerroca, tot i que oficialment no
tenien cap reconeixement. Tot i així guarda les notes i l’octubre de 1948 obté el professorat en solfeig i teoria al
Conservatori Municipal de Música. I el juliol de 1953 el professorat de Piano. Així doncs, molt a prop de celebrar els 16
anys, recomença els estudis de nou al Liceu de Barcelona,
on anava i venia amb tren i de tant en tant feia unes curtes
estades a casa dels seus oncles que hi vivien. Dedica 4 anys
al solfeig, teoria i piano amb les corresponents assignatures.
Després, de forma més espaiada, cursa història de la música,
formes musicals, pedagogia, harmonia, musicologia, acompanyament, música de cambra, estètica musical i història de
la cultura. El 1955 obté el títol professional de Música. Un
any després, l’abril de 1956, es casa amb Dionís Guàrdia,
agent comercial de Prats de Lluçanès, que tenia la representació de les pastes Gallo. Conjuntament, obriran una
botiga de queviures al carrer de Puigterrà de Dalt, on despatxava de dia, mentre a la tarda va treballar uns quatre
anys d’acompanyant de piano a l’Escola Olga Roig. Van tenir
tres filles: Joana, professora de l’Espill; Esperança, professora
d’anglès al Lluís de Peguera; i Fina, mestra de música, actualment especialista en música extraescolar a les
Dominiques. El 1974 reprèn els estudis de Música de
Cambra, Musicologia, Acompanyament i Harmonia amb la

J
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finalitat de treure la titulació superior al Liceu. Entre d’altres
té de professors Alexandre Ribó i Pere Vallribera, director
del Conservatori Superior de Música del Liceu. El febrer de
1976 aconsegueix el títol d’estat al Conservatori Superior de
Música del Liceu i Professional de Piano. La música no estava gaire ben vista professionalment per la Dictadura i fins al
desembre de 1976, l’Ajuntament de Manresa no li reconeix
el primer any de cotització a la Seguretat Social –fins aleshores el personal docent del Conservatori s’havia regit per
les normes d’un patronat de la institució– tot i que encara
només com a hores extres, fins al setembre de 1980, en què
se li reconeix definitivament el sou inicial. El 1988 es presenta a una convocatòria de l’Ajuntament de Manresa i obté la
plaça de Professora Superior de Llenguatge Musical al
Conservatori de Manresa. S’hi està fins que es jubila oficialment el 16 de març del 2007, amb un comiat especial al
maig a càrrec dels seus companys de llenguatge musical.
Des del 2009 a l’actualitat fa classes al Casal de la Gent Gran
del carrer Circumval·lació, a 11 alumnes de piano (mitja hora
setmanal) i 14 de llenguatge musical (una hora a la setmana) i les valora com a «molt agraïdes«. Entusiasta dels viatges
i el teatre, és molt aficionada a les manualitats, especialment
en el camp de la pintura, art que li ha agradat des que era
petita. Encara canta amb la coral d’adults del Conservatori,
fet que li ha permès mantenir el contacte amb el centre.

espai d’art
Sofía Gómez Barroso
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fila cultural

Pep Corral Vilella

La Catalunya central celebra
el propi Tricentenari al Casino

Q

ualsevol activitat amb
ecos als fets del 1714
és, a dia d’avui, una
garantia d’interès per
al gran públic. La coincidència entre el
moment històric reivindicatiu que viu el
país i l’efèmeride del
300 aniversari de la
desfeta a mans borbòniques han provocat que tot allò que faci olor a la pólvora
i el fum de la guerra de Successió desperti l’atenció fins i tot dels més neòfits
en l’estudi de la història.

Seguint aquesta estela, el Centre
Cultural del Casino acull, fins el proper 22
de juny, l’exposició Catalunya i la Guerra
de Successió, que ofereix als visitants un
cop d’ull al context que va envoltar el
conflicte que va enfrontar els partidaris
de l’arxiduc Carles d’Àustria i de Felip V
de Borbó per tal d’ocupar la corona
espanyola i a com aquesta lluita es va
deixar sentir en la Catalunya central.
La mostra, que va obrir portes a mitjan
passat mes d’abril, ha estat coordinada
pels historiadors Adrià Cases, autor de
l’assaig recentment presentat La Guerra
de Successió i les Terres de Ponent;
Francesc Comas i Francesc Serra, estudiosos d’aquest període històric, i més
concretament dels seus efectes i conseqüències pel que fa a les comarques que
ens són més properes: d’una banda, la
rereguarda de l’esplanada central i, de
l’altra, la franja de ponent, escenaris dels
enfrontaments directes entre l’un i l’altre
bàndol.
La guerra més local
L’exposició suposa una edició ampliada i
volgudament bagenca de la mostra itinerant impulsada pel Museu nacional

30

EL POU · JUny 2014

El Centre Cultural del Casino exposa fins a Sant Joan una mostra
sobre el pas i els efectes de la guerra de Successió per Manresa i
la Catalunya central. Un conflicte que, 300 anys després que cessessin els combats, retorna més viu que mai a l’imaginari popular del nostre país.
carrer manresà de Vallfonollosa cap a
l’any 1663, represaliat i perseguit pel seu
rol en les defenses de Montjuïc i Girona
durant els atacs filipistes i que posteriorment seria designat governador de
Gaetta, al regne de nàpols, on morí el
1723.

Adrià Cases en la presentació de l’assaig
«La Guerra de Successió i les Terres de Ponent«

d’Història de Catalunya que en els últims
mesos ha recorregut diversos municipis
catalans com a part dels actes organitzats pel comissionat del Tricentenari.
Així, mentre la proposta del MnHC ofereix una retrospectiva global del conlficte, com també les seves causes, el desenvolupament al llarg dels anys i les repercussions a escala internacional, l’ampliació local centra la mirada en alguns dels
episodis bèl·lics més destacats del conflicte –com la pírrica victòria austriacista
a Talamanca el 1713 o el setge i posterior
capitulació de la vila de Cardona–,
també presenta detalls de la vida quotidiana del període i treu a la llum el paper
de personalitats properes semioblidades. Aquest és el cas del tinent general
austriacista Ignasi Picalqués, nascut al

Tot plegat, un riu de dades i documents amb un objectiu ben definit:
aportar una mica de llum sobre un
tema sobre el qual, actualment, pesen
tota mena de clixés i concepcions errònies. Així ho reconeix l’historiador
Francesc Serra, un dels responsables de
la instal·lació. «La gent sovint no és
conscient de la cruesa d’aquesta guerra
i del període en general» explica l’historiador, qui subratlla la nebulosa que
envolta la guerra de Successió en l’imaginari col·lectiu, sobretot a l’hora de
considerar les atrocitats comeses pels
uns i els altres en un escenari, rebla
Adrià Cases, que acabaria sent «un dels
moments clau per al nostre país, d’aquells que en canvien la història».
La guerra de Successió al Bages
Un dels objectius que persegueix la mostra és, a partir de fets i anècdotes, donar
testimoni de la importància del que va
succeir a Catalunya, especialment entre
els anys 1711 i la derrota de l’11 de
setembre del 1714. Un període en què
els historiadors apunten que el conflicte
deixa la seva dimensió internacional inicial per a la successió al tron espanyol
per convertir-se en un guerra de desgast
i resistència .

D’aquesta guerra de resistència, els organitzadors en destaquen casos com els
setges patits per la vila de Cardona i la
seva posterior capitulació, així com la
resistència de les partides de Miquelets
del marquès del Poal en els boscos de la
Catalunya central. Uns actes l’heroïcitat
dels quals, avisa Serra, no pot amagar
altres episodis més foscos del bàndol
austriacista, com ara la matança borbònica de Gaià, del febrer del 1714, en què
desenes de soldats filipistes van ser
degollats coincidint amb un dels
moments més crus del conflicte. «Una
guerra és una guerra, i en tots bàndols es
cometen bogeries», diu.
La mostra també dedica un apartat a una
de les figures de la Catalunya central
amb un rol més reconegut en el transcurs dels fets: el moianès Rafel de
Casanova. Tot i el paper que la història li
ha reservat, tant Francesc Serra com
Adrià Cases coincideixen a apuntar que,
amb el pas dels anys, la figura del qui va
ser conseller en cap de Barcelona s’ha
anat desvirtuant lleument. Un dels factors que hi ha contribuït és, segons Serra,
la dimensió que atorga al personatge la
novel·la Victus, best-seller oficiós del
període. «Tot i ser una novel·la amb gran
rigor, no hi ha cap prova per donar-li el
protagonisme negatiu que li dóna»,
adverteix l’historiador.

L’historiador bagenc Francesc Serra és un dels coordinadors de la mostra

de mig miler de cases –la meitat de la vila
en aquell moment– i alterant per sempre més la fesomia de la ciutat.

En aquest mateix sentit també s’expressa Adrià Cases, que atribueix aquesta
relectura de Casanova a la troballa de
documents que es creuen referits a un
altre ciutadà amb el mateix nom i que l’allunyarien des les represàlies borbòniques posteriors. Unes represàlies que
Serra rebutja que no patís com alguns
apunten. «Va patir, encara que no va
tenir un final èpic com el de Josep
Moragues, executat i el cap del qual va
estar exposat en una gàbia de ferro
durant dotze anys al Portal del Mar de
Barcelona».

D’aquest atac, l’historiador Francesc
Serra en subratlla el seu component més
fred i calculat. «Quan les tropes filipistes
van entrar a calar foc, sabien el que feien
i a quines cases atacaven com a represàlia pel suport dels seus propietaris a l’arxiduc Carles», explica l’historiador destacant el component quasi quirúrgic dels
plans inicials dels soldats. Plans que, ben
aviat, van xocar amb diversos factors
ambientals per donar via lliure a l’incendi i acabar causant un autèntic desastre
per a la ciutat. D’aquesta manera, resumeix Serra, les llengües de foc dels
homes del duc d’Anjou es van veure
esperonades per un clima càlid i ventós
que, juntament amb les reserves de pólvora que alguns veïns guardaven al
rebost, van fer pràcticament impossible
turar les flames.

La ciutat dels dos incendis
Un dels episodis que no podia passar per
alt l’exposició és l’incendi provocat per
les tropes borbòniques el 1713 que va
arrasar la capital del Bages. La nit del 13
d’agost d’aquell any, soldats del bàndol
de Felip V van entrar a Manresa escampant unes flames que van consumir prop

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

Un cop apagats els últims focus, Manresa
va haver d’afrontar encara una lenta i feixuga reconstrucció que, malgrat els
esforços dels uns i els altres, mai va arribar a ser completa. I menys tenint en
compte que menys d’un segle després
de l’atac borbònic, la ciutat tornaria a ser
cremada el 1808, en aquest cas per tropes franceses.
Dos incendis importants en un parell
de generacions que, apunta Serra, són
claus per entendre aspectes de la ciutat actual, com ara la pràcticament
total absència d’arquitectura civil gòtica a la ciutat, sovint font d’interès
turístic, i de la qual hi ha exponents
documentats, com ara el palau del
veguer, ubicat on hi ha l’actual ajuntament, o les esglésies com les del
Carme, Montserrat o Sant Miquel,
construccions en el millor dels casos
seriosament malmeses i, en el pitjor,
reduïdes a cendres.

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

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Edifici residencial al carrer Jaume I

E

ls manresans hem incorporat al nostre paisatge mental el gran
edifici que fa cantonada entre el carrer de
Jaume I i la plaça de
Clavé, tot i que fins ara
havia estat poc valorat. Es va
construir el 1947 i és d’estil classicista de postguerra, com d’altres
edificis construïts sobretot al Passeig i a les carreteres de Vic i de
Cardona. Són edificis que han
resistit bé el pas del temps i que
cal revalorar després del menyspreu a aquest estil lligat al Franquisme que es va mantenir durant la Transició a la democràcia.
Aquesta zona és propera al nucli
antic de la ciutat, dins de les muralles, i els edificis han estat construïts a partir del segle XVII, tot i que
alguns, com aquest, s’hi ha afegit
en ple segle XX.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar
entre mitgeres que fa cantonada,
de planta baixa i set pisos, dels
quals els dos darrers formen un
àtic reculat. Destaca per la interpretació del neoclassicisme posterior a la Guerra Civil. La façana
presenta un marcat ritme horitzontal amb tractaments diferents:
d’estuc en fred de color de pedra
per a la planta baixa, la cinquena i
en els dos àtics reculats, i d’obra
vista de maó vermell en les plantes centrals. El ritme vertical
queda marcat per la tribuna que
resol la cantonada en totes les plantes i per la simetria de les
obertures. A la façana del carrer de Jaume I hi ha sis obertures per planta, quatre balcons i dues finestres, i a la de la
plaça Clavé hi ha quatre obertures amb balcons correguts
de la segona planta a la quarta. La façana està coronada per
una cornisa prominent entre la cinquena planta i els dos
àtics, i una altra sobre el darrer àtic. La coberta està resolta
amb un complex sistema de terrasses. El catàleg de
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Manresa protegeix la volumetria i l’estructura i els principals
elements de les façanes com la composició, la dimensió i els
emmarcaments de les obertures. S’ha catalogat perquè és
un edifici singular construït en un estil ampul·lós per a la
seva època, que marcava una clara diferència social entre la
burgesia i la resta de la societat. Avui dia ha perdut la connotació social classista i, a canvi, manté un valor estètic suficient per a la seva protecció.

TEATRE Rosa Clarena

propostes
MÚSICA Jofre Fité

Electric Cheese

E

l dissabte 21 de juny a la mitjanit actuaran al
Trasteret de Manresa (plaça de Sant Ignasi
Malalt) el trio de Riudellots de la Selva (Girona)
Electric Cheese. El grup, fundat el 2008 i format
per
Albert
Oliva (guitarra i veu),
Jordi Ruiz Popi (baix) i
Angel Abad (bateria),
fa una aposta musical
que parteix del funk
amb toc de jazz, blues
i rock. El repertori
inclou temes propis
en català i en anglès,
amb un tarannà enèrgic, simpàtic i amb
tocs d’humor; així com en versions de clàssics, com
Stevie Wonder, James Brown o Prince, entre molts
altres. Tot un torrent d’energia i groove que inundarà el
familiar i acollidor espai del Trasteret, a preu zero!

CInEMA David Torras

Vampirs quotidians
l proper 13 de juny arriba el moment de l’estrena catalana de la pel·lícula que va endur-se
el Premi Especial del Jurat en la darrera edició
del Festival de Cinema de Sitges. El film duu
per títol Sólo los amantes sobreviven i es tracta
del 20è títol dins la filmografia del director
independent nordamericà per excel·lència, Jim
Jarmush. Un autèntic resistent a les temptacions de la
gran indústria de Hollywood. En aquesta ocasió
Jarmush ens
presenta una
història d’amor
entre
vampirs, els
únics éssers
que han conquerit l’eternitat gràcies
a nodrir-se
d’alta cultura i, és clar, de sang. Tilda Swinton, Tom
Hiddleston i Mia Wasikowka protagonitzen aquest film
centrat en la trobada d’un músic amb la seva amant, la
germana d’aquesta, l’art i la sang. Una nova naturalització dels vampirs, servida per un director de qui potser
és pertinent recordar el que va dir sobre quelcom proper al vampirisme: «Roba les idees d’on vulguis, però fesho només amb les que t’arribin a l’ànima. Només així
aconseguiràs autenticitat, i aquesta té molt més valor que
l’originalitat, que realment no existeix».

E

‘El crèdit’ al Kursaal

P

er cloure la programació de teatre del Kursaal,
us proposem un dels plats forts de la temporada: ‘El crèdit’, que tindrem a Manresa en 4
funcions, del 27 al 29 de juny. Estrenada el
setembre de l’any passat a la Villarroel de
Barcelona, el Kursaal serà un dels pocs teatre que tindrà
l’oportunitat d’acollir aquesta comèdia. El trio Jordi
Galceran-Sergi BelbelJordi Boixaderas torna 10
anys després de l’èxit
d’’El mètode Gronholm’,
amb ‘El crèdit’. Si el 2003,
Galceran i Belbel retrataven la competitivitat
laboral, ara, ens presenten una radiografia de la
banca i la crisi econòmica. Jordi Galceran ha escrit una comèdia àcida, crítica i
contundent. De nou, és Sergi Belbel qui dirigeix el text.
I Jordi Boixaderas, un dels protagonistes. A aquest trio
d’èxit, s’hi afegeix ara Jordi Bosch, un dels actors catalans amb una trajectòria més sòlida. Una comèdia que
enfronta dos personatges antagònics: un home que ho
té tot i un altre que ha perdut tot el que tenia. Una
comèdia amb dos actors de primeríssima línia, que
amaga un drama actual sobre economia, crisi, desesperació i relacions humanes fràgils. Valdrà la pena!

ART Maria Camp

Un juny mes

D

es de fa uns anys el mes de juny porta a les
nostres comarques dues propostes a les quals
val la pena estar atents. Dos festivals ja consolidats que aborden l’art i la creació. Ho fan
des de perspectives diferents, però tots dos
motivats per establir diàlegs amb l’art i apropar-lo a tots els públics. Encetarem el mes amb Vi-suals
(a Manresa -a la foto-), i el tancarem amb Konventpunzero (a
Cal Rosal). Vi-suals serà del 6 al
15 a diferents places i balcons
del centre històric i a la sala
Plana de l’Om. Un programa
d’activitats que fusiona l’art
amb el món del vi i que inclou
projectes artístics, fotografia,
xerrades i tasts que en aquesta edició investiguen en la
memòria del treball a la vinya.
Konventpuntzero será els dies
28, 29 i 30 de juny. Un festival
multidisciplinari que reuneix tot un seguit d’artistes
per tal que investiguin i experimentin entorn d’un
tema, aquest any la moralitat en l’art (vinculada a la
sexualitat i l’erotisme) a partir del llibre de Vladimir
nabokov Lolita.
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fa 25 anys
Jaume Puig

A Manresa no
hi havia turistes
Manresa no era una ciutat turística. Malgrat la proximitat amb Montserrat, un
patrimoni arquitectònic interessant com la
Seu i que la Cova acollia 30.000 visitants
anuals, la ciutat no tenia una infraestructura hotelera suficient per acollir un flux de
visitants de cap de setmana. Més enllà de
l’oferta gastronòmica, doncs, el panorama
era poc engrescador.

E

n el reportatge elaborat per Montse Ayala,
Cristina Prades i Anna Vilajosana, es recollia la
manca d’infraestructures hoteleres –només funcionaven l’hotel Pere III, amb 188 places, i Els
noguers, amb 21 places– i es constatava que no
hi havia Oficina de Turisme ni un Patronat que en fes promoció, i que a l’Oficina d’Informació no disposaven de cap
fullet turístic. Hi havia, això sí, un seguit de projectes, com
ara la possible captació de visitants provinents de ciutats
del sud de França, de la mà de les cambres de comerç d’aquells territoris, i el regidor de Joventut, Jordi Rodó, parlava de la creació de la ruta romànica del Bages i explicava
que la propera obertura de l’Alberg de Joventut facilitaria
que la ciutat fos més coneguda, si més no pels joves.

El negoci de l’anglès
L’anglès era cada vegada més necessari i a Manresa
també proliferaven les acadèmies d’idiomes. Però hi havia
un buit legal i els professors nadius no gosaven fer declaracions públiques a aquesta revista sobre la seva contractació precària, ja que es trobaven en una situació de tolerància no regulada, segons informaven representants de
les acadèmies Esther Idiomes, The English Corner, Way In
o Inlingua.
Eleccions europees
El dia 15 de juny es van fer les votacions per al Parlament
Europeu, amb una abstenció a Manresa del 46,63% i la
victòria de CiU, que va obtenir 10.407 vots (38,19%),
seguida del PSC, 8.470 vots (31,08%); PP, amb 1.596 vots
(5,86%); ERC, 1.431 vots (5,25%); IC, 919 (3,37%); CDS, 820
(3,01%); Ruiz Mateos, 680 (2,5%); Alternativa Verda, 349
(1,28%) i PCC, 306 (1,12%). Heri Batasuna hi va obtenir 196
vots (0,72%).
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Milcentenari i autopista
El dia 22 de juny, amb un acte al saló de sessions encapçalat pel president del Parlament, Joaquim Xicoy; el conseller de Justícia, Agustí Bassols; el bisbe de Vic, Josep
Maria Guix; l’alcalde Sanclimens; el president de la
comissió dels actes, Ramon Roqueta, i una delegació de
narbona amb el seu alcalde Hubert Mouly, s’encetava la
celebració del milcentenari de la ciutat. A la plaça Major,
300 estudiants van fer una exhibició de moviments sincronitzats amb cartrons al·legòrics. El dia 20 del mateix
mes, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, havia
inaugurat a Sant Vicenç de Castellet l’autopista
Montserrat, després d’uns actes previs d’agermanament
entre Terrassa i Manresa que van tenir un ressò més aviat
escàs.

L’hotel Pere III oferia 188 places, fa 25 anys

crònica social
Ignasi Torras i Garcia

La Cambra de Comerç i Indústria

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

L

a Cambra Oficial de Comerç i Indústria es va constituir el dia 19 de març de 1906, al Saló de Plens de
l’Ajuntament de Manresa. El primer local social es
va establir al carrer de la Canal, 24, xamfrà amb el
carrer nou. Un dels primers projectes que va promoure va ser el de cooperar amb l’Ajuntament en la construcció d’una segona línia de ferrocarril de Manresa a
Barcelona. Va caldre esperar fins als anys 1922-1926 per
veure connectades les ciutats de Barcelona i Manresa.

El 1912 es va arribar a un acord amb l’Associació General de
Comerciants per a la compra dels locals d’aquesta entitat a
la plaça del Pedregar, 4 i el carrer d’en Botí, 16. Anys més
tard, el 1945, va adquirir una altra casa a la mateixa plaça. El
1949 es va projectar un pis sota teulada i van començar les
obres del pòrtic d’entrada, l’escala principal, les oficines, els
despatxos i la façana.
El renovat edifici va llogar espais a institucions com la
Cambra de la Propietat Urbana de Manresa, el Col·legi
Oficial d’Agents Comercials, la Junta d’Aigües Potables, el

Col·legi de Metges o la Mútua Manresana d’Assegurances.
La sala d’actes era pràcticament l’única sala de Manresa
digna i disponible per a conferències. El dia 21 de gener de
1949 el Ple de la Cambra quedava configurat, amb una llista
de persones del món empresarial que formaven la corporació.
Durant els anys cinquanta es van celebrar tres fires molt
importants: la primera, els dies 18 al 26 de maig de 1952 amb
la Gran Fira Extraordinària de l’Ascensió, amb motiu del 50è
aniversari de la fundació de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis i
del 25è aniversari de l’institut Lluís de Peguera; la segona, del
29 d’agost al 8 de setembre de 1957, amb el MercatExposició Oficial de Productes, amb motiu del 50è aniversari de la Fundació de la Cambra de Comerç i Indústria de
Manresa; i la tercera, del 29 d’agost al 8 de setembre de 1969,
amb la Fira de Manresa 1969, la gran manifestació firal del
temps, en el marc el passeig del Riu i el flamant hotel Pere III.
Cent cinquanta expositors de diversos sectors: indústria,
comerç, automoció, serveis, ramaderia, etc. van participar en
el certamen que va ser visitat per unes 100.000 persones.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Pla, inexhaurible

Parlem d’El Temps

E

L

l quadern gris, del qual fa poc n’ha sortit la traducció americana, és un pou inesgotable de
bona literatura. A banda del valor lingüístic, cultural, social i històric, la principal característica
per la qual El quadern gris pot ser considerada
una de les grans obres de la literatura universal del segle
XX és el retrat humà que Josep Pla fa d’ell mateix. no
importa si allò que explica és veritat, ficció o una veritat filtrada per la memòria selectiva i la voluntat de presentarse com un tipus interessant. no importa, tampoc, si coincidim o no en les valoracions que fa
l’autor sobre els temes més diversos del
món que l’envolta: la burgesia, el país,
el matrimoni, les lectures, les dones,
l’alcohol... Podem, fins i tot, sentir certa
aversió per algun dels comentaris que
hi llegim. Res d’això no li resta valor literari.

El que és inqüestionable és que, després d’haver llegit El quadern gris, o,
més endavant, quan n’espigolem fragments a l’atzar, perquè és una obra a la
qual resulta imprescindible tornar de
tant en tant, tenim sempre la sensació
d’haver conegut un xicot extraordinari,
no necessàriament simpàtic, que exhibeix (fins i tot per presumir-ne) els seus
defectes i que té la pretensió de dedicar la seva vida a gargotejar fulls (posseït per una «diabòlica i secreta mania d’escriure», que vol que la vida i l’escriptura siguin, per a ell, una mateixa cosa. Algú capaç de
dir que «el meu egoisme és nauseabund i infecte» es
mereix ser escoltat, fins i tot quan elogia els caràcters sorruts i assegura que «perquè la gent s’estimi és indispensable que visqui allunyada». Confessa que «amb una ploma
a la mà, tothom es torna una mica exagerat, en aquest
país”, i que els empordanesos «tenim una imaginació tan
exuberant que confonem les mosques amb les àguiles», i
no s’està de menystenir la ficció narrativa («les novel·les
són la literatura infantil de les persones grans»). I, encara,
un tret que ens atrau del caràcter contradictori de Josep
Pla és el seu cinisme, com quan assegura que «una societat de fatxendes és plausiblement concebible; una societat d’humils seria inhabitable i perillosíssima».
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’escriptura, en aquest cas, elimina l’ambigüitat. En
efecte, l’enunciació del títol emesa verbalment
faria pensar en el tòpic que emprem quan no se
sap de què, o de què més, parlar. I ara, no és el cas,
sinó tot el contrari perquè evidentment ens referim a la revista d’aquest títol. L’avinentesa ve donada pel fet
de complir-se els seus primers trenta anys de vida. El fet és
excepcional, i molt remarcable per vàries raons. El fet de
poder mantenir durant tant de temps un setmanari integrament en català, de gran rigor informatiu, valuosíssims
articles d’opinió, un amplíssim ventall
temàtic, col·laboradors de gran prestigi,
publicat a València, testimoni únic de
normalitat d’existència dels Països
Catalans..., sembla realment un miracle. I
més encara si es consideren els esculls a
què sovint ha hagut de plantar cara.
Superat el més recent, la revista recupera
l’alè vital i sembla que té vida garantida
per molts anys.

A l’editorial del número commemoratiu
(20 de maig) podem llegir: «Si El Temps
s’ha mantingut durant tres dècades
necessàriament vigent, és perquè és
útil». Com a lector constant m’hi reafirmo
només de pensar en la quantitat de
coses que gràcies a aquestes pàgines he
Dani Hernández Massegú
pogut saber; en tantes informacions
importants que la premsa ha ignorat olímpicament; en les
entrevistes i anàlisi que han fet llum sobre qüestions tan
distorsionades o mistificades per altres mitjans.
Recordem també que El Temps és encara avui l’únic mitjà
d’aquestes característiques «pensat i dirigit a tots els territoris que tenen aquesta llengua com a pròpia». no deixen,
però, de considerar-se encara una anomalia «necessària
perquè respon a una realitat social que voldria un país més
lliure i més digne». Tenint en compte tot això, també resulta extraordinari que, a nivell europeu, siguin aquestes tres
publicacions: Der Spiegel, The Economist i El Temps aquelles
que, malgrat la crisi provocada en la premsa escrita per les
noves tecnologies, «mantenen una vitalitat a prova de diaris i de canvis i tendències. Contrastada cada setmana en
qualitat informativa i en quantitat de lectors».

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ
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Il·lustració: Joan Manel Gabarró

Per caritat basquetbolística

M

ala peça al teler la que té el
Bàsquet Manresa si es vol recapitalitzar i no haver d’entrar en
un daltabaix de final previsiblement funest. Es fa difícil fixar en
quin punt acaben les repercussions dels resultats esportius i
en quin comencen els problemes per quadrar els números. En aquest últim apartat,
ja sabem que els patrocinadors cauen perquè el panorama econòmic és el que és, però, és clar, potser si, a
la pista i competint, el potencial de l’equip fos superior, seria més fàcil engrescar els possibles col·laboradors. Qui segur que no n’està, d’engrescat, és l’aficionat. Decebut amb la planificació de la temporada, ha

apuntat cap a la llotja i no té gaires escrúpols a l’hora
de demanar dimissions i fer rodar caps. El president
Josep Vives, que no para d’anar amunt i avall venent
el que faci falta: bàsquet, sobiranisme, justícia o convergència; ha demanat la col·laboració de tota la
comarca i el compromís de la ciutat per evitar que
passi una tragèdia. La grada té dret a protestar, però,
no ens podem enganyar, el club és una societat anònima i és propietat dels accionistes. Això no treu que
tenir els aficionats, la majoria dels quals petits accionistes, de punta sigui el principi del final. Vives és el
problema o la solució? El maquinista del tren de la
Bruixa afluixarà altre cop la bossa a fons perdut?
L’equip podrà tenir la categoria? La solució la tindrem
en poques setmanes.
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BUGADA AL POU

QUInTÍ TORRA CORDOnS

Gosset perdut
La relació entre mascotes i infants sol
ser entendridora encara que, sovint,
les criatures els n’hi facin de l’alçada
d’un campanar. no deu ser el cas del
nen de vuit anys que va perdre el seu
gosset de mesos a la Plana de l’Om tal
com mostra el cartell que va veure
penjat i va retratar un amable lector al
carrer del Born. no sé pas si va ser el
mateix vailet qui va saber expressar
tan bé –tot i la cal·ligrafia casolana– el
sentiment de pena que podeu llegir a
la imatge. En tot cas, només pel fet
d’oferir la guardiola de recompensa a
qui trobés el gos, el nen ja es mereix
tota la sort del món. Espero que l’animal hagi aparegut o que, en el pitjor
dels casos, tingui un nou amo que el
tracti tan bé com ho devia fer l’anterior.

fa ressò del prec popular a parets i
façanes encara que, tot sigui dit, pintar
parets és molt reivindicatiu, però no
dóna gaire sensació de civisme. En tot
cas, sempre trobem alguns i algunes
poetes que esmolen l’enginy en el
missatge de la pintada. Així, després
de «no som Barbies, som Barriguitas» i
de «traieu els rosaris del nostres ovaris», a la baixada del Pòpul, al costat de
la Verge, ha arribat un lema relacionat
amb les noves tecnologies: «reconnecta amb el teu úter», una mena d’exaltació a la consciència reproductora
femenina. Avalueu-la vosaltres mateixos. Jo me’n sento incapaç.

Toni Mata
al MNAC
Una cara ben coneguda del periodisme local (aquest mes que toquem de
ple el tema) és el company Toni Mata i

Pintada al
Pòpul
Els que no estan tractant massa bé la
ciutadania són alguns ministres del
PP. Entestats a anar retallant llibertats,
han aconseguit que els moviments llibertaris i feministes estiguin en peu de
guerra amb lleis com la de l’avortament. Aquest és un espai que sovint es
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Riu, una de les ensenyes del diari
Regió7. El Toni, com sol passar amb els
redactors de cultura en general, s’apassiona amb bona part dels temes
que tracta. Per això, es habitual veureli signar cròniques i crítiques d’estrenes d’espectacles a Barcelona i recomanacions d’esdeveniments i mostres
que es fan més enllà de l’àmbit que
cobreix la capçalera per a la qual treballa. En fi, que, com a bon periodista,
li agrada ficar el nas a tot arreu on hi
ha flaire cultural. Per tot plegat, m’ha
sobtat agradablement l’aparició que
fa en un anunci a la premsa gràfica del
Museu nacional d’Art de Catalunya
(MnAC) en el qual promociona les visites en grup. El podeu veure en la imatge adjunta extreta del suplement
Presència d’El Punt Avui. El mateix
anunci també s’ha anat publicant a
Regió7 en les últimes setmanes, però,
evidentment, i com que hi fa de figurant, el rotatiu no n’ha dit res. Aquí sí
que ho fem. M’agrada comprovar que
els amants de la cultura i la divulgació
sempre es posen al servei del país.

Glòria Ballús,
al peu del canó
I és que, com el company Mata, hi ha
gent molt professional. Persones rigoroses que no descansen mai. És el cas
de cap de protocol del l’Ajuntament
de Manresa, Glòria Ballús que, com bé
deveu saber els lectors i subscriptors,
va ser premiada pel Pou com a manresana més manresana en l’última edició
dels Premis Oleguer Bisbal. El cas és
que, en l’acte de lliurament dels guardons, que es va portar a terme al
Centre Cultural del Casino el 30 d’abril
i en la qual hi havia prevista la presèn-

cia d’autoritats municipals com el
mateix alcalde, la Glòria no va deixar
de fer, fil per randa, la seva feina. Us
adjuntem, com a bona mostra del que
aquí explico, el guió que va preparar
amb la descripció exacta dels moviments i el tractament que calia fer de
ponents, autoritats i premiats, entre
els quals... ella mateixa. Tot i així, el
conductor de l’acte, Carles Claret, ja li
va dir, de manera ben simpàtica, que,
si no li sabia greu i com en ell sol ser
habitual, se saltaria un xic el protocol.

Més auques
del Vilamala

Joan Vilamala, jubilat de l’ensenyament, però ben actiu en l’àmbit creatiu
i cultural. Aquest mes passat han sortit
publicades dues auques més de l’ampli
repertori que compila al web
www.auques.cat. L’Auca de Catalunya
en Transició, amb dibuixos d’en Manel,
un altre home del Pou, va ser un encàrrec de Memorial Democràtic, organisme de la Generalitat que va plantejar-li
en projecte després de veure els versos
i els dibuixos dedicats a la figura de
Joaquim Amat-Piniella. Podeu veure-la
a la image annexa. L’altra creació
recent de Vilamala ha estat l’auca dels
25 anys del Centre de normalització
Lingüística Montserrat que s’ha estat
commemorant aquests últims dies.

Com en el cas de Glòria Ballús, en
aquesta secció no ens cansem mai de
relatar les aventures de l’amic aucaire

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMEnOT DE LA PIPA

Societat digital

H

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

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

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

VA COM VA

JAUME GUBIAnAS

LLUM DEGÀS

Tot és robable

É

s l’evolució de la crisi. Abans
els pispaires eren quatre, de
tots coneguts i amb la intenció
a la cara. Es robaven carteres,
caixetes d’escolà, radiocasets i
quatre ametlles. Ara hi ha qui roba
galliners sencers i qui després roba els
ous als lladres. Qui roba petons i qui
roba cireres. Qui roba cables de coure i
qui roba tapes de vàter. Qui roba el
que pot i qui roba al comú. Qui roba el
temps dels altres i qui a més els roba el
rellotge. Qui roba gerros de cementiri i
qui roba biberons. Qui roba cançons
per internet i qui roba del comptador
veí. Qui roba els diaris i les cartes dels
altres i qui roba culleretes de restaurant. Qui roba interiors d’edificis i qui
roba la roba interior dels estenedors.
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Qui roba dents d’or dels finats i qui
roba el dret a decidir. Qui roba les
nòvies als amics i qui es deixa robar la
pròpia pels enemics. Hi ha lladres de
cors i hi ha lladres amb bon cor. Lladres
de guant blanc i lladres descalços.
Lladres de supermercat i multinacionals del pillatge. Hi ha lladres
d’il·lusions i lladres desil·lusionats. Qui
roba cotxes i qui roba vides a cop de
cotxe. Hi ha qui roba identitats i qui
roba les flors dels parterres. Qui roba
vots, clients, dies de vacances, places
d’aparcament, tovalloles d’hotel, freqüències radiofòniques i televisives. Hi
ha també casos exterms, com el del
manresà que dies enrere va robar un llibre i, per increïble que sembli, cap mitjà
de comunicació se n’ha fet ressò.

QUI NO CONEIX...

EL SEnyOR RAMOn
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Teti Canal Monrós

LO GAITER
DEL CALDERS
Tot canvia, res canvia,
mira el tren, mira la via,
que a en Rajoi, en Mariano,
no el belluga ni sa tia.
Mentrestant els trens avancen.
i no paren, qui ho diria;
bé caldrà prendre’ns les coses
amb certa filosofia.

Està vist que no ens escolten
i que fent-se el desentès
ens busquen les pessigolles.
Fixeu-vos en TV3:
que si la tecnologia
no permet el que ha permès...
De les mil raons que ens donen
cap, ni una no ens fa el pes.

¿I què direm de l’escola
i la llengua habitual,
que ens uneix i ens agombola
de manera natural?
no fem, doncs, cap pas enrere,
que el nou demà bé s’ho val.
Diguem-ho clar i amb trempera:
volem ser un país normal!

L

a devoció familiar es repartia
entre la Piscina i els Carlins, de
manera que els fills del Tavi i la
Lola ho van rebre talment una
herència: l’Albert, el gran, tirà
per waterpolista olímpic i encara avui
viu de l’aigua. La xica, la Teresa, també
es va batejar a la piscina i, per germana
del Tet, passà a dir-se la Teti. Però
aquesta va tirar pel teatre i s’alimentà
de tota la tradició dels pares, de tants
anys de Pastorets i Ventafocs, d’aquell
je-je-jeremies irrepetible que només per
això ja tens la planeta feta. El cas és que
la Teti va formalitzar la inclinació i passà
per l’Institut del Teatre, però també és
veritat que molt aviat es va trobar, més
que actriu, directora. I és clar que potser
la recordareu pels seus bolos –teatre de
Cabaret, els dimecres al Globus, l’Oli de
boges i tots aquells anys del Follimfollam, que el títol no enganya: cantar i

actuar, i fins gravar mitja dotzena de discos. Però la Teti servà les arrels manresanes, i a poc a poc es va trobar fent classes
de teatre, i dirigint muntatges, com més
grossos millor. Gairebé vint-i-cinc anys
fent classe de teatre! A l’aula municipal o
bé passant per tots i cadascun els instituts de secundària, i en tota mena d’iniciatives. Quants alumnes no ha tingut?
Tots la tenen ben present: la Teti! I encara dirigint cinc anys la innocentada –amb
aquell equip de «La bodega teatre». O «El
retaule de la Llum», amb l’Orfeó. O aquell
«Plaça reial», dels Esclat Gospel Singers...!
El cas és que és que no ha parat mai quieta. Cul de mal seient, tan aviat la podeu
trobar al seu barri d’infantesa -assajant
àvies a l’Ateneu la Vinyeta- com fent classes al Kursaal, just a tocar de casa seva.
Fins el punt que podem dir, sense por a
equivocar-nos, que la Teti s’hi ha posat
ben bé a l’ombra.

El català és com una eina
que tenim en nostres mans
perquè els que vénen de fora
se sentin ben catalans,
i, com que en podem ser mestres
dels que en volen saber més,
amb tothom parlem-hi sempre,
que això no costa diners.

I defensem-lo com toca,
com ho feia Verdaguer,
Pompeu Fabra, Coromines,
Carles Riba o Alcover,
Martí Pol, Espriu, Sagarra
o Manel Sanchis Guarner,
i tinguem clara una cosa:
serem el que vulguem ser!
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈn GUDIOL

Ocupar l’ocupat

B

envolguts i benvolgudes germans i germanes. no, Manresa no viurà cap episodi com el
de Can Vies al barri de Sants de Barcelona. El
govern municipal actual no gasta gaire en res.
Ara, per evitar el conflicte social amb els activistes i fomentar la concòrdia, fa el que sigui. Primer, un
referèndum per consensuar el manteniment del
Conservatori i, a continuació, la compra de l’immoble
ocupat per convertir-se en l’Ateneu la Sèquia. Gràcies a
Déu! Qualsevol mesura per evitar la violència i les imatges vandàliques de la capital catalana és poca. A fe de
Déu que l’alcalde Trias ha passat un mal tràngol i, pel
que sembla, és millor actuar a temps i evitar que entre
mossos i brètols, la via pública acabi semblant un camp
de batalla. Però, a l’oasi manresà, tot és més plàcid.
D’ocupar, també s’ocupa, però tots plegats ens coneixem i sembla que el delicte és menys delicte, oi? Com
hauria d’haver passat a Can Vies. Si hi ha desallotjament,
s’ocupa un altre espai i llestos. Amb el permís de nostre
Senyor i tal i com està el patí...feta la llei, feta la trampa.
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Tot és qüestió de tenir visió de joc i anticipar-se en la
jugada. Que els de la Sèquia comencen a tenir massa
problemes amb la propietat de l’edifici? Doncs es compra i s’acaba el problema. Com en el cas de la canalla?
Si no para de bramar perquè vol una joguina... doncs
se li compra i que calli. Conductivisme pur. Una sensatesa que fins i tot l’Altíssim seria incapaç de reprovar.
El que ja no tinc tan clar és que la solució política agradi gaire als ocupants. És clar que és una manera de
donar suport a la causa, però, ocupar una cosa que ja
és pública té la mateixa gràcia que fúme’s dins de casa
d’un propietari capitalista? I, que Déu em perdoni,
però hi ha una altra qüestió que no acabo de veure
clara. La llum que tenen punxada a l’Ateneu ara la
pagarà el municipi? Tenint en compte que és públic
tindria sentit... Mireu, ara ja no sé què pensar. Potser,
moltes vegades, el millor és comptar fins a deu abans
de prendre decisions dràstiques. Al govern de
Barcelona li hauria anat bé i a Manresa... a Manresa ja
ho veurem.

