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editorial

Refundació o minoritarisme

L

a lectura del tema central al voltant del
moment que travessa el Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) és interessantíssima. No només com a crònica de
l’arraconament progressiu d’un partit fins
fa poc majoritari, sinó com a relat del canvi
sociològic i polític de bona part de la
població d’un territori en un lapse de
temps ben curt. Tan minso, que alguns dels líders socialistes no han estat capaços de recol·locar-se per afrontar
un present de canvis constants i un futur tan incert com
apassionant. El PSC –com també està passant amb
Convergència i Unió encara que molts ho neguen– s’està desintegrant en correspondència amb la fragmentació de l’electorat que un dia el va fer potent i fort. Com
més ample és l’espectre polític en el qual es vol pescar
en la contesa electoral, com més nombroses són les ànimes internes del partit, més s’esmicola el poder
polític quan sorgeixen emergències nacionals que
requereixen posicions clares i plantejaments radicals. Per això, el procés sobiranista i el creixement
de l’independentisme sense complexos estan aniquilant l’enyorat pluralisme del PSC. L’ànima que
més connecta amb el catalanisme polític i l’actual
fervor per aconseguir la plena sobirania es desmarca de l’ala espanyolista, aquella que encara confia
en un federalisme sorgit de la unió matrimonial i
ideològica amb un PSOE més transigent que antany. Un federalisme de boca petita al qual, val a dirho, molts ja han renunciat per incompareixença
reiterada, menyspreament i maltractament constant del cònjuge.

front a la recentralització que abandera el Partit Popular
i que a Catalunya, multiplica dia rere dia el nombre d’independentistes. De fet, mentre continuï l’estira-i-arronsa
entre el país i Espanya i la reivindicació nacional tingui
aquesta magnitud, el pensament socialdemòcrata –el
del vell ideari en què es recolzava el PSC més fort– serà
electoralment minoritari. Per postres, les postures més
afins a Rubalcaba que ara defensa la direcció del partit
topen amb el posicionament unionista inequívoc de PP
i Ciutadans que encara dinamitem més la bossa de vot
socialista a Catalunya. És temps de vaques magres al
PSC. Un partit en què, al marge d’una proposta política
renovada, manquen lideratges amb prou embranzida
per arrossegar tant la militància com l’electorat. El PSC
està políticament grogui i, pel que sembla, o aposta per
una refundació en tota regla o, del contrari, corre el risc
de convèncer, només, una reduïda minoria.

No obstant això, costa veure que l’actitud i les postura del PSOE: el soci, l’amic fraternal; tant en els
últims anys com actualment, lluny de tancar files al
voltant d’un projecte engrescador que permeti
reflotar i reconnectar amb la ciutadania, encara
enfonsen i minimitzen més el PSC. El PSOE, en últim
terme, és un partit més espanyolista que espanyol.
El seu federalisme és una bonica declaració d’intencions, no pas una prioritat, encara que, últimament,
els socialistes peninsulars han tocat tan fons que
l’horitzó d’una reforma constitucional sembla l’única sortida per alliberar-se de l’atzucac intern i fer
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notícies del pou
Carles Claret, mestre de cerimònies del Pacte del Bages
El cap de redacció de la nostra revista, Carles Claret, va
coordinar i presentar la Crida del Bages al Món
associatiu, que es va fer pública el dia 15 de febrer. L’acte,
que va aplegar 500 persones a l’interior del teatre
Conservatori i 200 a l’exterior, va comptar amb la presència de les primeres espases dels partits polítics: Josep
Rull (CiU), Marta Rovira (ERC), Dolors Camats (ICV-EUia) i
adam Majó (CUP), les presidentes de l’assemblea
Nacional Catalana, Carme Forcadell, i d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals, i l’expresident del Parlament Joan
Rigol, que va cloure l’acte.

Domènec Òrrit i Oriol Pérez
promouen l’Orquestra del
Montsalvat

Llorenç Capdevila i Jordi
Estrada impulsen la
publicació de‘Tot és possible’

El dissenyador Domènec
Òrrit, creador de la imatge de la nostra revista,
impulsa conjuntament
amb musicòleg Oriol
Pérez la primera formació del país centrada en
el període romàntic amb
instruments originals,
l’Orquestra del Montsalvat. El debut de l’orquestra es farà a les ruïnes del Born
Centre Cultural, el dia 14 de març, amb la interpretació
de la Simfonia Heroica de Beethoven.

Els escriptors Llorenç Capdevila i Jordi Estrada,
col·laboradors habituals de la revista, han impulsat la
publicació del recull Tot és possible (ed. L’albí), que es
presentarà el dia 28 de març, a la Sala d’actes del Casino,
i que aplega més de quaranta relats de narradors de la
Catalunya central (Bages, Berguedà, anoia i
Solsonès). Els textos giren al voltant del tema de la llibertat, en un sentit ampli, des de la llibertat dels pobles
a la llibertat individual o, fins i tot, l’absència de llibertat.
aquest projecte continua el que l’any 2012 es va engegar amb el recull De tot cor, on 32 narradors de la
Catalunya central van escriure relats sobre l’amor.
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l’opinió del lector
A favor de
l’ampliació
de l’Agulla
Com bé sabeu, un dels principals
objectius de Meandre és la preservació i promoció dels espais periurbans:
l’anella Verda de Manresa. Perquè
l’anella Verda sigui una realitat integrada a la ciutat i pobles veïns és
imprescindible que els seus espais
representatius estiguin ben connectats.
Un dels espais estrella de l’anella és el
parc de l’agulla, un dels indrets més
freqüentats per gent de Manresa i de
les poblacions del pla de Bages.
actualment, l’agulla fa una funció de
lleure molt important malgrat les dificultats d’accés a peu i en bicicleta,
tant des de Manresa, Sant Fruitós o
Santpedor. I és que els efectes segregadors respecte a la
ciutat, que va significar la construcció
de les grans vies que l’envolten, encara no han estat solucionats.
La voluntat de donar a l’agulla el
caràcter de gran parc dins el connector d’espai lliure entre Manresa i Sant
Fruitós ja es va plantejar el 1997 amb
el treball «arquitectura territorial i
Medi Natural», treball que va ser
premi de la Fundació Caixa de
Manresa i en el de la Declaració de
l’agulla que l'any 2003 van signar 15
entitats professionals i culturals de la
ciutat. aquest caràcter de gran parc
està ben recollit en el planejament
territorial de les comarques centrals i
del pla de Bages.
Per a l’ampliació i la gestió d’aquest
espai com a gran parc, l’any 1997 els
ajuntaments de Manresa i de Sant
Fruitós de Bages van formar el
Consorci de l’agulla. Els principals
objectius del consorci són la preservació d’aquest entorn, la millora de la

seva accessibilitat i la conversió de 19
hectàrees de terreny de propietat
municipal situats al turó dels Quatre
Cantons per destinar-les a l’ampliació
del parc. Per aconseguir aquests
objectius el consorci havia de adaptar
el planejament urbanístic d’ambdós
municipis i iniciar les actuacions
corresponents.
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D’aquí i d’allà
Des de Macedònia
Gerard Muixí
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Vides separades
Josep M. Oliva / Jordi Sardans
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Des de Meandre, ben d’acord amb la
decisió dels dos ajuntaments, tenim
intenció, aquest 2014, de donar a
conèixer aquest territori, reivindicarlo per a l’ús dels ciutadans, i vetllar pel
desenvolupament del Consorci de
l’agulla.

TEMA DEL MES:
El PSC també
s’esquerda al Bages
Carles Claret
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Núria Closas
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Natura urbana
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Marc Ávalos
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De la senalla al plat
La princesa i el pèsol
E. Merly / G. Puig / C. Fíguls
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Enric Oller i Carbó
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L’Entrevista
Josep Ubach Serna
Jordi Sardans

25

Quadern obert. Pura Travé
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Pel fet que és factible i a l'abast: les 19
hectàrees són de sòl públic.
Pel fet que un senzill arranjament d’aquest espai, protegiria tot l'entorn del
parc actual, el dotaria de nous recorreguts i lligaria l'anella verda en el seu
punt més feble, fet que permetria descongestionar el parc actual.
Pel fet que aquest espai és imprescindible per a la connectivitat entre els
regadius del Poal i Viladordis, connexió que ha de implicar una gran millora en el potencial turístic i de lleure en
permetre als ciutadans i turistes recórrer el ramal de Viladordis de la Sèquia
aigües avall seguint el model d’èxit
que ha tingut poder recórrer la Sèquia
aigües amunt.
I finalment, pel fet que milloraria el
paisatge periurbà del Parc Tecnològic.
La declaració de l’agulla de l’any 2003
no ha perdut actualitat. És més
necessària que mai i es pot fer!

Meandre
(Associació per a la preservació del
patrimoni natural de Manresa)
www.meandremanresa.com

Fila Cultural
‘La nit de Vàlia’, premi amat-Piniella
Anna Navarro
30
Patrimoni ciutadà
Magatzems Urmu
Lluís Virós / Francesc Rubí
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Propostes
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Fa 25 anys... Jaume Puig
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Crònica social. Ignasi Torras
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Fanal de cua
L. Capdevila / L. Calderer
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de mes a mes
Un muntatge teatral
reviu les bombes
1 de febrer. L’obra Subterrànies, sobreviure entre bombes es
presenta durant dos dies al refugi antiaeri de l’escola
Renaixença, que també acull dues exposicions sobre el
final de la Guerra Civil.

Moren Marisa arce, Joan
Soler, F. Bellorbí i Joan Llort
5 de febrer. La gerent del Centre de Desenvolupament
Infantil i Precoç del Bages (CIaP), Marisa arce, mor als 43
anys. El dia 8 mor als 51 anys el cineasta Joan Soler, guanyador del Goya al millor documental 2004, pel treball Els nens
del Nepal i cap de llista del grup Manresans a les eleccions
municipals del 2011. Dos dies més tard, mor als 94 anys
Francesc de P. Bellorbí, vinculat a l’Orfeó Manresà i corresponsal de premsa durant anys. El dia 19 ens deixa el director teatral Joan Llort, als 85 anys.

Plega la junta de la
Balconada

El Pacte del Bages
fa una crida al país
15 de febrer. El teatre Conservatori s’omple a vessar
–unes 200 persones en queden fora– en la presentació
del Pacte del Bages pel Dret a Decidir i la Crida al Món
associatiu. Hi participen representats dels partits favorables a la consulta que s’ha de celebrar el 9 de novembre: Josep Rull (CiU), Marta Rovira (ERC), Dolors Camats
(ICV-EUia) i adam Majó (CUP), les presidentes de
l’assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell, i
d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, i l’expresident del
Parlament Joan Rigol, redactor del Pacte Nacional pel
Dret a Decidir.

11 de febrer. La junta de l’aV de la Balconada, encapçalada
per Joan Baeza, presenta la dimissió per la crispació generada per la possible implantació d’àrees verdes i blaves d’aparcament al barri. En l’assemblea del dia 16, s’acorda una
pròrroga de tres mesos, en espera de l’elecció d’una nova
junta.

de la de Plana de l’Om i lliura a l’arxiu Comarcal del Bages
el fons històric de la Fundació Caixa Manresa, que inclou
una part de la documentació històrica de l’antiga Caixa
d’Estalvis de Manresa, amb l’objectiu que romangui a la
ciutat.

Els Mossos reprimeixen
una concentració a la Renfe

Eva Soto i Lídia Moreno
guanyen el Joan Vilanova

12 de febrer. Uns trenta agents antiavalots dels Mossos
d’Esquadra dissol de manera violenta la concentració
d’una setantena d’activistes convocats per la Coordinadora
per la Transformació Social contra el Capitalisme i el
Patriarcat del Bages, concentrats a l’estació de la Renfe per
protestar contra la pujada de preus del transport públic.
Quatre dies més tard, el ple municipal aprova una moció
del PSC que reprova la intervenció policial.

13 de febrer. L’Espai7 del Casino acull el lliurament del
22è premi Joan Vilanova, que recau en Eva Soto, en la
categoria de dibuix, per Paisatge d’hivern, i en Lídia
Moreno, en la modalitat de gravat, per l’obra El meu fill
vermell.

L’ajuntament assumeix
l’auditori de la Plana
13 de febrer. La Fundació Catalunya-La Pedrera cedeix
temporalment a l’ajuntament de Manresa el seu immoble

6
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Junqueras i Culell
desborden el Kursaal
19 de febrer. El president d’ERC, Oriol Junqueras, tanca
l’acte Votar és Democràcia, que s’aprofita per presentar el
candidat a l’alcaldia de la capital del Bages, Pere Culell,
amb el teatre Kursaal ple a vessar i molt gent a l’exterior
del recinte.

Monika Zgustova rep el
14è premi amat-Piniella
19 de febrer. L’escriptora txeca Monika Zgustova obté el
catorzè premi Joaquim amat-Piniella per La nit de Vàlia, a
l’auditori de la Plana de l’Om. abans de començar la cerimònia, l’actriu Mercè Sampietro i el músic Eduard Iniesta
ofereixen l’espectacle Joan Vinyoli, el poeta.

Es preestrena la minisèrie
sobre Casaldàliga
20 de febrer. Prop de 600 persones omplen dues sales dels
multicinemes Bages Centre en la preestrena organitzada
per Fecinema i Regió7 de Descalç sobre la terra vermella, la
minisèrie de TV3 sobre el bisbe Pere Casaldàliga.

Cuina solidària i
espelmes per la Llum
21 de febrer. L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, presideix l’Ofici del Carme, en una edició de la Festa de la Llum
organitzada per les Cuineres del Bages, que havia començat amb el pregó infantil dels col·legis Sant Ignasi, Ítaca i el
Pilar, i l’institucional a càrrec de l’enòleg Joan Soler. El Sopar
dels Capons, a benefici de les beques menjador, i l’Encesa
de la Nova Llum, amb 30.000 espelmes al centre històric,
són alguns dels actes destacats.

Una de freda...

N

o és admissible de cap de les maneres
que una mobilització pacífica d’un
centenar de manifestants, majoritàriament joves estudiants, com la que es
va produir a l’estació de la Renfe acabi
amb una actuació clarament desproporcionada
per part de les forces antiavalots dels Mossos
d’Esquadra. No pot ser que una protesta contra
la pujada dels preus dels transports públics acabi
amb l’ús de la força per part dels Mossos equipats fins a les dents, i que facin servir una contundència desmesurada només amb l’excusa
que alguns dels manifestants van precintar els
passos cap a les andanes. Entre el dret a manifestar-se pacíficament i l’ús legítim de la força per
part del poder hi ha d’haver sempre el terme
mitjà del sentit comú perquè els conflictes no
derivin en violència. Fins i tot, l’ajuntament si bé
no va reprovar l’actuació policial explícitament sí
que en va mostrar la seva contrarietat. És evident
que caldria una investigació eficaç, exigir responsabilitats als comandaments que en lloc de
garantir l’ordre van preferir l’ús indiscriminat de
la violència, en una protesta pacífica de fàcil
solució a través del diàleg.

...i una de calenta

E
Jordi Alavedra

La Fira de l’aixada
estrena espectacles
23 de febrer. La narració de la història dels fets de la
Sèquia i la llegenda de la Llum, la incorporació de personatges com la reina Maria de Navarra, el conseller
Jaume Desfar i el prohom Ramon d’Iglesias, o el complot per assassinar el rei Pere III al camí dels Sirvensis,
són algunes de les novetats de la Fira de l’aixada, que
un any més omple els carrers del centre històric.

l musicòleg i assagista manresà Oriol Pérez
i el dissenyador expert en grafisme i entusiasta de la música clàssica, el sallentí
Domènec Òrrit, són els impulsors del projecte que ja serà una realitat a mitjan mes
de març de l’Orquestra de Montsalvat, que farà la
seva presentació pública al Born Centre Cultural,
amb la interpretació de la Simfonia Heroica de
Beethoven. Montsalvat deu el seu nom a Wagner i
a la seva mítica muntanya. La tria d’aquest nom no
és gens casual, ja que Òrrit és un admirador de
músics com Bach i Strauss, però també de Wagner
i el crític musical Oriol Pérez, professor d’anàlisi i
Història de la Música a l’Escola Superior del Taller
de Músics de Barcelona, és un enamorat del període romàntic. L’orquestra té unes característiques
especials: neix de la iniciativa privada, centra la
seva capacitat interpretativa durant el romanticisme i especialment durant el segle XIX, i també el
XX, i és formada per joves intèrprets freelance, que
en lloc de treballar en base a les programacions ho
faran per produccions. Tot i la implicació de Pérez
en el projecte universal del Museu de les Cultures
del Món de Barcelona, els dos impulsors de
l’Orquestra pionera a l’estat han donat la direcció a
l’esparreguerí Francesc Prat.
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d’aquí i d’allà

Gerard Muixí

Des de Macedònia

F

a uns mesos que visc a Skopje, la capital de
Macedònia, per conèixer-ne la societat i intentar entendre alguns dels conflictes d’aquest
tros dels Balcans. La millor manera de
començar a conèixer una ciutat és fer quilòmetres a peu recorrent-ne els barris, amb parades
obligatòries en bars, mercats i cementiris.

El pont de Pedra de Skopje creua el riu Vardar i uneix la
Čaršija, l’antic barri turc, i l’actual plaça Macedònia. Tota la
zona, a banda i banda del riu, és l’epicentre del projecte
Skopje 2014, que ha convertit el centre en una mena de
parc temàtic ple d’estàtues i edificis nous que imiten estils
antics. Nacionalisme de formigó i bronze per consolidar
una idea d’identitat monolítica i atreure turistes i inversions
estrangeres cap a un país on les tensions nacionals, tant
internes com amb els veïns (búlgars, grecs, albanesos, serbis...) marquen bona part de la història i el present. Situats
en direcció cap a on baixa el riu, mirant cap a la dreta i al
bell mig de la plaça una estàtua gegantina d’alexandre el
Gran n’és l’exemple més evident.

a tocar de la plaça i seguint riu avall, hi ha el que possiblement sigui l’edifici més emblemàtic, el Gradski Trgovski
Centar. Un edifici, com la ciutat, ple de contradiccions. Un
centre comercial on conviuen les cadenes multinacionals,
els petits negocis i fins i tot una biblioteca. Un edifici lleig i
estimat per la gent. Extremadament funcional, també com
a lloc de pas i com a refugi pel mal temps. Però és clar, estèticament fa venir el record de la Iugoslàvia socialista i ja hi
ha aprovat un projecte per reformar-lo d’acord amb la
Macedònia pretesament antiga i religiosament ortodoxa.
Cap a l’altra banda, a l’esquerre i just després de la Čaršija,
hi ha el barri on viu bona part de la minoria albanesa, majoritàriament musulmans i que pel cap baix són un 20% de la
població de la ciutat. Des del mig del pont es pot veure
com sobresurten minarets de les desenes de mesquites
que omplen les zones albaneses. Es veuen les grues que
construeixen una gran església ortodoxa nova de trinca al
bell mig de la ciutat i se senten les crides a la pregària des
dels altaveus dels minarets que els divendres converteixen
els carrers de la Čaršija i els barris albanesos en un formiguer d’homes anant i venint . Des d’aquest punt, els cants
es barregen amb els anuncis publicitaris que dia i nit passen per la pantalla gegant instal·lada a la plaça. a la mateiEL POU · MaRç 2014

El pont de Pedra de Skopje creua el riu Vardar i uneix la Čaršija, l’antic
barri turc, i l’actual plaça Macedònia

xa façana, al punt més cèntric de la ciutat, un gran cartell
del Halkbank (turc) i les oficines de la Deutsche Telekom
(alemanya) ens recorden la pugna per la influència als
Balcans entre Turquia i l’Europa central, en una versió
actualitzada i neoliberal dels antics imperis Otomà i
austrohongarès.
Skopje, Macedònia, els Balcans... són un lloc de pas, de
barreja i de conflicte i el pont de Pedra és un bon lloc per
fer-se’n una idea. Però si voleu agafar perspectiva, feu cas a
la gent de la ciutat, que us dirà que l’únic que val la pena
visitar és la Creu del Mil·lenari. No és veritat que sigui l’únic,
però sí que és de visita obligatòria. Girant la vista cap a
l’estàtua d’alexandre el Gran, veureu una creu immensa al
capdamunt d’una muntanya. En dies clars és el lloc perfecte per agafar perspectiva i mirar-se el país des de dalt, amb
les muntanyes d’albània i Kosovo a una banda i, si no hi ha
boira, la ciutat a l’altra. això sí, sereu sota una creu de més
de 60 metres, que com us podeu imaginar no fa cap gràcia
als musulmans de la ciutat.
Gerard Muixí i Tejado
treballa en una ONG a
Skopje (Macedònia)

vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Walaaa

Divulgar i valorar el 1714

E

L

ls catalanoparlants de tota la vida, quan hem
d’escriure o de parlar en públic, vivim sempre
amb la por de dir una paraula que potser no sigui
catalana. Ens han inculcat que d’una làmpara se
n’ha de dir una làmpada, de l’espuma, escuma, i
que si has anat a Moscú has de dir que has anat a Moscou, i
no és fàcil encertar-ho sempre. això fa que t’expressis
encarcarat com una mala cosa. Recordant la frase del
president adolfo Suárez, «Vamos a elevar a la categoría
política de normal lo que a nivel de calle es plenamente
normal», estaria molt bé que sortís un nou Pompeu Fabra
que es decidís d’una vegada per totes a elevar a la categoria
de normatiu allò que a nivell de carrer ja ho és. No pot ser
que cada cop que vulguem dir que s’ha fet un despilfarro
haguem de rumiar com cony podem dir-ho sense utilitzar
la paraula prohibida... per acabar dient una cosa que tan
sols s’acosta vagament al que volíem expressar. Fora de
barbaritats com aquelles de parlar d’unes gafes o d’una
sanahoria, hi ha un munt de paraules que les porto
escoltant i les estic dient d’ençà que vaig néixer, i que eren
les mateixes que deien els nostres avis... fins que van arribar
els que ho saben tot i van sentenciar «s’ha acabat dir
carajillo, ara n’has de dir cigaló». I tu, només perquè no et
toquin els collons, acabes demanant un cafè amb un raig
del que sigui, abans de sentir-te estúpid amb tu mateix i un
carallot davant del cambrer. És tot el que han aconseguit.

M’agrada la parla natural, espontània i sense artificis. I això
m’allunya tant dels que diuen que han anat a Moscou, com
d’aquesta colla als que ara els ha donat per dir ualaaa a
cada moment, per expressar la seva sensació de sorpresa.
Quan ho posen al facebook ho escriuen walaaa i ho
utilitzen com a substitut d’allò que havíem sentit tota la
vida: alça!, òndia!, ostres! i altres paraules no aptes per a dirles en horari infantil però la majoria ben nostrades i ben
espontànies. aquest ualaaa, tan forçat i tan amanerat, no sé
d’on ha sortit, però s’escampa com una plaga perquè els
deu semblar que fa modern. Els dius que t’ha tocat la rifa i
et diuen ualaaa, i si els diguessis que se t’ha mort la iaia t’ho
dirien igual: «Se t’ha mort la iaia?... ualaaa, que fort!». Crec
que els hauríem de dir que és ridícul. Perquè per a la salut
del català –i per a la salut mental del poble– són més
perillosos aquests que els que diem fiambrera.

a necessitat d’una divulgació rigorosa de la història del país és una evidència i encara més ara
davant de la nova ofensiva espanyolitzant adreçada específicament contra Catalunya i protagonitzada pels dirigents populars del conjunt de
l’estat que volen impedir per tots els mitjans que recuperem democràticament les nostres llibertats nacionals. En
aquest sentit és molt interessant l’aportació del doctor en
Història Francesc Serra Sellarés, de Navarcles: Els herois del
1714. Els defensors de Catalunya. Serra fa una recerca dels
veritables herois del 1714, amb més de 100 biografies dels
defensors de les llibertats catalanes enfront de l’ocupació
borbònica. És un treball de divulgació adient en el moment
històric que viu el nostre país i en la tasca de recuperació
d’uns herois del poble català que han estat relegats a l’oblit
explícitament per la historiografia dels guanyadors, en una
nova tergiversació de la història per fer-la coincidir amb els
seus deliris imperials i voler negar la realitat d’una nació
catalana. Serra també és l’autor de La darrera victòria de l’exèrcit català. La batalla de Talamanca, 1714, que va publicar
el 2009 en col·laboració amb Gustau Erill. aquella batalla va
transcórrer els dies 13 i 14 d’agost de 1714, un mes abans
de la pèrdua de la Guerra de Successió, que va tenir unes
conseqüències nefastes pel nostre país, amb la imposició
del Decret de Nova Planta.

En aquesta línia de commemoració, la Generalitat ha impulsat encertadament la Ruta 1714 amb un caràcter històric i
turístic que ens permetrà recordar el nostre passat per tal
de reforçar la identitat i poder seguir persistint com a poble.
El 2 de març va tenir lloc a Santa Cecília de Montserrat un
acte simbòlic, festiu i participatiu, amb la col·laboració dels
ajuntaments catalans, amb la plantació del roure del
Tricentenari com a símbol del nostre futur. La Ruta 1714 es
proposa donar a conèixer els escenaris del conflicte, de Barcelona a la Seu d’Urgell; valorar especialment una cinquantena de monuments i espais històrics de la guerra, i també
els indrets més remarcables per batalles, personatges, setges, viles cremades i conjunts emmurallats. Pel que fa al
Bages cal remarcar Cardona com el darrer baluard català de
la Guerra de Successió i la creació de l’Espai Casamata del
Castell com a centre de divulgació històrica. Però també
Manresa, Balsareny, Talamanca, Mura, Castellbell i el Vilar...
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tema del mes

Carles Claret

El PSC també
s’esquerda al Bages

P

er al primer secretari de
l’agrupació manresana,
Felip González, «el moment que viu el PSC és
complicat, com passa en
tots els partits que deixen de governar. No hi ha
cap partit en què tots els
militants pensin igual. I encara menys en
formacions com la nostra, que ha estat
molt transversal des de la fundació». Ho
referma el diputat al Congrés i exregidor
de la ciutat, Joan Canongia. «Des de fa
prop de vint anys, el PSC pateix un afebliment de la base electoral; tot i que s’han
produït repunts molt forts, més per errades dels altres que per encerts propis». I
afegeix que, «en l’últim cicle electoral,
aquest afebliment s’ha vist amb molta
claredat». Cristòfol Gimeno, primer
secretari de la Federació del PSC al
Bages, Berguedà i Solsonès, s’expressa
en termes molt similars. «El partit»,
admet, «passa per un moment difícil,
com altres que ja hem passat i, segurament, passarem en el futur».

L’exalcade de Manresa, Josep Camprubí i
Duocastella, forma part del partit des de
fa uns dotze anys. Tot i presentar-se com
a independent en els primers comicis,
s’hi va afiliar perquè es trobava còmode
«amb els plantejaments socials i de país
que en aquells moments es movien».
ara, des de la distància i sense ser a la primera línia política, opina que, en el cas
del PSC, als últims anys «els èxits electorals i la possibilitat de governar han xocat
amb noves circumstàncies econòmiques
no prou controlades, la pèrdua de riquesa i de llocs treball i una creixent expectativa d’autogovern català». Per tot plegat,
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a Manresa i al conjunt de la comarca, com passa a la resta de
Catalunya i sobretot en els territoris allunyats de l’àrea metropolitana de Barcelona, el procés sobiranista ha fet trontollar l’ideari del partit. El daltabaix electoral, la pèrdua de pes institucional
i els plantejaments de l’actual direcció nacional han accentuat
encara mes la divisió entre els partidaris d’un partit federalista
vinculat a un projecte per al conjunt de l’estat espanyol i els que
advoquen per un PSC amb perfil i idees pròpies que abraci el
sentiment sobiranista creixent.

Els dirigents socialistes Josep Lluís Irujo, Josep Camprubí i Joan Canongia, el dia de la derrota a les
eleccions municipals a Manresa, el maig de 2011

afirma, «la formació va tancant una etapa
per concentrar els esforços a donar respostes a les persones».
La visió de l’alcalde de Navarcles, Llorenç
Ferrer, té molts altres matisos al marge
del decreixent suport dels electors i
amplifica el conflicte intern del partit
introduint la qualificació de crisi. Una

crisi «que no sé com acabarà», reconeix.
Ferrer, crític amb els plantejaments de la
direcció del partit, s’ha desvinculat del
PSC des del mes de gener, però continuarà com a batlle fins que acabi el mandat. «El que ha passat,» diu, «és que s’ha
aguditzat la tensió entre l’ala més catalanista i una altra que no és que no ho sigui
però té por de buscar un camí diferent al

que interessa a nivell d’Espanya». Per a Ezequiel Martínez, alcalde de Sant Joan de
Vilatorrada durant 24 anys, el
PSC passa per «un cicle de
transició molt perillós i complex». Jaume Serra, membre
històric del partit i professor de
secundària jubilat, aprofundeix en els plantejaments del
seu col·lega historiador,
Llorenç Ferrer, i determina que
la formació és en un moment
«de profunda crisi. La desastrosa situació econòmica afecta
de manera plena el PSC i
també el PSOE, en la mesura
que no han sabut defensar els
interessos dels sectors populars. Els votants socialistes se
senten decebuts i el partit no
té propostes clares i engrescadores que la gent valori».

esquerra ha deixat de tenir
rellevància de cop (en uns
pocs anys) i ara l’opinió pública i/o publicada ho jutja
gairebé tot segons el factor
sobiranista. això ens deixa
força descol·locats electoralment».

Malgrat el fervor independentista, Joan Canongia preveu que, «a la tardor, no hi
haurà consulta. Bé, si entenem la consulta com un procés rigorós en el qual el resultat tingui conseqüències. Em
sembla inversemblant que
algú pugui creure que, fixant
una data i una pregunta
d’una manera unilateral,
Espanya ho pugui acceptar».
En front d’aquesta mateixa
Felip González: «El partit no pot canviar de
realitat, Llorenç Ferrer respon
principis de la nit al dia perquè la conjuntura
que «el PSC hauria de defenelectoral ho aconselli. El PSC no és ni ha estat
Impacte sobiranista
sar la consulta i recercar un
Llorenç Ferrer defineix l’actual
nou enllaç amb Espanya.
mai independentista»
procés sobiranista que travesPerò, si no s’avança, no queda
sa Catalunya com a clau en
altra sortida que exercir els
l’impàs tens que, paral·lelament, viu el polítics». Fent autocrítica, Camprubí principis fundacionals del partit i exercir
PSC. «El partit sempre s’ha dit catalanista també apunta que «els partits no poden la sobirania». Jaume Serra recapitula els
per diferenciar-se de nacionalista. I la quedar al marge de les preocupacions esdeveniments i dinàmiques polítiques
pregunta és, quina és realment la dife- dels ciutadans ni dels del moviments dels últims anys i, com Joan Canongia,
rència? Quan ha calgut concretar la socials. Han de trobar la manera d’inter- estableix la sentència del Tribunal
paraula catalanista han començat les locutar-hi i, quan calgui, fer-los costat». Constitucional com el tret de sortida
dificultats». Ezequiel Martínez, que va En clau de política interna i repassant la «d’una crisi nacional que ha originat l’audeixar l’alcaldia de Sant Joan en l’últim trajectòria del PSC, Cristòfol Gimeno ge del moviment sobiranista-indepenmandat, últimament s’ha mostrat del tot argumenta que «dins del partit sempre dentista. El PSC no ha sabut donar sortisensible al clamor popular a favor del hi ha cabut gent amb idees més inde- da a aquesta crisi i ha anat a remolc dels
dret a decidir. «El procés sobiranista», pendentistes i d’altres amb mentalitat esdeveniments. La posició del partit –el
explica Martínez, «a mesura que anat més espanyolista». Però matisa, respecte compromís electoral– ha estat la de
prenent cos, ha influït en les decisions i als que ara prioritzen el sobiranisme, que defensar el dret a decidir, però l’actuació
en el discurs del partit i hi ha introduït «la nostra raó de ser sempre són, han de la directiva ha estat canviant i poc
matisos i canvis difícils d’entendre». estat i seran les persones; siguin d’on clara en l’estratègia a seguir».
Cristòfol Gimeno, alcalde de Castellgalí i siguin i pensin el que pensin. Crec que
membre del Consell Nacional del PSC, representem la pluralitat de la societat Navarro, qüestionat
entronca amb aquesta idea i reconeix catalana».
Per aquest motiu, continua relatant
que l’escenari independentista «ha fet
Jaume Serra, en el si del PSC «han sorgit
evidenciar les posicions respecte de l’eix Per la seva part, Joan Canongia ho veu posicions diferents sobre què calia en
nacional polític, un fet que sempre havia així: «El procés del nou Estatut i la desgra- cada moment». Com també apuntava
quedat en segon pla».
ciada sentència del Tribunal Constitu- Felip González, l’historiador evidencia
cional ens ha fet molt mal. El PSC lidera- que, en els últims mesos, «la pressió
Per a Josep Camprubí, és evident que «el va el projecte i el fracàs ens n’ha fet pagar mediàtica i social ha estat molt forta, la
procés ha estat en el dia a dia del partit. les conseqüències. avui, una part impor- línia del partit no ha estat clara i han apaEl descontent amb el tracte del govern tant de la societat catalana creu que no regut discrepàncies». Com veiem, el
espanyol vers Catalunya ha fet aflorar un és possible entendre’s amb Espanya». Per Bages tampoc no s’escapa d’aquest
moviment social molt rellevant que, a la seva part, Felip González també admet debat intern. així, i en relació amb la posmés, és part activa del procés i no deixa que el procés sobiranista ha sacsejat el tura de la direcció del PSC, Felip
el model de país només en mans dels partit. «En el nostre país, l’eix dreta- González defensa Pere Navarro ja que,
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assegura, «està fent molt més
per la pluralitat al nostre partit
que molts dels seus antecessors, alguns dels quals ara formen part del col·lectiu anomenat díscol». Cristòfol
Gimeno també és absolutament afí als plantejaments del
primer secretari que, segons
ell, està posant sobre la taula
«una proposta federal per a
Catalunya i Espanya que el
PSOE i Rubalcaba cada cop
estan fent més seva».

nal. En aquesta situació, totes
les forces catalanistes haurien
de buscar la màxima unitat
d’acció. I veig que no tothom
està per això: ni els dits sobiranistes ni el PSC. Segurament la
consulta o referèndum no es
farà. Malgrat tot, el PSC hauria
de donar suport a totes les
accions que anessin en la línia
del dret a decidir». Josep
Camprubí està d’acord amb la
idea que «cal donar veu als
catalans. Sap molt greu quan
no hi ha unanimitat per trobar
una fórmula. Sovint es topa
amb la manca de voluntat
política dels qui tenen més
responsabilitat: els que
manen. Ja m’imagino que, en
alguns casos, el marc legal
potser no és prou ajustat,
però, llavors, cal buscar la
manera d’adequar-lo». Tot
aquest argumentar-hi li serveix per concretar un desig:
«que al final el PSC trobarà la
manera de donar suport a un
procés participatiu plenament
vàlid».

a diferència de González i
Gimeno, Llorenç Ferrer creu
que, després de la sentència
del TC «el PSC s’havia d’haver
posat davant dels que volen
que les relacions amb Espanya
canviïn». Com Canongia,
pensa que Navarro «podia
defensar que calia un acord i
Llorenç Ferrer: «Navarro podia defensar que calia
no un procés independentista», però –ara sí marcant una
un acord i no un procés independentista,
visió ben diferenciada a les de
però deixant ben clar que, si no s'avança cap a
Canongia,
González
i
enlloc, cal anar cap a la màxima sobirania»
Gimeno– deixant ben clar
que, si no s’avança cap a
enlloc, cal anar cap a la màxima sobira- mant la idea de Gimeno, Josep
nia». Ezequiel Martínez opina com Ferrer. Camprubí planteja una reflexió tot dient Crítics i díscols
«El PSC s’hauria de posicionar sense que entén «l’acord entre els represen- El debat sobre el dret a decidir, deslligat
embuts a favor de la consulta i defensar tants del PSC i el PSOE. La via jurídica de la conveniència de la independència
amb arguments creïbles la seva propos- plantejada pel Parlament i la negativa per a Catalunya, acosta una mica més les
ta federal abandonada, durant molt de del govern espanyol fan que el PSOE diferents veus del PSC tant al Bages com
temps, al bagul dels records». Per a defensi la fórmula de l’estat federal com arreu. Malgrat tot, per a Felip González,
Martínez, Pere Navarro i els seus haurien una alternativa possible. Però aquesta «el que no pot fer el partit és canviar de
d’entendre que «amb un 80% de ciuta- postura no necessàriament hauria d’obli- principis de la nit al dia perquè la conjundans a favor de la consulta, la situació és gar a seguir un únic full de ruta. I, aquí, tura electoral ho aconselli. El PSC no és ni
insostenible. a més, amb un PP tan radi- tot i reconeixent les millores significati- ha estat mai independentista. I si, per
calitzat en contra, la reacció sobiranista a ves en l’autogovern que vol aportar el mantenir-nos fidels als principis, hem de
Catalunya cada vegada serà més forta. El PSOE per a Catalunya, el PSC queda en passar a ser menys majoritaris durant un
PSC no pot anar sempre a remolc del una situació en què sembla que està en temps i fer la travessa pel desert, la
PSOE en temes catalans, aquest era l’es- contra del dret a decidir».
farem». Pel que fa als militants i excàrrecs
perit de l’últim congrés i, segons sembla,
que s’han desmarcat de la línia oficial,
s’ha canviat d’opinió».
Novament, Jaume Serra relliga totes les González opina que, personalment, preveus i posicionaments. Com la majoria fereix «el debat intern. Si la meva diferènL’alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, dels entrevistats i com subratllen amb cia perjudica el partit, prefereixo sortirpensa absolutament el contrari i és dià- força González, Gimeno i Canongia, ne igual que hi vaig entrar, sense que
fan en la seva postura sobre el dret a Serra creu que «el partit socialista ha de ningú no se n’assabenti». No sap si defidecidir. Com a membre del Consell treballar per defensar la classe treballa- nir la postura com a lleialtat i insinua que
Nacional, sentencia que «en el tema de la dora i les classes populars i conservar el polítics com Montserrat Tura, antoni
consulta, la nostra posició és clara: refe- que hem pogut guanyar en drets i ser- Castells o, a Barcelona, Jordi Martí tenen
rèndum, sí, però legal i que serveixi per a veis socials». Però, per altra banda, i acos- «un ego força accentuat». Joan Canongia
alguna cosa. Si no és així, nosaltres no hi tant-se més al que pensen Martínez, és més dur i opina que la qüestió dels
serem i, dissortadament, tal com s’estan Camprubí i Ferrer, també opina que diputats Marina Geli, Joan Ignasi Elena i
fent les coses, no hi podem ser». Ento- Catalunya viu «un temps de crisi nacio- Núria Ventura, que van votar diferent al
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Joan Canongia: «Em sembla inversemblant que algú pugui
creure que, fixant una data i una pregunta d’una manera
unilateral, Espanya ho pugui acceptar»
grup parlamentari, «no és de plantejaments, sinó d’actituds democràtiques. És
una falta de consideració i un menyspreu
molt gran als companys del Consell
Nacional que els vam escollir per representar-nos davant de la ciutadania. Els
mateixos companys que vam aprovar,
per una amplia majoria i en votació
secreta, la posició del partit». El discurs
de Canongia deriva de la preservació
«del Codi Ètic del PSC que va redactar de
pròpia mà Joan Raventós». En el document, s’accepten les minories internes i
la llibertat d’expressió, però, com continua explicant el diputat a Madrid, «un
cop escoltades totes les opinions, els
acords presos ens obliguen a tots».
Cristòfol Gimeno ho referma. «Tot i el respecte als seus ideals polítics», la postura
dels anomenats díscols li sembla «deslleial i interessada». a Josep Camprubí, per
la seva part, li xoca, precisament, que
«tot i que el Consell Nacional, per àmplia
majoria, decideixi una cosa, tu n’acabis
fent una altra. S’entén que com a representant del partit, has de traslladar la
posició al Ple». Fins aquí, Camprubí està
d’acord amb Canongia i Gimeno. Però, a
l’exbatlle, encara li xoca més la posició de
la direcció, ja que «si el partit està a favor
del dret a decidir, però es considera que
la via jurídica i/o política plantejada no és
l’adequada per a l’estratègia política, no
cal anar-hi en contra. altres posicionaments potser també poden ser vàlids per
aconseguir la mateixa finalitat». Jaume
Serra constata que «dins del PSC, hi ha

diversos corrents, alguns oficials, que són
l’expressió de les diverses sensibilitats
socials i nacionals. això és vist com a normal i no s’ha de castigar. Sempre hi hauria d’haver llibertat de vot per a tothom».
Llorenç Ferrer hi està d’acord i determina
que «el debat sobre la disciplina de vot
en un tema de tanta rellevància com el
sobiranista acaba convertint-se en una
discussió al voltant de la privació de la llibertat i de la pluralitat. El camí sobiranista afecta profundament la manera de ser
cadascú. No és un tema menor i sense
transcendència». Per a Ezequiel Martínez
la postura de Geli, Elena i Ventura va ser
«coherent amb el seu discurs. No crec
que vulguin trencar el PSC, però de vegades cal donar un cop de puny sobre la
taula per arreglar les coses. L’actual direcció és en via morta i no comparteixo el
que està fent. Senzillament és impresentable. Jo, si fos diputat, ja hauria marxat!».
Implacable amb l’actitud dels díscols, per
a Joan Canongia, es mereix una altra
consideració l’opinió de membres històrics del partit que discrepen del camí
pres per l’executiva. «Hi ha companys a
qui, per la seva trajectòria, per les seves
aportacions –ja sigui al seu poble, ja sigui
al país–, per la seva manera de ser, els
tinc en una gran estima personal». Quan
expliciten que aquest PSC no és el seu
partit «em dol, i em dol molt, perquè el
PSC d’avui, en allò fonamental, defensa
el mateix que el Tercer Congrés, el primer
postconstitucional». Hi coincideix, en
aquest cas, Llorenç Ferrer que, per justifi-

car algunes veus discordants de pes,
entén que el seu discurs es correspon a
una «evolució d’una part del partit en
correspondència amb una part significativa del país i en el qual els socialistes
queden totalment aïllats socialment».
Jaume Serra també defensa el «dret a
discrepar i, si escau, votar diferent ja que,
sens dubte, els anomenats díscols representen un sector de l’electorat i del partit
socialista». avançant una mica més que
Ferrer i Serra, Ezequiel Martínez creu que
les veus crítiques com Joaquim Nadal o
Raimon Obiols «volen evitar la trencadissa i conservar el PSC que molts hem volgut i hem respectat. Un partit obert, plural, socialista i preocupat pels temes
socials i les llibertats, però també atent a
l’evolució del catalanisme polític i a l’opinió de la voluntat de la ciutadania».
Una idea molt semblant a l’exalcade de
Sant Joan és la que expressa Josep
Camprubí que, en termes de pertinença
al territori, exposa que «queda clar que
les persones som d’un país perquè hi
interactuem. Però el país en si mateix no
és una finalitat, sinó que ho són les persones. El PSC ha de tendir a trobar l’equilibri. ara bé, el que no podem permetre
és que qui governi, tot i haver rebut el
suport de les urnes, vulgui anorrear els
drets socials i d’autogovern i aixafar els
sentiments de pertinença a Catalunya.
En aquest punt, es trepitja una línia vermella i molts ens sentim tocats». Tot i
aquests consideracions, Cristòfol Gimeno diu als militants històrics que s’han
desmarcat de la direcció que «poden
opinar el que vulguin. L’únic que els
demano és la mateixa responsabilitat
que van demanar als militants i simpatitzants quan governaven a la Generalitat i
al partit. Volien, com ara nosaltres, que es
donés suport a les polítiques i decisions
que van prendre. La discrepància s’ha de
deslligar de la unitat d’acció».
La realitat local
Inevitablement, el debat a les altes esferes del partit arriba a la base local. El
bagenc amb un dels càrrecs electes de
mes pes, Joan Canongia, explica que «el
militant local està desconcertat. No està
acostumat a aquets debats públics. No li
agraden. Pel que veig, els processos són
individuals, no es tracta d’agrupacions
locals. I, com passa a nivell nacional, hi ha
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de tot. alguns arriben a la conclusió que
és millor deixar-ho després d’un llarg
procés de reflexió i d’altres s’apunten al
sobiranisme com una excusa per amagar
d’altres interessos». Essencialment,
Llorenç Ferrer pensa el mateix. «Ja fa
temps que, entre la crisi de la socialdemocràcia i el tema nacional, es va produint un degoteig de persones que se’n
van». Ferrer, a més, hi afegeix el concepte «d’aïllament polític dels socialistes,
almenys a la Catalunya interior. això
explica que la major part d’equips municipals hagin donat suport a temes de
contingut nacional».
Sense entrar en valoracions sobre el
volum actual de militància i pel que fa a
l’agrupació de Manresa, Felip González
relata que, ideològicament, «val igual l’opinió de tothom». I continua dient que
ara «fins i tot fem les assemblees asseguts en rotllana per evitar jerarquies.
Plantegen els temes i decidim. Mirem de
fer-ho més per convenciment que no
pas per votació. I, des de l’executiva, procurem tenir informat el militant tant com
podem. Les diferents sensibilitats convivim amb respecte». Cristòfol Gimeno
exposa que l’impacte sobiranista a escala local «ens ha descol·locat a tots una
mica. La nostra comarca no és diferent a
la resta de Catalunya». Militant de base a
Manresa, Jaume Serra corrobora que
«algunes decisions de la direcció sobre el
procés sobiranista han estat criticades i
rebutjades en alguns ajuntaments i
entre els afiliats. Per aquest motiu, a llocs
com Berga, Sant Joan de Vilatorrada,
Santpedor o Navarcles, s’han produït
força baixes».
Federalisme
Els crítics amb l’actual direcció del PSC
qüestionen la postura del partit en referència a les relacions polítiques que haurien de tenir, en el futur més proper,
Catalunya i Espanya. Una qüestió essencial és el plantejament, sobre el paper,
d’un estat federalista en el qual Catalunya tingui un encaix diferent a l’actual
estat espanyol. En el procés estatutari iniciat en el primer tripartit, Pasqual
Maragall va parlar de federalisme asimètric per precisar més el model polític
idoni de cohabitació. a conseqüència del
fracàs del nou Estatut, «el discurs federalista ja no té contingut», opina sense
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Josep Camprubí Duocastella: «Ha aflorat un moviment social
molt rellevant que és part activa del procés sobiranista.
Els partits no poden quedar al marge de la ciutadania»
reserves Llorenç Ferrer. «Defensar una
consulta legal i acordada és, simplement,
defensar que no es pot fer mai i, per tant,
el tema no es pot desencallar».
Contràriament, Joan Canongia conclou
que, «des del PSC, no només creiem que
la solució federal és la idònia, sinó que
hem liderat la proposta de reforma constitucional per fer-ho possible. El camí
serà llarg i gens fàcil, però, finalment,
serà la solució d’encaix català a Espanya».
En relació amb aquest mateix imaginari
federalista, Felip González ressalta novament el paper de Pere Navarro que «ha
aconseguit que Rubalcaba passés de no
voler ni pronunciar la paraula federal a
defensar una reforma de la Constitució».
Per això, com Canongia, està convençut
que «l’única fórmula viable per redreçar
l’actual situació és la federal. amb millor
finançament per a Catalunya i amb més
respecte per la nostra singularitat en un
context en què les sobiranies són cada
vegada menys nacionals i més europees». Evidentment, però, aquest escenari passa perquè el PSOE desbanqui el
PP en el govern de l’estat.
Entomant la idea d’impuls d’una reforma
constitucional, Joan Canongia recorda
que «l’Estatut liderat pel PSC volia una
Espanya federal, encara que no s’explicités –perquè no es podia–. avui, després
de la sentència, queda clar que el que cal
canviar és la Constitució per fer-la possible. En aquest punt, que és central, hi ha
plena sintonia entre les direccions del
PSC i del PSOE». Precisament com a reac-

ció a la sentència del Tribunal Constitucional, Ezequiel Martínez pensa que la
consulta «és una resposta sensata,
democràtica i pacífica. La gent vol donar
la seva opinió». Jaume Serra apel·la a la
història per qüestionar la via federalista:
«Les forces progressistes sempre han
defensat una Espanya federal. Des de
Francesc Pi i Margall, l’esquerra ha descrit
el federalisme com el millor sistema per a
la unitat fraternal dels diversos pobles o
nacions: a partir del respecte, la cooperació i la solidaritat. això que sempre ha
estat molt clar a Catalunya, a la resta de
l’estat s’ho miren de lluny, no ho han
entès mai». Josep Camprubí hi està d’acord. «El model federal és vàlid. ara bé,
en els últims anys, no l’ha sembrat ningú.
Dic sembrar en el sentit de fer conèixer,
compartir, tolerar, fer créixer… Ja no el
mateix federalisme, sinó la fraternitat
entre pobles veïns. al contrari, s’han
remarcat diferències i greuges entre uns
i altres». Camprubí afegeix que, en tot
cas, primer el que cal és «poder fer consultes i referèndums». Tenint en compte
aquesta garantia democràtica, «qualsevol model polític pot ser vàlid».
PSC i PSOE
Per a membres de l’actual Consell
Nacional com Cristòfol Gimeno, la vinculació del PSC amb el PSOE és indispensable, tot i que «cal revisar el protocol de
relacions com s’ha fet ara». Gimeno diu
amb ironia que «hem hagut de revisar el
protocol que alguns dels nostres dissidents van signar quan manaven al partit.

Suposo que no es van atrevir a modificar-lo». L’alcalde de Castellgalí creu que
el pacte amb el PSOE és bàsic per trobar
una solució federal, «que recondueixi
l’encaix de Catalunya a Espanya». Quant
als gestos d’alfredo Pérez Rubalcaba per
mantenir la cohesió, Ezequiel Martínez
pensa que «el secretari general espanyol
vol una entesa global que no trenqui el
partit. Imposa l’autoritat sobre el PSC i
guanya temps davant d’una situació
incòmoda. És conscient que amb un PSC
debilitat el PSOE perd molta força».
L’exalcalde santjoanenc voldria que la
vinculació al PSOE es conservés, però
creu que «és molt complicat. Semblava
que hi havia una fórmula d’entesa, però
la realitat ha demostrat que no era així i
l’actual direcció del PSC ha cedit a les
pressions. Caldrà anar construint una
alternativa socialista a Catalunya, però
això és difícil i dividiria encara més l’es-

pai polític català d’esquerres. anem molt
fluixos de lideratges per emprendre una
tasca com aquesta. apostaria per aconseguir plataformes d’esquerres àmplies
si no volem cedir més espais a partits
com Ciutadans».
Des de la seu del partit a Manresa, Felip
González pensa que «el PSC ha de seguir sent el que vulguin els seus militants.
amb el mateix respecte per a les posicions minoritàries que per a les majoritàries. La democràcia ha de començar per
casa. Sovint sóc més a prop de les posicions minoritàries i, tanmateix, un cop les
hem debatut, acostumo a defensar el
que s’hagi decidit entre tots». El pensament de González concorda perfectament amb el Codi Ètic del partit que
abans exposava Joan Canongia. Sense
menystenir la necessitat de fer propostes
consensuades a Catalunya i a Madrid,

Llorenç Ferrer, ja exmilitant del PSC,
pensa que, ara per ara, «el PSOE defensa
un model federal en què la diversitat no
és precisament un element del discurs i
aquesta és la qüestió clau». I, com ja
apuntava anteriorment, «quan les discrepàncies són tan profundes, el PSC hauria
de recórrer als principis fundacionals i de
defensa de la nació a la qual havia servit».
Jaume Serra descriu aquests principis i
es remet al protocol d’unitat que es va
fixar en el procés d’unitat del socialisme
català, que també establia clarament la
sobirania del PSC. «El Grup Socialista
Català al Congrés dels Diputats va ser
fruit d’aquest perfil propi. Sempre s’ha
volgut una relació fraternal amb el
PSOE, però cadascú amb la seva pròpia
identitat i llibertat. El model hauria de
ser el d’un federalisme ple i lleial, d’acord
amb les aspiracions de cada nacionalitat

Breu història d’una ambigüitat

L

a controvèrsia sobre els posicionaments
mateix de la constitució del Partit dels Socialistes de
polítics del PSC, la constatació de la seva
Catalunya, en la ja llunyana època de la transició.
submissió creixent al PSOE i en concret la
L’anomenat Pacte d’abril (1977) signat entre el PSC i la
renúncia que ha fet l’aparell dirigent del PSC
Federació Catalana del PSOE per presentar-se conjuna defensar realment el dret de decidir de
tament a les primers eleccions generals postfranquisCatalunya han alterat el panorama polític català dels
tes encara assegurava que calia crear un nou partit
darrers mesos. Pel juliol de 2010 el president José
socialista català «plenament sobirà», basat en la coinJosep
Montilla encara va anar al davant de la gran manifescidència en una sèrie de principis entre els quals hi
tació que protestava per la sentència del Tribunal Camprubí havia literalment «el reconeixement del dret a l’autoi Casas
Constitucional contra l’Estatut de 2006. Però els prodeterminació de les nacionalitats i pobles de l’estat
blemes amb el lema de la manifestació que organitespanyol». La documentació que genera el procés de
zava Òmnium Cultural (Som una nació. Nosaltres decidim) ja creació d’aquest nou partit manté en bona part el suport a
van ser considerables. I no és estrany. La posició anticatalana aquella sobirania i al dret d’autodeterminació. Però el protodel PSOE s’havia anat endurint des del començament del col final d’unitat els elimina, de manera que el nou partit ja
procés de discussió de l’Estatut. Fa poc més de deu anys, neix en un mar d’indefinicions pel que fa al seu posicionaZapatero llançava el seu cèlebre «Apoyaré el estatuto que ment nacional, ambigüitat que s’accentua quan el PSOE fa
salga del parlamento de Cataluña...» procurant millorar posi- desaparèixer el grup parlamentari propi del PSC com a concions de cara a les eleccions generals de 2004. Però aconse- seqüència de la involució autonòmica que segueix a l’intent
guit el poder, Zapatero no va mantenir la paraula sinó que del cop d’estat del 23 de febrer de 1981. L’ambigüitat va anar
PSOE i PP van contribuir substancialment a desnaturalitzar continuant més o menys soterrada fins al canvi de cicle políl’Estatut amb les cepilladas de què es vantava alfonso Guerra. tic que representa l’inici de les discussions de l’Estatut de
La pressió del PSOE sobre el PSC anà augmentant sobretot 2006. a partir de llavors, un PSC incapaç d’afirmar la seva perdes que la Generalitat va ser presidida pel PSC durant dues sonalitat es va trobar alhora sense respostes davant la crisi
legislatures. De la tensió no n’escapà ni el mateix Pasqual econòmica i presoner del PSOE davant l’eclosió d’una nova
Maragall que, refusat pel PSOE, renuncià a presentar-se a les majoria social entestada –com mai a la història– a exercir el
eleccions que van donar lloc al segon tripartit i acabà aban- dret de decidir. Conseqüències: vegeu els resultats electorals.
donant el PSC.
Josep Camprubí i Casas va ser promotor de la Unió Socialista
En realitat, però, els intents de convertir el PSC en una fede- del Bages i l’any 1975 es va incorporar al PSC (Congrés), partit
ració regional més del PSOE comencen ja en el moment que va abandonar després de la fusió amb el PSOE
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i territori». Per contra, per a Joan
Canongia, el lligam amb el PSOE és, precisament, «el punt més fort del PSC. Per
això, des de sempre, els nostres adversaris polítics ens han volgut trencar. Cap
d’ells té referent ni a Espanya ni a
Europa. ara bé, quan es parla de retallar
drets o de defensar els interessos dels
poderosos, la dreta ràpidament es posa
d’acord. Llavors, les banderes no tenen
importància».
Dues ànimes
«Des que conec el PSC per dins, sempre
hi ha hagut una posició majoritària i
una altra de minoritària. Però no sempre ha estat per les mateixes raons.
Durant un temps, alguns volien un partit que fos més d’esquerres i ara la
minoria vol un partit més catalanista.
Malgrat tot, el PSC és el meu partit, el
que vaig triar sense que ningú m’hi
obligués. Quan s’és del Barça s’és del
Barça, encara que passin molts anys
sense guanyar lligues», explica Felip
González. Pel que fa als crítics, Cristòfol
Gimeno utilitza un símil molt semblant
al futbolístic de González i els demana
«que treballin per aconseguir que tots
ens sentim identificats, poc o molt,
amb els postulats del partit. Salvant
totes les distàncies, és el que passa
amb els fills: has d’estimar-los sempre i
no has de fer coses que els puguin perjudicar encara que no t’agradin».
Ezequiel Martínez torna a parlar dels
plantejaments d’alguns històrics crítics
amb l’actual rumb del partit per refermar la necessitat de refundar-lo. «En
temes com el de la consulta, com ja va
passar en la votació de finals de febrer al
Congrés, cal deixar d’anar de la maneta
del PP i UPyD. a Madrid, cal presentar
una proposta pròpia. El PSC ha perdut
l’oportunitat històrica d’enfortir la unitat
d’acció dels partits catalans respecte del
dret a decidir davant de l’espanyolisme
més ranci». I continua explicant, amb
relació a l’alternativa d’un referèndum
per determinar quina ha de ser la relació
del país amb l’estat, que «els socialistes
espanyols mai no han volgut avançar en
aquesta direcció. al PSOE massa vegades se l’ha vist indecís defensant aquesta posició». Per a Jaume Serra, «el primer
secretari hauria de ser més contundent
en la defensa de l’autonomia del PSC.
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Cristòfol Gimeno: «Rubalcaba i el PSOE cada cop estan
fent més seva la proposta federal per a Catalunya i Espanya
que planteja Pere Navarro»
Hauria de defensar un federalisme ple
d’acord amb les aspiracions i necessitats
de la Catalunya actual. També hauria de
ser més clar respecte del procés del dret
a decidir. M’agradaria veure com el PSOE
defensa la creació d’un veritable estat
federal i les reivindicacions que es fan
des de Catalunya». Malgrat aquestes
opinions, per a Cristòfol Gimeno, el discurs del PSC ha de ser clar, ja que «no
som ni serem mai un partit independentista. Respecto molt els partits que ho
són des de sempre i la independència
forma part del seu ideari polític, però no
és el nostre cas».
Regressió històrica
Veient l’opinió dels socialistes bagencs, la
dicotomia dins del partit queda ben
palesa i gira a l’entorn del posicionament
en clau sobiranista i la viabilitat del referèndum. Per a alguns càrrecs i militants
de llarga trajectòria, l’actual moment històric fa que el PSC faci una regressió fins
a la seva fundació, en plena Transició
democràtica. «El PSC va néixer de la fusió
d’uns quants partits. alguns més grans i
d’altres més petits. això va fer que hi convisquessin molts polítics amb molts
matisos». apunta Joan Canongia. als
setanta, «no era el mateix un carlí autogestionari que un trotskista. Un marxista
que un socialdemòcrata. Un obrerista
que un catalanista. amb els anys, tot això
es va anar diluint. Cert és que ara alguns
s’han apuntat al sobiranisme, però el
sobiranisme com a tal, mai ha tingut cap
pes al PSC». No obstant això, Jaume
Serra, que va arribar al partit després
d’enrolar-se a mitjan setanta a Conver-

gència Socialista, primer, i al PSCCongrés, després, rememora que «en la
creació del PSC l’any 1978 hi van confluir
diverses organitzacions i col·lectius
socialistes catalans, cadascun, òbviament, amb la seva ànima. això passa en
tots els partits encara que, molt sovint,
no es manifesti públicament. Una diferència notable respecte dels anys de la
Transició és que ara hi ha menys efervescència política i sobretot molta menys
participació de les bases en la direcció».
Per aquest mateix motiu que descriu
Serra, Ezequiel Martínez, primer alcalde
de Sant Joan de Vilatorrada de l’etapa
democràtica, pensa que l’actual situació
del partit «és pitjor que la de llavors. En
aquell moment, hi havia il·lusió per la
democràcia i el país volia un socialisme fort amb líders forts. La gent no
entén discursos amb tants matisos. Cal
un discurs propi, clar i potent». Malgrat el
moment actual, l’historiador i alcalde
navarclí Llorenç Ferrer pensa que «el PSC
ha jugat un paper molt important per
soldar una societat catalana amb uns
índexs d’immigració molt alts en els anys
seixanta. això sempre se li haurà d’agrair.
ara bé, el renaixement del nacionalisme
espanyol per part del PP –seguit posteriorment per Ciutadans– ha espantat
molts socialistes». Per a Ferrer, el futur és
complicat, ja que «es podia haver mantingut un discurs que defensés una
Catalunya integradora, que frenés determinats posicionaments ètnics i insistís a
dir que tothom té lloc en el país que es
vol construir. La por no ha permès avançar cap aquí».

emprenedors

Núria Closas

Mònica Cuesta: «Costa fer entendre que
no és una ludoteca sinó un espai familiar»

Mònica Cuesta era tècnica d’exportacions d’una multinacional suïssa i ara ha creat, juntament amb Glòria Uró i
Noemí Mayola, un ateneu familiar. La Bambolina és una
franquícia on infants i adults poden fer teatre, disfressarse o jugar a jocs de taula. També hi organitzen xerrades i
tallers per a les famílies i l’espai és alhora una botiga de
joguines, i una cafeteria restaurant de menjar ecològic i
de proximitat.

P

er què La Bambolina?
—Mònica Cuesta: El projecte va sorgir arran
d’observar com jugaven i quines joguines
utilitzaven els nostres fills.
—Glòria Uró: Cal veure què necessiten els
nens i nenes i observar quina és la predisposició de l’espai per un bon ambient de joc.
—Noemí Mayola: Ser mares ens ha fet adonar de la necessitat de tenir un espai com aquest.

—Llavors, no és només un espai per als infants?
—G..U.: Pot venir tothom, de 0 a 99 anys. Hi ha nois de 14 als
quals els encanten els jocs de taula. Estem vivint una fase de
criança modificada, que no és real, és cultural per l’estrès del
dia a dia. Com a famílies necessitem un espai on estar bé i no
només cobrir les necessitats, sinó poder-nos relaxar.
—M.C.: Un espai on et mirin amb bons ulls i no et jutgin. Que
si el nen vomita perquè es troba malament, doncs no passa
res, es neteja i ja està. O si fa una marranada, doncs bé, tots
hem fet marranades no?

—I el joc, quin és?
—M.C.: Són jocs exclusius que no trobaràs en grans superfícies perquè són més cars i el benefici és baix.
—En què es diferencien aquests jocs?
—G..U.: Són joguines amb les quals el nen deixa de ser
espectador per passar a ser actor. Una joguina en què no n’hi
ha prou de prémer el botó, sinó que s’ha de tocar, manipular, tenen eines homologades de veritat i no de plàstic. Jocs
de taula, de construcció, disfresses...
—M.C.: alhora també és molt important la interacció de l’adult. Cal un acompanyament amb paciència per part de l’adult.
—G..U.: Per exemple, en el joc d’una torre, si ja avisem que
aquella torre caurà el nen no experimentarà com cau ni
sabrà per què, en canvi quan vegi que posant una peça d’aquesta manera o de l’altra, la torre cau, ho aprendrà.
—També es poden comprar les joguines però no hi ha cap
aparador.
—M.C.: Els nens no perceben l’espai com una botiga de
joguines i per tant van a allò que els interessa de veritat, no
que volen que els comprin. Cuidem molt els estímuls.

—Com és l’espai?
—M.C.: Fomentem un ambient de joc relaxat entre pares i
fills, intentant satisfer necessitats autèntiques segons l’edat
dels infants.

—Com és emprendre un projecte innovador?
—M.C.: Hi ha molts embolics econòmics, els diners, tenir
personal, molta burocràcia... Costa molt que entenguin que
és un projecte diferent, que no és una ludoteca sinó un espai
familiar. Passes por, pel deute, perquè no saps si te’n sortiràs...
—N.M.: Després de tota la situació actual haurien de facilitar
molt més les coses. No volem obrir un altre basar, sinó que
volem cobrir unes necessitats que són paleses, perquè acollim fins i tot gent de fora de la ciutat que ve perquè ho troba
interessant.

—Com s’aconsegueix un bon espai de joc?
—M.C: L’espai es pot adaptar segons el moment. Les taules
són triangulars i es poden ajuntar i moure, no hi ha música,
podem modificar les llums per jugar amb les ombres o relaxar l’ambient. El menjar de la cafeteria és natural. No hi ha
menjar que alteri, ni llaminadures, no hi ha coca-coles. aquí
no hi ha lluita entre fills i pares, ens carreguem el conflicte.

FITXA
Projecte: La Bambolina. Data de la idea: fa 5 o 6 anys. Data de
creació: 10 de novembre del 2013. Emprenedores: Mònica
Cuesta, Noemí Mayola i Glòria Uró. Sector: espai de joc familiar,
cafeteria i botiga de joguines. Definició: ateneu familiar amb
espai de joc (teatre, expressió, moviment, lectura, manualitats),
venda de joguines, organització de tallers i xerrades i bar restaurant amb productes ecològics i de proximitat. Públic: obert
a tothom. Web: www.labambolina.cat. Xarxes socials: LaBambolina-ateneu-familiar (facebook).
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natura urbana

Ignasi Cebrian

El gran parc de l’Agulla

E

l parc de l’agulla és un dels més coneguts i
transitats de l’anella Verda de Manresa. És un
parc que ens ha quedat petit. Els caps de setmana i també entre setmana esdevé un espai
molt concorregut, un entrar i sortir de gent.
Malgrat ser un parc molt usat, la connectivitat
amb Viladordis i el Poal és complicada i desagradable per a vianants i ciclistes. a més,
l’accés des de Manresa és difícil i res no convida a perllongar caminades i pedalades cap a d’altres espais, a no ser
que siguis un bon coneixedor dels possibles camins d’accés o comunicació.

Les connectivitats són quasi inexistents. Per exemple,
anant cap a Viladordis des del parc de l’agulla, l’anella
Verda sembla que s’hagi de trencar, hi ha un punt on
queda totalment escanyada. I la connectivitat amb el Poal
tampoc no queda pas solucionada. Només el camí de la
Sèquia cap a Sant Iscle condueix de manera civilitzada
cap al Poal, passant per la urbanització de la Pineda.
El parc de l’agulla se’ns ha quedat petit, aïllat i mal connectat amb els espais veïns. Però, què podem fer davant
d’aquesta situació? La resposta és clara: fem créixer el parc
i posem-lo com a exemple de gestió i endreça –que en
part ja ho és– dels espais periurbans que queden marginats, aïllats i oblidats per tothom. Sovint sembla que
aquests espais no formin part de cap municipi. Són massa
lluny, massa perifèrics i no tenen cap ús. Però l’entorn de
parc de l’agulla ha de ser un exemple positiu de gestió per
a d’altres espais frontera entre la trama urbana i l’espai
agrícola-natural. Ha d’esdevenir el gran parc de l’agulla
El gran parc de l’agulla va molt més enllà del municipi de
Manresa, del parc. Són més de vint hectàrees compartides i gestionades pels municipis de Sant Fruitós i de
Manresa. L’ens de gestió és el Consorci del Parc de l’agulla,
el qual té un bon pressupost anual, que de moment sembla que no s’ha mobilitzat en accions concretes: arranjament de camins, noves plantacions d’arbres, tanques més
integrades amb els paisatge –o supressió d’algunes que li
donen un toc de deixat en alguns punts del parc. Per tant,
tenim l’ens de gestió, tenim els diners i, a més, tenim la
societat civil a favor d’aquesta ampliació.
El 2003 quinze entitats culturals i professionals van impulsar la Declaració de l’agulla on es descriuen els múltiples
valors d’aquest espais de l’entorn. Ha de ser un model
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A dalt, camps amb oliveres sota el turó dels Quatre Cantons. A sota, un
dels ramals de la Sèquia darrera del Parc Tecnològic

d’espai periurbà ben gestionat; és un corredor agrícola,
sense edificar, entre el Cardener i el Llobregat; és un espai
per potenciar més els usos de lleure; té un alt valor patrimonial amb la Sèquia i els seus dos ramals... En resum, cal
recordar aquesta Declaració per donar una empenta a un
projecte que, de moment, sembla mig oblidat, que tothom reclama i que, a més, és molt necessari per a la bona
sostenibilitat del pla del Bages: el gran parc de l’agulla.

del tros a
la senalla

alba Piqué
Laia Puig

Cansaladeria i xarcuteria Pich:
criança i elaboració pròpia

L

a família Pich porta vinculada a la ramaderia porcina gairebé cinquanta anys, a
Sant Martí de Torroella, a la carretera que
va de Callús a Santpedor. Ja són tres les
generacions que s’hi han dedicat. Els avis
en van ser els pioners. En aquell temps,
als estables de la casa, com a la majoria
de masos de l’època, hi tenien els animals que destinaven a l’alimentació pròpia. Però al cap
dels anys es van quedar només amb una quinzena de
truges i van construir una petita nau on engreixaven les
cries (aquest sistema productiu s’anomena cicle tancat).
amb els anys i les noves generacions s’ha anat ampliant
la granja i ara ja tenen una capacitat per a 2.500 porcs.
Han deixat de banda el cicle tancat i es dediquen exclusivament a l’engreix. arriben garrins petits d’unes tres
setmanes –pesen una mitjana de 18 quilos– i s’engreixen durant uns quatre mesos i mig fins a arribar al pes
òptim per poder-los sacrificar, generalment entre els
100 i 120 quilos. Treballen principalment amb la raça
híbrida de pietrain i duroc.

La granja consta de tres naus que compleixen tots els
requisits per garantir el benestar dels animals, sobretot
que tinguin l’espai necessari per viure i créixer. al voltant
del mas hi ha unes 40 hectàrees de camps de cereal; blat
i ordi principalment. aquest cereal l’utilitzen combinat
amb altres ingredients per alimentar els seus porcs.
Depenent de l’edat dels animals se’ls dóna un tipus d’alimentació determinada que satisfaci les seves necessitats nutritives. aquesta alimentació esglaonada permet
reduir el percentatge de nitrogen que contenen els
purins. a la finca s’abonen els camps amb els purins de
la pròpia explotació, el baix contingut de nitrogen que
presenten els permet escampar més quantitat de purins
per hectàrea i continuar complint amb la normativa de
fertilització dels camps i dosis de nitrogen màximes per
hectàrea, i d’aquesta manera no han de dependre d’una
planta de gestió de purins externa. Tant de la granja com
els camps se n’encarreguen pare i fill. Un cop engreixats

Jaume Pich, a la finca familiar de Sant Martí de Torroella

els porcs, es porten a l’escorxador, on se sacrificaran.
aquí acaba la seva feina, excepte per a una part de la
producció, que utilitzaran per a l’elaboració dels embotits i la carn que venen en una botiga pròpia al carrer
Numància, de Manresa. D’aquesta part se n’encarrega
sobretot la mare, amb el suport de la resta de la família.
L’elaboració de l’embotit la fan a l’obrador que tenen a la
mateixa botiga. Els productes estrella són la botifarra, el
bull blanc i la llonganissa. a més a més, elaboren sobrassada, bull negre, hamburgueses de tots tipus i un llarg
ventall de productes més. Tots s’elaboren setmanalment, per garantir la màxima frescor i qualitat. a part de
la botiga, també han distribuït els seus productes a
escoles i alguns restaurants. I puntualment han
col·laborat en les botifarrades populars del barri de la
plaça de Catalunya.
FITXA
Productor i elaborador: Família Pich
Productes: carn i embotits de porc
Adreça: Numància, 20. Manresa
Telèfon: 938739746

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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Per a anuncis en
aquesta revista...

PUBLICITAT

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

Vins del Bages

U d’Urpina
2010

M

és enllà d’un gran vi
bagenc, us parlaré
d’un projecte i de persones. U d’Urpina és
un vi de finca lligat a
ampans, institució que facilita les
eines a persones discapacitades perquè puguin treballar i valdre’s per si
mateixes.
Les vinyes són a Sant Salvador de
Guardiola, una petita parcel·la de
Cabernet Sauvignon. Ells controlen i
mimen la vinya. Després porten la
verema al celler El Molí, on es vinifica.
La producció és petita, unes 1.300
ampolles segons l’any.

Sobrerroca, 26 (antic Gris) - Manresa - Tel. 93 836 28 62
ootxus@msn.com

Monovarietal de Cabernet Sauvignon, una varietat molt arrelada al
Bages. El vi és criat durant quinze
mesos en barriques noves de roure
francès. És un vi d’una gran estructura i potència, molt intens i concentrat
en nas, ben airejat. En copa comença
a sortir tota la seva complexitat aromàtica, carregada de fruita negra,
notes balsàmiques típiques de la
zona i fons de cacau. En boca és opulent i estructurat, però alhora amable, degut al seu llarg envelliment en
barrica.
Un vi per gaudir ara mateix o per
envellir-lo algun any més a l’ampolla
i veure com evoluciona en el temps.
Si el voleu
comprar, no
us ho penseu
gaire; 1.300
ampolles no
donen per
gaire.

Menú migdia, de dilluns a divendres

alfons XII, 26 - T. 93 872 51 72 - MaNRESa
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Marc
Ávalos
Sommelier
de La Vineria

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

La princesa i el pèsol
Són una meravella!
Amagats dins la tavella
hi trobem uns amics
tan dolços com confits.

D

e ben segur que heu trobat gent que, desorientats pel color verd d’aquest aliment, el consumeixen amb la convicció
que s’estan menjant una
verdura. Però els pèsols
són
especials.
Botànicament, queda clar que pertanyen
a les lleguminoses i, si són secs, com el
que devia tenir la princesa sota els vint
matalassos i vint flassades, podrem pensar sense gaire marge d’error que ens trobem davant d’un llegum. ara bé, si ens
mirem el seu contingut nutricional i els
consumim frescos, veurem que el paper
de verdura li escau d’allò més bé. El conreu de pèsols és dels més antics del continent europeu, de fet s’han trobat excavacions arqueològiques de 9.000 anys d’antiguitat amb restes de pèsols. aquesta lleguminosa amb aire de verdura prové de
l’Àsia menor. antigament es consumien
secs o en forma de puré, però ja des d’aleshores fins als temps actuals gran part
de la producció va destinada a l’elaboració de pinso. actualment, però, el pèsol
fresc i de temporada és un bé molt preuat.
Les propietats d’aquest pèsol, acabat de
collir i desgranat de la tavella, són inigualables. De fet són una menja més aviat
cara i podríem dir que és el caviar de les
verdures.
a Catalunya tenim pèsols de gran qualitat,
per exemple, els de la comarca del
Maresme, el pèsol de Llavaneres té una
marca que l’acredita. allà, any rere any, els
pagesos conserven la llavor --el pèsol-que ells mateixos produeixen i així asseguren la perdurabilitat d’una varietat certificada d’una qualitat superba. També
trobem pèsols boníssims procedents de
la comarca del Baix Camp, i també d’aquí,
de la Catalunya central, on durant una

quinzena de dies es poden collir els
millors pèsols de Catalunya, segons
paraules textuals del reconegut cuiner
manresà Benvingut aligué. Hi ha una
varietat, el pèsol negre, pròpia del
Berguedà i de les zones muntanyoses,
que se sol consumir sec i durant tot l’any,
sovint acompanyat d’una bona rosta de
cansalada. També ens podem trobar amb
els tirabecs, que es mengen amb tavella
inclosa, però la resta s’han de desgranar,
activitat que, per què no, es pot fer amb
els més petits de la casa i aprofitar per
familiaritzar-los amb les hortalisses del
temps.
Si voleu aprofitar-ne les seves proteïnes i
hidrats de carboni, consumiu-lo sec, deixant-lo unes hores en remull per augmentar-ne la digestibilitat. ara bé si en desitgeu obtenir un elevat nombre de vitamines (del grup B especialment) i minerals, a
part, evidentment, d’assaborir-ne el sabor
acabat de collir, consumiu-lo ben aviat,
desgranat i simplement escaldat, ja que si
no perden gran part dels seus nutrients.
No cal dir que els pèsols congelats no
aporten ni de bon tros les mateixes vitamines que els frescos, però de tant en tant
s’ha d’amortitzar el congelador, que per
això l’hem comprat. Queda dit, però, que
el millor moment per menjar-los és d’ara
fins al maig. Com a apunt de curiositat, es

diu que els pèsols són uns grans equilibradors del sistema nerviós, és a dir que afavoreixen l’ànim i la serenitat. Per altra
banda, tenen un efecte anticonceptiu.
Evidentment, perquè produís aquest
efecte caldria consumir-ne grans quantitats, però qui sap si més d’un augmentarà
o reduirà la ingesta d’aquesta lleguminosa arran de llegir aquestes línies. Per si de
cas, el Merly us ha preparat aquesta
manera tan deliciosa de menjar-vos-els,
que aprofiti!

Pèsols ofegats amb
botifarra esparracada
(plat creat per Eduard Merly)
Ingredients per a 4 persones: pèsols
(500 g), una ceba, una botifarra, dos
grans d’all, sal, farigola i nyora en pols.
Elaboració: En una olla, posem un raig
d’oli i sofregim l’all i la ceba tallada petita i
a mig coure hi posem la botifarra. Un cop
cuita, hi afegirem els pèsols. Hi afegim una
mica d'aigua fins que quedin els pèsols
semicoberts. Quant arrenquin el bull abaixem el foc i afegim dins l'olla unes fulles
de farigola i un polsim de nyora. Transcorreguts 4 minuts rectifiquem de sal i ja
estarà cuit..
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I molt més!!

CONNECTA-T’HI!

Segueix-nos també a

Vols saber què passa a Manresa?
Subscriu-te al Pou del 2014!
Nom i cognoms
Adreça
Població

CP

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

Tel.
a

de 2014, per un

import de 3,80 euros per exemplar, que pagarà:
Titular
Caixa o banc
Agència

Codi
Codi

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

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

C

Enric Oller i Carbó

Mitsubishi ASX
automàtic: bona presència
onfortable en els desplaçaments, atractiu
des del punt de vista estètic, enraonadament potent i prou estalviador. L’oferta de
l’aSX s’incrementa en el topall de gamma
amb una versió automàtica que preserva
l’aparença, incrementa el sentit pràctic i
les possibilitats dinàmiques del model.

L’aSX és, de llarg, el vehicle més demandat de la
gamma japonesa. Fa servir la mateixa plataforma que
l’Outlander i pràcticament el 70% dels seus elements
mecànics, però com que no porta la tercera filera de
seients a l’interior i reserva menys espai sota el capó,
pot contenir millor les mesures finals i ampliar el ventall
de possibles clients. Fa dos anys, Mitsubishi va retocar
els seus motors dièsel per reduir-ne les emissions de
CO2, passant 145 a 136 g/km. Des d’aleshores, la marca
ha venut pràcticament 400.000 unitats d’aSX al món i
aquest èxit comercial ha impulsat els nipons a ampliarne l’oferta incorporant una variant automàtica amb
motor d’alumini. Parlem d’un quatre cilindres amb 150
CV, sis relacions i lleves al volant que confia en el sistema d’injecció directa Common Rail, compleix escrupolosament la normativa d’emissions Euro 5 i homologa
mitjanes de 5,8 litres cada 100 quilòmetres. L’únic
inconvenient és que només es ven amb l’acabat Kaiteki,
topall de gamma, cosa que li fa perdre competitivitat
en relació al preu.

L’aSX automàtic manté les formes suaus dels para-xocs
i el perfil trapezoïdal del frontal que ha servit per
modernitzar-li la silueta fins a aconseguir un coeficient
aerodinàmic Cx de 0,32. Conserva l’acabat cromat de
les sortides d’escapament, els pilots amb tecnologia
LED i el para-xocs posterior pintat del mateix color. La
integració dels intermitents en els retrovisors (plegables), les llandes d’aliatge lleuger de 17 polzades, barres portaequipatges longitudinals i els vidres tintats
ens serviran per identificar-lo.
a l’interior hi trobem un volant multifunció de pell i un
botó centrat, al costat de la palanca del canvi, pel sistema motriu 4WD que simplifica el seu ús i substitueix
l’anterior comandament giratori. així el davantal guanya protagonisme. La versió que ens ocupa estrena
entapissat i millora els acabats. a nosaltres ens ha

agradat la il·luminació ambiental, les proporcions del
sostre panoràmic i l’encert en la distribució de petits
compartiments per tot l’habitacle. Duu pantalla tàctil
de 6,1, sistema de climatització automàtic i guantera
refrigerada.
L’aSX automàtic destil·la un bon guiatge i aconsegueix
consums molt ajustats. accelera de forma prou solvent
i es recupera amb progressivitat sense que es notin
massa els traspassos entre relacions. En tracció integral
el repartiment és de 98/2, però en funció de les necessitats arriba a distribuir un 50/50. Les possibilitats de
recuperació de la mecànica són un aliat perfecte per
quan abandonem l’asfalt. alerta, però, amb les testimonials proteccions dels baixos, que poden comprometre
la seguretat dels elements més exposats si ens entestem a afrontar itineraris verament complicats.
FITXA TÈCNICA
Motor: 4 cilindres en línia. 1.798 cc. Common Rail amb Turbo.
150 CV dièsel. Canvi: automàtic 6 vel. Frens: discs/tambors
aBS/EBD. Pes: 1.460 kg. Vel. màxima: 188 km/h. Acceleració
0 a 100 km/h: 11segons. Consum mitjà: 5,7 litres. Preu:
33.550 euros.
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l’entrevista

C

om vas viure el contrast
entre la llengua castellana i
la catalana en l’ensenyament durant els darrers
anys del franquisme?
—Vaig començar a les
monges de Monistrol de
Montserrat. Recordo que
la germana Pilar era molt tolerant amb el
tema de la llengua i pràcticament tot ho
fèiem en català, suposo que d’estranquis.
El primer curs reglat el vaig fer a la Salle
de Monistrol. Ens van posar un professor
(en Llorenç de cal Boter) que ens va ensenyar en una llengua que desconeixia, l’espanyol. En aquella època no hi havia televisió i tot el meu entorn parlava en català, fins i tot els nens castellans sabien el
català i aquesta era pràcticament l’única
llengua que parlàvem i coneixíem. El professor es va posar molt dur, no només
feia totes les classes en castellà, sinó que
no permetia que parléssim en català a
l’aula. Ens deia que el català era la llengua
del dimoni. Jo arribava a casa, li explicava
això a la mare, i ella mirava de treure-hi
ferro. Després, quan vaig anar a viure a
Torres de Segre, va ser pitjor. Teníem un
professor, don José, un falangista eixut i
mala persona, que ens feia cantar el Cara
al Sol i l’himne espanyol. Un bon dia ens
va arribar a convèncer que havíem de
parlar en castellà, que el català era un dialecte de poca categoria. Com molta gent
de la meva generació, jo no vaig aprendre el català a l’escola. El vaig aprendre
pel meu compte. Recordo l’impacte que
em va produir una visita a andorra, de
petit, on vaig descobrir que la meva llengua, el català, es podia escriure! El pare es
va adonar de la magnitud de la tragèdia,
ell havia après el català a l’escola del senyor Nolis, a Badalona, durant la República,

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Josep Ubach Serna
Metge de capçalera a Sant Fruitós de Bages, també treballa al
Servei d’Urgències del Centre Hospitalari i Cardiològic de
Manresa. Es llicencia en Medicina i Cirurgia el 1982 i des del 1987
és especialista en medicina familiar i comunitària. Recentment ha
entrat en contacte amb la medicina privada mitjançant una consulta de Sant Fruitós. Durant la dècada dels setanta fou productor
i guionista de La nostra cançó, un programa que emetia Ràdio
Ripoll. El 2002 va publicar el Dietari apòcrif d’ironies i sarcasmes.

i em va subscriure al Cavall Fort, que vam
rebre a casa fins que em vaig fer gran.
També ens vam subscriure a Serra d’Or.
Quan vaig arribar a la Universitat, la
majoria de les classes encara es feien en
castellà. L’aprenentatge de la meva llengua el vaig haver de fer, majoritàriament,
pel meu compte.
Independentista
—Ets favorable a la independència del
nostre país?
—Sí. Me’n vaig convèncer a la mili. La
vaig fer a andalusia i vaig veure que,
salvant rares excepcions, els espanyols
no ens estimen. No poden entendre
que, podent parlar una llengua universal com és el castellà i integrar-nos definitivament a una nació gran i, segons
ells, poderosa, ens encaparrem a continuar parlant una llengua que creuen de
segona i ens estimem una terra que ells
creuen que és simplement una part
d’Espanya. Respecto molt la cultura
d’Espanya, hi ha molts escriptors castellans que m’agraden moltíssim, com
Jorge Manrique, Cervantes, Machado,
Miguel Hernàndez, o el barceloní VilaMatas. Però hi ha un problema d’estimació, d’afecte, no només econòmic,
que també.

—Què n’opines de Dolors Serrat, metge
de Ripoll i creadora del lapao?
—a Dolors Serrat, consellera de Cultura
d’aragó, la conec personalment, és
metge i del meu poble de joventut,
Ripoll. Fa molts anys va marxar a
Saragossa, on es va casar i es va establir.
Ha fet carrera política al PP. Havíem compartit guàrdies a l’hospital de
Campdevànol. És una persona que parla
català i que sap perfectament que el
lapao és un invent. Com que sap que a la
Franja aragonesa anomenada de Ponent
es parla català, encara és pitjor, perquè no
és una ignorant, és una traïdora a la seva
terra i a la seva llengua, una persona
menyspreable, ridícula, un zero a l’esquerra de la nostra història. a mi més que
fàstic em fa pena. En algun racó del seu
cervell li deu restar una ombra de dubte i,
per tant, de vergonya.
—Com vas viure l’intent del feixisme
espanyol per treure Lleida de l’àmbit
català?
—El professor don José, aquell feixista
de qui t’he parlat abans, ens va voler
convèncer. aquesta és una d’aquelles
coses que a mi no m’han explicat,
només, les he patit a les meves pròpies
carns. Com que vivíem a Lleida, molt a
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prop de Fraga i Mequinensa, que són a
l’aragó, el paio ens va dir que aquella
província, Lleida, aviat deixaria de ser
Catalunya per passar a l’aragó, com
Àlaba deixaria Euskadi per passar a
Castella. No tenia sentit continuar parlant un dialecte provincià. Vam arribar a
casa, amb el meu germà Jaume, totalment convençuts, jo devia tenir nou o
deu anys i el meu germà tres menys, parlant en castellà. El meu pare es va quedar
astorat i ens va dir que si havíem perdut
l’enteniment, que no féssim cas del mestre. L’experiment va durar poques hores i
aquell carallot no va aconseguir convèncer cap dels alumnes perquè canviessin
de llengua fora de les classes. L’endemà,
és clar, tots continuàvem parlant el català amb el melós accent lleidatà.
Metge de poble
—Com esteu organitzats els metges de
Sant Fruitós de Bages?
—Som quatre metges i un pediatre. Per a
un poble de més de 8.000 habitants és
una dotació adequada. Cadascun de nosaltres fa una tarda a la setmana i quatre
matins. El problema és que amb les retallades, no se’ns cobreixen les baixes ni
gran part de les vacances. Hem de fer tardes extres i hem de passar a visitar de
forma rotatòria als consultoris de Mura i
Talamanca, i el que d’entrada sembla una
plantilla suficient per treballar a gust nostre i dels usuaris, es converteix en un petit
desgavell que fa que difícilment puguis
passar una setmana sencera en què tots
puguem fer la nostra feina, sense interferències.
—Quins avantatges comporta fer de
metge de capçalera?
—Els avantatges són el coneixement
de la família, de l’entorn i de la història
personal, no només clínica, del malalt.
Treballar fora dels grans nuclis urbans
també és d’agrair per a mentalitats com
la meva. L’inconvenient és la desconnexió, l’aïllament respecte d’altres professionals, dels hospitals, encara que això
ha millorat molt amb les noves tecnologies. avui dia podem fer consultes virtuals amb els especialistes. El desavantatge principal és que un capçalera ha
de saber una mica de tot, rarament
aprofundeix molt en un determinat
àmbit. algú ha dit que un capçalera és
aquell que no sap res de tot i un especialista és aquell que ho sap tot de res.
En aquest fi equilibri està l’art de la
medicina d’atenció primària.
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—Per què el metge d’hospital està més
ben considerat?
—Durant molts anys el nostre sistema
sanitari ha pecat d’hospitalcentrisme, s’ha
prioritzat la inversió en els grans centres
hospitalaris i els millors professionals
s’han sentit atrets pels hospitals. Sempre
hi ha hagut excepcions, jo m’he trobat en
aquests anys de pràctica professional
metges excel·lents perduts en llocs
ignots de la geografia catalana. Gent poc
reconeguda, però que ha fet una gran
tasca i amb una qualificació professional
de primer ordre. Vull recordar aquí, per
exemple, el doctor Calixte Sabaté, metge
de Cardona durant molts anys i gran
especialista en el romànic català. O Pere
Munt, de Montesquiu, recentment traspassat. ara, als darrers anys, això s’ha corregit, s’ha creat l’especialitat de Medicina
Familiar i Comunitària, per l’exigent via
MIR, que ha prestigiat el nostre àmbit
d’actuació.
—Quina ha estat la teva tasca al Centre
Hospitalari?
—Sempre he estat treballant al Servei
d’Urgències de Medicina Interna i ja fa
més de 20 anys que hi sóc, amb un petit
impàs quan hi va haver la fusió. ara fa un
xic de pena, han anat buidant de malalts
l’hospital: sopo sol al gran menjador, on
fa pocs anys hi sopàvem cada nit de guàrdia quinze o vint metges de les diferents
especialitats. allà on fa uns anys hi havia
una activitat frenètica, amb malalts greus,
infarts, accidents, ara només resta una
unitat de malalts crònics, amb un metge
de nit. És llei de vida, suposo, tota aquesta activitat s’ha desplaçat cap a Sant Joan
de Déu. Però sap greu veure els passadissos buits, les sales d’espera sense ningú
que esperi a ningú…
—Com funciona la Unitat de Diagnòstic
Ràpid?
—És una unitat de l’althaia de Manresa
on els metges de capçalera derivem els
casos de patologies potencialment
greus, com ara quan sospitem càncers.
Funciona molt bé, la resposta és ràpida i
sovint en pocs dies tenim els resultats. Cal
vigilar molt, però, de no derivar a la UDR
casos no greus, perquè es col·lapsaria el
servei i deixaria de tenir la extraordinària
utilitat que ara té.
—Quina opinió et mereixen els visitadors
mèdics?
—Tenen molt mala fama, tothom els critica. Jo no. La major part dels visitadors

mèdics són bons professionals, amb formació universitària i un tracte adequat
amb els metges. Evidentment s’han
donat males pràctiques en el passat, però
crec que han estat puntuals, anecdòtiques. La crisi ha reduït moltíssim els llocs
de treball en aquest sector, l’aparició dels
medicaments genèrics i les polítiques
d’austeritat de l’administració han restringit de manera dramàtica el nombre de
visitadors.
—Què opines de les controvèrsies sobre
les vacunes de la grip a?
—No hi va haver una controvèrsia directa
entre el doctor Trilla i la monja Teresa
Forcades, però sí que cadascú representa
dues posicions antagòniques respecte
de la pandèmia de grip a del 2009.
D’entrada vull dir que les epidèmies de
gran abast de virus nous ens fan molta
por als metges: la població no té defenses
i es poden produir situacions molt catastròfiques, com l’epidèmia de la grip de
l’any 1918, coneguda com a grip espanyola, que va causar milions de morts. El
doctorTrilla és un eminent metge del
Clínic de Barcelona que va alertar, com
molts d’altres arreu del món, dels perills
d’aquesta pandèmia del 2009 i va recomanar vacunacions massives. La doctora
Forcades va recomanar el contrari, segons ella tot obeïa a obscures maquinacions dels laboratoris farmacèutics. Jo,
que de tant en tant llegeixo alguna revista científica, hi he pogut veure més d’un

cop algun article del doctor Trilla i mai
n’he llegit cap de la monja de Santa
Cecília de Montserrat. Sé que n’escriu,
però ho deu fer en revistes que no són de
les més conegudes. Sortosament no hi va
haver tantes morts com es temia, sembla
que perquè, gràcies a Déu, el virus tenia
certes semblances amb altres que havien
circulat fa uns 30 o 40 anys i per aquest
motiu l’epidèmia no va afectar massa la
gent gran, que són els més perjudicats en
aquests casos. De tota manera, va morir
molta més gent de l’habitual, entre ells
força gent jove, les UCI d’Europa estaven
plenes de gent amb grip a i el fet que no
s’esdevingués el desastre que es preveia
no dóna la raó a la doctora Forcades. Crec
que va actuar amb una gran irresponsabilitat en aquest cas. També li he sentit
opinions molt sui generis sobre el virus de
la SIDa, per exemple. En l’àmbit mèdic,
aquesta senyora, amb tots els respectes,
ha fet més mal que bé.

—Hi ha control excessiu per part de la
gerència administrativa de l’entitat?
—Jo sóc molt crític amb els gerents.
Sovint no són personal especialment
destacat, sinó que han arribat als llocs de
comandament per vies alternatives.
Quan jo era un jove resident de Bellvitge,
un company metge em va dir que si
ingressava a determinat partit polític
tenia un càrrec assegurat. No li vaig fer
cas, perquè el partit no em feia el pes (a
ell tampoc, segons em va confessar) i perquè no m’agraden aquests mètodes. Poc
temps després el nomenaven director
d’un sector sanitari: vaig veure que anava
ben encaminat. aquest és el problema:
que l’ICS o l’administració sanitària vulgui
controlar les despeses no és només lícit,
és la seva obligació. Però quan ho porten
a la, pràctica, molt sovint ho fan malament, prenen decisions incomprensibles
i errònies. Es nota que no trepitgen el carrer, en el nostre cas, les consultes.

Retallades
—D’on neix la despesa exagerada de
l’ICS? Són justificables les retallades?
—aquest és un problema que cal

—Si els metges segueixen les actuals
directrius de l’empresa, guanyen diners?
—Sí, des de fa uns anys, els metges
cobrem una bufanda, que es diu, que

«algú ha dit que un capçalera és el que no sap res
de tot i un especialista és el que ho sap tot de res.
En aquest fi equilibri està l’art de l’atenció primària»
afrontar amb valentia i consensos. La
despesa sanitària tendeix sempre a
augmentar, cada dia es descobreixen
nous avenços, nous fàrmacs, sovint
més cars que els anteriors. a més, la
gent viu més anys. Cal destriar el gra de
la palla, finançar amb diners públics
només allò que s’hagi demostrat que
és superior a allò altre que ja es té.
Quant a les retallades, a nosaltres ens
han tocat molt el crostó. a més del 6%
que s’ha rebaixat a tot el personal
públic, ens han reduït molt les hores de
guàrdia, i el sou nostre ha minvat al voltant d’un 20%. Com a mínim tenim
feina, d’altres estan encara pitjor, però
sé que molts metges i infermeres passen angúnies per arribar a final de mes,
perquè havíem fet una previsió de despeses comptant amb uns guanys que,
de cop i volta, s’han vist molt rebaixats.

depèn, entre d’altres coses però d’una
manera important, del que receptem. És
un tema molt i molt pelut: fins a quin
punt ara no ens hem passat cap a l’altre
costat del pèndol? Fins a quin moment el
metge és lliure de receptar el que li sembla millor si el seu propi sou en depèn?
Perquè sovint els criteris que fa servir l’administració per recomanar uns fàrmacs
són discutibles, tenen més un fonament
econòmic que científic!
—L’ICS premia la mediocritat? Ha baixat
la qualitat?
—alguns dels millors metges que conec
que es dediquen a l’atenció Primària són
mal vistos per l’empresa. I conec companys amb un perfil professional molt
mediocre que són molt valorats, perquè
diuen que compleixen els objectius. Crec
que efectivament l’ICS premia la medio-

critat, perjudica l’excel·lència. És a dir: allò
que d’entrada és lloable, que no es pagui
tothom igual pel sol fet de tenir una plaça
de funcionari, quan s’ha portat a la pràctica, dóna aquest efecte pervers i que
desanima els bons professionals.
—Quina opinió et mereix l’actual conseller de Sanitat?
—El conec poc, malgrat que podríem dir
que em va fitxar quan ell dirigia el Centre
Hospitalari de Manresa. Sé que ha tingut
molts problemes, que ha parlat més del
compte en alguna ocasió. El que puc dir
és que no m’agradaria estar al seu lloc;
gestionar la Sanitat del país en aquests
moments de tanta tensió financera no
ha de ser gens fàcil. Evidentment aquesta situació fa que, malgrat que ha pres
decisions molt impopulars entre els professionals de la sanitat, estigui molt lligat
de mans.
—Quins són els avantatges i els inconvenients dels genèrics?
—Quan un medicament original perd la
patent, crec que al cap de deu anys de
comercialitzar-se, d’altres laboratoris el
poden fabricar a cost menor. Té el problema dels excipients: si bé el principi
actiu ha de ser per llei el mateix, els altres
components del fàrmac poden ser diferents. I poden ser importants, en poden
variar l’absorció o la tolerància. El problema més greu és, sens dubte, els canvis de
les característiques de les pastilles, que
fan que molts cops quan vas a la farmàcia et donen una capsa diferent de color
o de grandària, malgrat que és el mateix
medicament, la gent, sobretot la gent
gran, es fa un embolic i pot tenir conseqüències dolentes.
Dietari
—Què em pots dir sobre el teu Dietari
apòcrif d’ironies i sarcasmes?
—Tota la vida he escrit, vaig fent una
mena de dietari on incloc pensaments,
viatges, llibres que llegeixo, coses que em
passen, etc. Entre tot aquest material que
vaig acumulant a les entranyes del meu
ordinador, hi ha material irònic o humorístic. Quan vaig assabentar-me que es
convocava un premi literari a Granollers
sobre aquest tema, el Jaume Maspons,
m’hi vaig presentar i vaig guanyar la primera edició, l’any 2002. Em van publicar
el llibre, que té la pretensió de fer passar
una estona agradable. No n’he publicat
cap més, però continuo escrivint; crec
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que ho faré fins que em mori o fins que ja
no toqui quarts ni hores. És una mena de
psicoteràpia personal i inofensiva. El llibre, segons m’han comentat alguns lectors, va agradar força i de tant en tant
encara m’atura algú i em demana si en
penso publicar algun altre. En general,
però, va passar força desapercebut.
Només en conec una crítica pública positiva, la de l’Emili Manzano a BTV.

—Quines coses tens guardades al calaix?
—Tinc una novel·la sobre l’aventura d’un
exiliat català de la Guerra Civil, que l’any
1939 va fugir a França i va anar a parar al
camp d’argelers. Però no m’acaba de fer
el pes: escriure una novel·la mediocre és
molt senzill; ara bé, escriure una bona
novel·la és molt difícil. També vaig pensar que em faltava base cultural, la
Medicina fins ara m’havia ocupat moltes

hores. Vaig decidir resoldre aquest problema i durant aquests anys he cursat la
carrera d’Humanitats a la UOC. Vaig anar
a recollir el títol l’altre dia, a la seu de la
UOC de Manresa. ara penso tornar a la
càrrega: tinc molt material escrit d’aquest dietari que et deia, més de tres mil
pàgines, que vaig repassant a poc a poc,
corregint, per veure si em decideixo a
publicar algun altre llibre...

el perfil
osep Ubach i Serna neix a la
Clínica de Santa Madrona de
Barcelona el 26 de juny de
1959. Els seus pares són de
Badalona. Encarnació, mestressa de casa i especialista
en cursos de cuina, i Jaume, que des
de l’any 1952 fou l’encarregat de l’oficina de la Caixa de Pensions de
Montserrat, que depenia de
Monistrol. El 1967, ja com a delegat,
el traslladen a Torres de Segre. a partir del 1971 exerceix de delegat de la
Caixa a Ripoll, on encara viu la mare
de Josep Ubach. És el més gran de
quatre germans: Jaume, Jordi i
Montserrat. Comença els estudis a
les monges de Monistrol de
Montserrat, amb la germana Pilar,
que ensenyava en català, però en
passar a La Salle de Monistrol, amb el senyor Llorenç de Cal
Boter, l’ensenyament fou en castellà, així que va patir un
xoc considerable. Pitjor van ser els anys 1967 i 1968, en
estudiar a les Escoles Nacionals de Torres de Segre, on a
més d’imposar-los el Cara al sol havien d’hissar diàriament
la bandera espanyola. «Ens volien convèncer que ens calia
parlar castellà». Eren uns moments en què els feixistes,
amb Fuerza Nueva al capdavant, volien separar Lleida de
Catalunya i Àlaba del País Basc. al cap de dos anys, el pare
el canvia d’escola i durant un curs passa a una acadèmia
privada de Torres de Segre: «La petita societat civil d’un
poble de 2.000 habitants és capaç de muntar una escola
alternativa a la de l’estat espanyol, integrada per feixistes, ja
que s’hi posen d’acord gent conservadora, com mossèn
Lluís o el meu pare, gent progressista i pagesos il·lustrats.
ara es torna a demostrar: La capacitat de lluita de la nostra
societat civil ens atorga una empenta molt difícil d’aturar. a
poc a poc, molta gent que parla castellà i que se sent a gust
a Catalunya, entén que el futur dels seus fills s’està jugant
en aquestes hores històriques». El quart any el fa al Terra
Ferma de l’Opus d’alpicat, a uns deu quilòmetres de Lleida.
Després de dos anys als salesians de Ripoll, en passa dos
més a l’institut abat Oliba, també de Ripoll, fins a acabar el

J

28

EL POU · MaRç 2014

batxillerat: «aleshores, vaig conèixer
la senyora Serrat, que era la metgessa de Ripoll i actualment la consellera de Cultura d’aragó».
Durant la dècada dels 70 i fins a la
meitat dels 80 va treballar com a
guionista i productor de La nostra
cançó, un programa que emetia
Ràdio Ripoll: «Es tractava d’escoltar
músics sobretot de la Nova Cançó
en català, algun dels músics de la
cançó francesa i del folk anglosaxó».
El 1976 comença la carrera de
Medicina a la Universitat autònoma,
on fa el primer any de carrera a
Bellaterra i els cinc restants a la
Unitat Docent de l’hospìtal de Sant
Pau. Es llicencia en Medicina i
Cirurgia el 1982. Fa el servei militar a
andalusia el 1983. Es casa el 1984 a Tarragona amb la neuròloga Júlia Saura, amb qui té dos fills: Josep i Guillem. El
1985 van a viure a Barcelona. a finals de 1984 fa el MIR.
S’especialitza en medicina familiar i comunitària, és a dir,
com a metge de capçalera a l’hospital de Bellvitge.
Durant un any exerceix de metge de poble a Puigpelat i
alió (alt Camp). El curs 1986-1987 acaba l’especialitat i des
d’aquell any treballa a Manlleu i viu a Barcelona. El 1990
obté plaça definitiva a Cardona i des d’aleshores viuen a
Manresa. Des de l’any 2000, fa de metge de poble a Sant
Fruitós de Bages, «en el lloc de l’enyorat doctor Pere Morán,
mort molt jove de càncer» i conjuntament amb els doctors
Hengesbach, López Borràs i Xavier Puigdengoles treballen
a l’Àrea Bàsica, que també inclou Santpedor i Navarcles, i
un cop a la setmana es desplacen a Mura i Talamanca de
manera rotatòria. També treballa al Servei d’Urgències del
Centre Hospitalari ide Manresa. Políticament es declara
independentista. Des de ben jove li ha agradat la literatura
i el 2002 va publicar Dietari apòcrif d’ironies i sarcasmes, una
barreja d’anècdotes i petites històries fictícies que vol
entretenir el lector amb l’humor, tot reflexionant sobre la
condició humana.

quadern obert
Pura Travé
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fila cultural

anna Navarro

‘La nit de Vàlia’ guanya
el 14è Premi Amat-Piniella

L

a novel·la russa, escrita en
català, de la txeca Monika
Zgustova s’ha escollit com
a guanyadora de la darrera edició del Premi amatPiniella. El guardó, convocat per Òmnium Cultural
del Bages i l’ajuntament
de Manresa, vol reconèixer la millor
obra narrativa de temàtica social contemporània publicada entre la tardor
del 2012 i la del 2013. El lliurament es
va fer el passat 19 de febrer a l’auditori
de la Plana de l’Om, dins els actes de la
Festa de la Llum. L’acte, amb la participació de l’actriu Mercè Sampietro i el
músic Eduard Iniesta, va homenatjar
també el centenari del naixement del
poeta barceloní Joan Vinyoli. També
s’hi van llegir textos de l’escriptor manresà i referent del certamen, Joaquim
amat-Piniella. El tradicional guardó
atorgat al guanyador és una peça única
i emblemàtica, obra del reconegut
escultor manresà Ramon Oms.

El Premi Amat-Piniella
El premi, que es va convocar per primer cop l’any 2000 amb la finalitat de
distingir novel·les històriques inèdites
que se centressin en algun moviment
social contemporani, amb els anys ha
hagut de reenfocar l’orientació inicial, i
des del 2007 té com a objectiu reconèixer públicament una obra narrativa o
llibre de memòries que tracti sobre
una preocupació social encapçalada
en el temps i el món contemporani.
«amb aquest plantejament es vol fer
un homenatge al més important dels
escriptors manresans del segle XX,
Joaquim amat-Piniella, i especialment
a la seva obra de capçalera, K.L. Reich,
que retrata la vida en un camp d’extermini nazi», comenta Llorenç Capdevila,

30

EL POU · MaRç 2014

El passat 19 de febrer es va donar a conèixer la novel·la guanyadora
del Premi amat-Piniella 2014. La visió emotiva i directa de la vida als
gulags a La nit de Vàlia, de Monika Zgustova, es va erigir com a vencedora del guardó.

acaben escollint la guanyadora tot
valorant els encerts literaris i històrics
de cada obra. En el cas de La nit de Vàlia
el jurat ha tingut molt en compte que
«parteix d’un testimoni real per explicar una realitat poc coneguda i poc
explicada, com són els camps de treballs forçats stalinistes i la gran sensibilitat que es desprèn dels personatges»,
apunta Capdevila.

Monika Zgustova amb el premi Amat-Piniella,
en l’acte de lliurament, el 19 de febrer

secretari i membre de la comissió que
selecciona l’obra guanyadora del guardó.
El procés selectiu comença quan vàries
institucions i entitats implicades en el
premi fan una primera selecció, en què
es trien les quatre novel·les finalistes.
Enguany, les novel·les finalistes, a part
de La nit de Vàlia, van ser El pou dels
maquis, de Margarida aritzeta; Les guerres del pare, de Pere Rovira, i El banquer,
de Núria Cadenes. Seguidament, un
jurat format per escriptors, periodistes,
historiadors i especialistes en la lectura

La novel·la guanyadora
La nit de Vàlia, publicada per Proa, parteix d’un testimoni real i recrea la història autèntica de Valentina Griogòrievna,
una artista russa que va ser empresonada durant anys en un gulag, els camps
de concentració soviètics, a Sibèria.
L’obra explica la seva vida abans de ser
empresonada acusada d’espionatge,
durant l’estada als camps i finalment,
després de sortir-ne, quan la protagonista retroba la seva filla i, amargament,
s’adona que, tot i ser alliberada, sempre
seguirà empresonada a aquella experiència adversa. L’autora desgrana amb
cura, atenció als detalls i múltiples narradors, molt ben travats i treballats, un
relat personal de la vida als camps i de
la penalitat de la vida posterior. La
novel·la detalla amb amargor i duresa
l’hostilitat als camps de treball. No obstant, l’eix vertebrador és la gran història
d’amor entre Vàlia i Bill, un marine americà. D’altra banda, la literatura i la poesia esdevenen un refugi per a la protagonista, alhora que el lector aprèn a
desxifrar la bellesa entre tanta adversi-

tat. De fet, aquest és el gran missatge final de la lectura: «en un
món hostil, s’hi pot intuir sempre l’amor i l’amistat», explica la
Monika.

vida d’Stalin i la finalització de
l’assaig sobre la vida als
gulags.
Atrets per Vàlia
Deixar-se encisar per La nit de
Vàlia és reconèixer que ens
queixem nombrosos cops
sense cap motiu. És un cant a
la vida, a viure-la plenament, a
examinar què ens fa ser infeliços. La seva lectura fa entendre la importància de somriure
en l’ara i aquí, ja que no sabem
què ens portarà l’endemà, o
sobretot, què ens prendrà.
Vàlia no defalleix en cap
moment. Ni quan es queda
sola, sense Bill, ni als camps de
treballs forçats, ni quan té vora
noranta anys i viu en cadira de
rodes en un quart pis sense
ascensor. Vàlia sacseja i es filtra
entre la pell per fer-nos reaccionar, i el més sorprenent de
tot és que sap mantenir el cap
i la mirada altiva i brillant sota
qualsevol circumstància, entomant el que li brindi la vida
amb una bellesa permanent.

Una petita anècdota que explica l’autora encara fa sentir més
fascinació envers la protagonista de la novel·la. En un primer
moment, Zgustova tenia en
ment escriure un assaig sobre
com les dones havien sobreviscut a la vida als gulags durant
l’etapa soviètica. aquest fet la va
conduir a fer un seguit d’entrevistes pels barris inhòspits de la
perifèria de Moscou. Resulta,
però, que l’última de les dones
de la llista era Vàlia, o més ben
dit «la senyora Valentina» com
diu la Monika. «Per arribar a on
vivia Vàlia calia fer tot de combinacions de transport públic i tot
i així semblava impossible trobar la casa on vivia. Vaig telefonar a la senyora Valentina per
dir-li que cancel·lava la cita. La Monika Zgustova davant la casa d'en Txèkhov, just el dia que havien
resposta de Valentina va ser quedat amb la Valentina (Vàlia, en la novel·la) per veure's
tota una lliçó d’esforç i superació: «Quan algú vol alguna cosa, ha ments varis, com el Premi Ciutat de
d’esforçar-s’hi. I de valent! Si no, mai no Barcelona o haver estat finalista del La lectura encara es fa més fascinant
aconseguirà res a la vida. Si el primer Premi Europa. Com a narradora, és quan ens adonem que Vàlia és un perobstacle que troba la fa desdir-se de autora de diverses obres que han estat sonatge real, que somia, recorda i mira
venir a veure’m, millor que es quedi a traduïdes a moltes llengües: La dona per la finestra tot imaginant noves hiscasa seva asseguda còmodament i no dels cent somriures, Menta fresca amb lli- tòries, i això ho troba meravellós. Quan
es proposi res». Una senyora a qui els mona, La dona silenciosa, Jardí d’hivern i ha sobreviscut entre tantes tonalitats
anys, les injustícies i la incomprensió Contes de la lluna absent (Premi Mercè de gris, descobrir el gran ventall de
l’havien fuetejat per tot arreu, agafa el Rodoreda).
colors li resulta magnífic.
telèfon i contesta just aquestes paraules a l’escriptora txeca. amb aquesta L’autora, coneixedora de l’obra d’amat- Llegint el llibre voldries allargar la mà
espurna com a anècdota i detonant de Piniella, admet sentir un gran reconei- per acaronar Vàlia i fer-li saber, des dels
la historia, no es pot imaginar millor xement i respecte rebent aquest guar- afores del seu Moscou recòndit, que hi
manera de deixar-se captivar per una dó, ja que «es tracta d’un guardó fun- ha lectors encisats i commoguts per la
narradora excepcional.
dat en la memòria d’un autor seva historia. Lectors que voldrien
excel·lent». L’escriptora, que cerca la adreçar-li les paraules que s’hauria
L’autora
inspiració entre la lectura i el seu merescut i que ningú mai li va adreçar:
Monika Zgustova, nascuda a Praga, fa entorn més proper, explica alguns pro- «Puja a l’escenari, explica’ns la teva hismés de trenta anys que està establerta jectes de futur: una novel·la sobre la tòria. Et farem costat».
a Catalunya. La seva trajectòria professional és coneguda per la seva vessant
narrativa, però sobretot també per la
seva tasca com a traductora. Ha traduït
un nombre important d’obres del txec i
del rus al català i al castellà, d’autors
com Bohumil Hrabal, Milan Kundera o
Dostoievski. És precisament amb
Born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
Àngel Guimerà, 74 08241 Manresa Tel. 93 873 38 82
Fax 93 877 09 58 www.parcir.com parcir@parcir.com
aquesta tasca que ha rebut reconeixerubiralta24@hotmail.com
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patrimoni
ciutadà

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Magatzems Urmu

olts manresans no
saben que
els coneguts magatzems
Urmu es
diuen així perquè la botiga
està situada en dos edificis
connectats pel darrere que
tenen façana al carrer Urgell
i a la Muralla de Sant Domènec. avui parlem de l’edifici
de la Muralla, carrer on s’agrupen un seguit d’habitatges del final del segle XIX i
principi del XX de força qualitat, com aquesta casa noucentista de 1916 .

M

Es tracta d’un edifici entre
mitgeres de planta irregular amb la façana dividida
en tres parts, la central és
de planta baixa i quatre
pisos i les laterals tenen un
pis menys. Pel que fa a la
composició, aprofita el gir
que fa el carrer per organitzar la façana amb simetria
respecte del centre. La
planta baixa, pensada per a
usos comercials, es resol
amb grans obertures dividides per pilastres i columnes, mentre que les altres
plantes tenen finestres balconeres altes amb els
emmarcaments ornamentats i uns balcons amb
baranes de ferro molt treballades. En la franja central
de l’edifici els balcons s’unifiquen en cada planta menys en la quarta, i estableixen
un segon ordre compositiu horitzontal. És remarcable
també el treball decoratiu de les cornises.
El catàleg de Manresa protegeix el volum, l’aspecte exterior i els espais comuns de l’edifici per la qualitat de les
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característiques compositives que es veuen en la continuïtat i l’equilibri de les façanes i la capacitat de remarcar el gir a partir de la distribució de les obertures i de la
incorporació d’una planta més en el cos central. També
cal destacar el tractament diferenciat dels baixos que
estableix dos nivells horitzontals diferenciats.

TEaTRE Rosa Clarena

propostes
MÚSICa Jofre Fité

Lluís Coloma Trio

E

l cafè-teatre La Peixera tancarà la seva variada
programació del més de març, que inclou funk,
flamenc o rumba, amb un concert del seus ja
coneguts cicles de jazz, amb Sax Gordon i el
Lluís Coloma Trio, el diumenge 30, a les set del
vespre. Lluís Coloma, que ja ha vingut més d’un cop a
actuar a Manresa, és un dels pianistes de blues i woogie
més destacats de Catalunya, i actuarà en aquesta ocasió acompanyat del seu trio i del saxofonista nord-americà Sax Gordon, reconegut a nivell mundial per les
seves aportacions al blues i el rythm&blues. D’aquesta
col·laboració, que porta mesos en escena, sorgeix un
directe molt potent, del tot recomanable per acabar el
mes. L’entrada al 14 euros (anticipada 10 euros).

CINEMa Laura Vidal

Her

Q

ue Spike Jonze és un director una mica surrealista ja ho sabíem, només cal recordar les sorprenents Cómo ser John Malkovich o
Adaptation, dos prodigis d’originalitat que el
fan un cronista força particular dels anhels i les
pors de tota persona. això mateix és el que
veurem del nostre protagonista, el solitari escriptor
Theodore que en una societat completament tecnològica
acaba enamorant-se de la veu del seu Sistema Operatiu:
Samantha. aquesta veu que en la V.O. és la d’Scarlett
Johansson, és la que l’ajuda a llevar-se cada matí, a replantejar-se el
seu trist i desganat dia a dia i
enfrontar-se també a les seves
pors, però el que fins aquí pot semblar una bona dosi d’autoajuda
amb veu sensual, desencadena
una por i un dilema encara més
gran quan Samantha es torna recíproca en aquesta relació. Theodore
tem el compromís d’una relació
vertadera? Pot un programa com
Samantha satisfer les necessitats del seu usuari? Com pot
funcionar una relació que ja d’entrada no porta a res?
Sobre el paper som davant d’una pel·lícula de ciència ficció en l’època dels telèfons intel·ligents i les xarxes socials,
però davant de la pantalla ens trobem amb una història
d’amor i tot el que això comporta: alegries, dubtes, penes
i sobretot molta tendresa, ja que la soledat i els dubtes de
Theodore alguna vegada han passat per la nostre ment:
l’afany de trobar aquesta companyia que per ell es diu
Samantha i que no és res més que l’amic, l’amant o el
somni que ens farà llevar cada dia.

Dones com jo
de Teatre torna a l’escenari del Kursaal de la mà
del jove dramaturg Pau Miró, amb una història
que gira a l’entorn de quatre dones que s’apropen a l’abisme dels cinquanta i que, periòdicament, es troben en un espai secret per evadir-se
d’un dia a dia massa feixuc. Després, d’Els jugadors i Un refugi indie’ l’autor i
director granollerí Pau Miró
tanca la seva trilogia generacional amb aquest Dones com
jo, una comèdia sobre dones
que s’enfronten al repte d’envellir. És possible desaparèixer
temporalment? Hi ha alguna
manera d’engegar-ho tot a la
merda durant un temps? Un
d’elles ho prova... Què li ha passat? Tornarà a la seva vida d’abans? a Dones com jo, Mamen Duch, Marta Pérez, Carme
Pla i Àgata Roca ronden els 50 anys i amb aquesta obra
–estrenada el gener passat al teatre Romea– fan una
mirada lleugera però compromesa al rol de la dona en
l’actualitat. No us les perdeu. Passaran pel Kursaal en 3
funcions els propers 22 i 23 de març.

T

aRT Maria Camp

Art i reivindicació
quest mes us proposem estar atents a diverses propostes que es presenten a Manresa. En
il·lustració, fins al 14 de març podeu veure a la
llibreria Papasseit Venus entre els llibres, de
Carla Soza i Le Chatnoir. Eròtica des del punt
de vista de dues dones, amb dos llenguatges i
tècniques diferents –acrílic i tinta xinesa– que ens
esbossen petits moments de
sensualitat. I a partir del 14, a la
mateixa llibreria, ariadna Borràs
ens presentarà Agost, on vol
transportar-nos a paratges i
records d’infantesa. Sense deixar encara la il·lustració, i a tocar
de la llibreria, trobareu a l’Espai
d’art del Cercle artístic de
Manresa l’exposició Trilaterals,
de Sílvia Cano, Jennifer Muñoz i
Montse Bugatell. Pel que fa a la
fotografia, us recomanem la
mostra Ramon Grau. Les meves fotografies, que es podrà
veure al Museu Comarcal. Una retrospectiva de la seva
obra on destaca la fotografia realista dels anys 50 i 60
en blanc i negre contrastats i la seva constant preocupació per la composició i la llum. I, finalment, una proposta d’art i reivindicació de caire social: Activem els
buits, una exposició-instal·lació efímera, de la mà d’artistes joves vinculats al Cercle artístic, que pretén visualitzar l’existència de pisos buits a Manresa i reflexionarhi. Serà el dissabte 15, a la plaça de Sant Domènec.

A
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fa 25 anys
Jaume Puig

La immigració era
bàsicament andalusa
La població nascuda fora de Manresa era de
20.718 persones (un 33%) i es concentrava
en barris com el Xup (51%), Sant Pau (49%),
la Font dels Capellans (46%) i la Balconada
(44%). Però érem lluny encara de l’arribada
d’immigració estrangera i l’onada dels anys
setanta havia estat majoritàriament de procedència andalusa, seguida de castellans,
lleonesos i aragonesos. En el tema del mes,
elaborat per Josep M. Oliva i Mercè Puigpelat, es remarcava que cantants com María
del Monte o ana Reverte venien tants discos com Lluís Llach, segons declarava Joan
Calmet, de la botiga Born12.

H

i funcionaven dues cases regionals: la Casa
Navarroaragonesa –una de les més antigues
de Catalunya– i la Casa d’andalusia, creada
l’any 1978, que com a continuadora de la Peña
Cultural Flamenca Naranjito de Triana, havia
anat agafant volada i organitzava una festa flamenca setmanal. De la importància de la població procedent del sud
peninsular en dóna idea el fet que des de Manresa era possible viatjar a andalusia mitjançant tres línies regulars d’autobusos, amb sortida diària o cada dos o tres dies, segons
les línies. Els tiquets es venien a la Bodega andalusa, el bar
Puerto Rico i al bar La Parrilla, aquests darrers amb destinació exclusiva al poble sevillà d’El Rubio.

Jordi Marsal feia autocrítica
El llavors diputat al Congrés Jordi Marsal era entrevistat a
fons per Jordi Sardans i reconeixia que la inesperada derrota electoral a les eleccions municipals de dos anys enrere els havia enfonsat i que el PSC s’havia de reorganitzar
per trobar la manera de fer una oposició forta però responsable.
Temps de vagues
Mentre s’inaugurava ExpoConsum 89 i es parlava de professionalitzar les fires, els treballadors de Pirelli feien una
vaga de deu dies –de l’1 al 10 de març–, en defensa del
conveni col·lectiu i contra la voluntat de l’empresa d’implantar el cicle continu, i un 60% del sector del tèxtil i el
metall participava en una vaga

Pel que fa als mitjans de comunicació, el reportatge es feia
ressò de l’existència d’una emissora pirata, Radio Centro,
que emetia des del 103.8 de la FM, només els dissabtes,
diumenges i festius, en un pis del carrer Camp d’Urgell. Era
propietat d’Ángel García i programava bàsicament música
andalusa o canción española, a l’estil de Radio TeleTaxi.
Nova etapa de la revista ‘Faig’
La revista literària Faig, creada l’any 1975, anunciava una
nova etapa a partir del mes d’abril, amb l’edició del número 31 com a Faig Arts i l’objectiu d’eixamplar l’horitzó i convertir-la en una publicació dedicada a l’art en totes les seves
facetes i expressions. Sortiria tres cops l’any, amb un centenar de pàgines, i seria editada per Parcir Edicions Selectes.
Estudis de Radio Centro
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crònica social
Ignasi Torras i Garcia

Expedició del CECB als Andes de Bolívia

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

E

l matí del 23 de juny de 1969, els membres del
Centre Excursionista de la Comarca de Bages
integrants de l’expedició manresana als
andes de Bolívia, artur Bargay, Joan Frontera i
amand Redondo, van ser rebuts a l’ajuntament de Manresa pel tinent d’alcalde d’Esports i
Turisme, Climent Roca Llobet, que representava l’alcalde Ramon Soldevila Tomasa, absent de la ciutat amb
motiu d’un viatge oficial a Madrid.

En la recepció hi eren també els regidors Ramon Soler,
antoni Oriol, antoni Serra, Ricard Puig Vilajuana, regidor d’esports, i Victor Fauró. acompanyaven els expedicionaris Ramon Salisi Bonastre i el Dr. Josep M. Gasol
almendros, president i vicepresident, respectivament,
del Centre Excursionista; Pere Jorba Puigsubirà, expresident, i Joan Creixans, en representació del Centre
Excursionista de Catalunya, que va dedicar paraules
d’encoratjament als expedicionaris.

El ponent d’Esports Climent Roca va felicitar efusivament els visitants, en nom de l’alcalde, i va encarregar
als membres de l’expedició que transmetessin una salutació ben cordial a la nació germana i, especialment, en
la persona del seu alcalde. També els va desitjar els
millors èxits esportius i un feliç retorn a Manresa. El cap
de l’expedició, artur Bargay Subirana, va destacar la
constant preparació física i tècnica dels expedicionaris,
que des de feia setmanes i mesos van treballar i entrenar
a bastament per encarar les dificultats que representa
una proesa de tal magnitud.
a la fotografia, Vicenç Comas Panadès, amand Redondo
arola, Rvd. Josep M. Gasol almendros, Pere Jorba
Puigsubirà, artur Bargay Subirana, Josep M. Montfort
Fàbrega, Climent Roca Llobet, Ricard Puig Vilajuana,
Ramon Salisi Bonastre, Joan Frontera, Josep M. Pintó,
periodista, i Joan Creixans, del Centre Excursionista de
Catalunya.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Ficció i realitat

Encara sobre Amat

stic convençut que la línia divisòria entre realitat i
ficció és inexistent i que, sovint, la ficció és, fins i tot,
més autèntica que la realitat. Quan succeeix alguna cosa sorprenent, quan passa un fet que sembla
més propi de la literatura o del cinema que no pas
de la vida quotidiana, s’acostuma a utilitzar aquell tòpic que
diu que «la realitat supera la ficció». És una bajanada, una
ingenuïtat pueril. Com a molt, puc acceptar que la realitat
s’acosta a la ficció i, si de cas, de vegades la imita. Però mai,
en cap aspecte, la supera. allò que llegim acostuma a ser
tan real com allò que vivim. O potser
més i tot. Com és, si no, que podem anar
a Londres i visitar el número 221B de
Baker Street on, segons arthur Conan
Doyle, vivia el detectiu de ficció Sherlock
Holmes? O comprar sabó amb perfum
de llimona a la farmàcia dublinesa on ho
feia cada matí Leopold Bloom, el protagonista de l’Ulisses de James Joyce? Si la
ficció és mentida, com és que parlem de
situacions kafkianes, d’espectacles dantescos, d’homes amb complex d’Èdip o
de tiberis pantagruèlics?

S

E

Es veu que l’any 1860 alexandre Dumas
va visitar el Castell d’If, prop de Marsella,
on ell havia situat el seu heroi, Edmon
Dantès, empresonat durant catorze
anys, abans de protagonitzar la fuga
més famosa de la literatura universal i convertir-se en el
comte de Montecristo. Dumas va descobrir, astorat, que el
principal reclam turístic de l’indret era «l’autèntica» cel·la on
havia estat empresonat el seu personatge, mentre que els
guies del castell obviaven altres presoners històrics (i
«reals») que hi havien fet estada.
Els grans escriptors són capaços de crear personatges de
carn i ossos, tan autèntics que sovint ens commouen més
que les persones amb qui ensopeguem cada dia. Si no,
com ens expliquem el suïcidi d’un bon grapat de joves
romàntics després d’haver llegit Les desventures del jove
Werther, de Goethe? La ficció és, al capdavall, l’espai on s’expressa la versió més autèntica de la naturalesa humana. Per
això hi ha qui creu que algunes realitats tan sols es poden
retratar en forma de novel·la.
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ense cap intenció de recerca, m’han aparegut dues
fotografies per a mi desconegudes fins ara, on apareix Joaquim amat-Piniella, i que considero d’un
gran interès. Una reproducció de la primera, figura
en el llibre-catàleg de la gran exposició del CCCB,
amb motiu del centenari del naixement: Espriu, l’escriptor
compromès, el místic, el gran sarcàstic, a cura de Julià
Guillamon i publicada per Galàxia Gutenberg. La fotografia
és a l’apartat de teatre i correspon a una representació
d’Espriu, l’any 1963, a càrrec de l’Escola d’art Dramàtic adrià
Gual, dirigida per Ricard Salvat. allò que
hi veiem és una part del públic assistent i
el peu diu així: «El filòsof José Luis López
aranguren a la Cúpula del Coliseum. a la
segona fila, a la dreta, l’autor de “K.L.
Reich”Joaquim amat-Piniella» (pàg. 76).

L’altra fotografia està reproduïda a la pàg.
365 del llibre Ganas de hablar. Són les
memòries d’Ignasi agustí publicades per
Planeta l’any 1974. al peu diu així: «Barcelona, mayo de 1967. J.V. Foix en una
reunión literaria junto a Joaquim amatPiniella y Rafael Borrás». El biògraf de Foix,
Manuel Guerrero, hi assenyala aquest any
com el d’una significativa inflexió, en el
sentit de fer-se especialment visible i
Dani Hernández Massegú
remarcable aquest fet: «Qualsevol acte
públic rellevant de cert interès cultural i
de significació catalanista comptava sempre amb la presència de Foix». Conseqüent, doncs, amb allò que havia dit en
un dels seus versos: «Entre negrors veig mil camins oberts».
Tenia aleshores 74 anys. Recordem que amat, en la seva
joventut, amb l’inquiet grup d’Ara, en el seu afany de connectar Manresa amb la més genuïna modernitat, havien fet
venir Foix a impartir-hi una conferència.
aquesta fotografia, així com l’anterior testimoni de la seva
presència en un dels fets més innovadors esdevinguts a
Catalunya durant el franquisme, com va ser la fundació
d’una escola de teatre de nivell europeu, constitueixen dues
dades prou valuoses en la darrera etapa de l’exili interior
d’amat, de cara a l’esperat moment en què algú amb honestedat i solvència vulgui emprendre el necessari treball de
dotar-nos d’una biografia sòlida del nostre escriptor.

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ
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Stop mastegots

L

a presència de la
brigada mòbil i
els antiavalots
dels
Mossos
d’Esquadra
a
Manresa sempre
és garantia de
ball de bastons.
L’últim episodi es va viure el
dia 12 de febrer a l’estació de
la Renfe en el context de les
protestes per la pujada dels
preus del transport públic.
Manresa és petit i, és clar, si
molts castellers també són
geganters i tabalers, és obvi
que alguns membres de la
PaHC també siguin sensibles
al càstig dels preus de trens i
autobusos que defensa el
col·lectiu Stop Pujades o
denunciïn amb contundència la política de retallades
del govern. I, lamentablement, la conjunció de protestants i mossos no sol acabar bé. El terme mitjà, en
aquestes qüestions, sempre
és difícil de calcular. Les
mobilitzacions dels afectats
són legítimes, però massa
sovint acaben desembocant
en destrosses d’alguns equipaments. Una actitud certament reprovable quan el
mobiliari o la maquinària
són públics i el paguem entre tots.

Per altra banda, i d’acord amb les explicacions que han
demanat alguns partits de l’oposició municipal i els
mateixos afectats, els Mossos d’Esquadra potser tenen
la cua de palla. I, ja ho diu la dita, qui té cua de palla,
s’encén. Ras i curt, que sembla que el cos policial té
massa tendència a repartir mastegots i a exaltar els

ànims dels ciutadans mobilitzats per la causa que
toqui. Si, a sobre, aquestes confrontacions entre mossos i ciutadans catapulten l’adrenalina i conclouen en
un aquelarre sense raó ni lògica, que convida a apedregar els vidres de la seu d’un partit polític és que, uns i
altres, haurien de comptar fins a deu i evitar que les
coses se surtin de mare. En fi, que la línia entre la protesta i la barbàrie hauria de ser bastant més ampla.
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BUGADAALPOU

QUINTÍ TORRa CORDONS

La calefacció
del Zara
aquest mes començo parlant de consum i tenint com a referent la instantània que m’ha fet arribar un amable lector. Últimament, qui més qui menys
intenta estalviar en llum i gas i, fins i
tot, hi ha qui fa venir un assessor energètic a casa per millorar el rendiment
de la calefacció i consumir menys. No
és el cas d’amancio Ortega, el propietari del grup Inditex. Ho demostra la
imatge que publiquem. Es va
fer el dissabte 1 de febrer a dos quarts
de nou del vespre, a la botiga Zara del
carrer d’Àngel Guimerà, a l’edifici de
l’antic cinema Olimpia. Com em fa
notar l’autor, al marge de tenir sempre
les portes obertes, queda clar que els
consells sobre l’estalvi energètic a l’hivern i la consciència mediambiental se
les passen pel folre. La temperatura
que marca el termòmetre que hi ha
instal·lat és de 26,7º i la humitat del
29%. Per cert, que sota del termòmetre
s’hi veuen diversos abrics d’hivern. a
dins de Zara, però, s’hi pot anar en calçotets.

Sobrerroca
I mentre en alguns comerços de la ciutat es tira de veta i es gasta energia
sense mesura, en d’altres no n’hi ha ni
per seguir apujant la persiana.
Malauradament, els esforços de
l’ajuntament per dignificar el carrer de
Sobrerroca estan servint ben poc per
revitalitzar el comerç. Per cert, que la
reforma del Pou ja va per la tercera
fase. Després de la substitució de la
font, producte d’una bretolada es va
esberlar el vidre que, teòricament, per-
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metia mirar al fons –en realitat, la
huminat no ho permetia mai. La solució –diuen que provisional– ha estat
tapar l’orifici de l’antic vidre per una
planxa del mateix color rovellat que el
capelló del Pou i el to dels vinils d’imatges retrospectives. Sigui com sigui,
l’embelliment no ha contribuït pas a
evitar el tancament de l’antiga llibreria
Sobrerroca que, en els últims anys, funcionava amb el nom de Marina, en
homenatge a la mateixa propietària.
Davant per davant de la llibreria, un
botiga d’aliments naturals ja fa mesos
que també va abaixar portes.
Curiosament, els dos locals els intenta
llogar la mateixa gestoria.

Lluminàries?
Passem a anècdotes una mica més
divertides. Com deia l’humorista
Ramon en una de les seves actuacions
enregistrades, moltes vegades parlem
el mateix llenguatge i no ens entenem.
O, el que és pitjor, més o menys ens
entenem. El fragment que publiquen
pertany a una entrevista del mensual
gratuït Freqüència, que va sortir el passat 20 de febrer, vigíla de la Llum. a la
pàgina tres, apareix una entrevista a
Dolors Gómez Pardo, presidenta de les
Cuineres del Bages, que aquest any era
l’entitat administradora de la festa. En
l’última pregunta, l’entrevistador pregunta per una de les novetats del pro-

grama d’actes: la «trobada de lluminàries». La cuinera respon –no sabem si
les seves paraules van ser exactament
aquestes– que serà protagonitzada el
dia de la Llum per «persones foranes
que han nascut el 21 de febrer». Tot
plegat, però, sembla molt estrany. El
dubte queda resolt en la pàgina posterior, en la qual el lector s’adona que
l’acte al qual es referia l’entrevista era la
rebuda de lluminaires, manresans i
manresanes (no pas foranes) nascudes
el 21 de febrer.

Sí, però no

Continuant amb el repàs de la premsa
escrita, a El Setmanari es van voler fer
ressò de l’entrega del Premi Joaquim
amat-Piniella de novel·la històrica d’aquest any que, com deveu saber, convoca i atorguen Òmnium Bages i
l’ajuntament i que aquest any va
recaure en l’escriptora txeca Monika
Zgustova per la seva novel·la La nit de
Vàlia. La intenció i el redactat de la
peça són correctes si no fos per un
petit detall. Els responsables de la
publicació van il·lustrar la notícia amb
la versió castellana del llibre, La noche
de Valia, que va editar Destino i no pas
la catalana que va aparèixer l’estiu passat sota el segell de Proa. Repetint el
lema d’Òmnium: llengua, cultura i país,
crec no fa falta fer cap altre comentari.

Fotografia...
i teatre
Una de les aficions que en els últims
anys té més distret al nostre fotògraf
Francesc Rubí és el teatre. Li agrada

de febrer, els alumnes de l’aula de
Teatre d’últim nivell, amb el nostre
fotògraf al capdavant, van representar
a la Sala Petita del Kursaal Kabarret, un
muntatge dirigit pel professor del
taller, el director santvicentí Joan Maria
Segura. La inspiració, com deixava
palès el maquillatge i el títol, requeia
en el cabaret berlinès.

tant que ja fa anys que s’inscriu a
l’aula de Teatre que programa
l’ajuntament a través de Manresana
d’Equipaments Escènics. El Francesc
és tan assidu als cursets que, a pricipi
de curs, apareixia en la imatge promocional del taller que s’incloïa en el llibret de programació que edita el
Kursaal. Ves per on, el retratista va
passar a ser el retratat. El dimecres 26

Els Macià-Ballús
es promocionen
I acabo també amb teatre i amb una
interioritat. Com sabeu, en els últims
anys, la Innocentada de Manresa té l’argument basat en un concurs de guions
que es convoca d’un any per l’altre. Fa
dos anys, un dels habituals de la

DESDELABUTACAD’ENVOLTAIRE

Innocentada, conjuntament amb la
seva dona, Enric Macià, va tenir la satisfacció d’interpretar i dirigir un text
escrit pel seu fill Ernest, periodista
esportiu a Catalunya Ràdio. I l’Ernest
aquest any va tornar a guanyar el concurs i, l’any que ve, es representarà el
seu text titulat Francesc, véns o no
véns?, que, pel que sembla, té com a
protagonistes el papa Bergoglio i sor
Lucía Caram. El director de la farsa serà
el mateix d’aquest any, Pere Font. I, pel
que sembla, l’home no tindrà massa
opcions per escollir els actors protagonistes. En el tradicional sopar de la
Innocentada que es celebra un cop
acabades les funcions, Enric Macià i
Dolors Ballús ja van aparèixer disfressats, respectivament, de Francesc i
Lucía. això sí que és posar el director
entre l’espasa i la paret.

L’HOMENOT DE La PIPa

La Gaseta del Manicomi

D

iumenge dia 2 de febrer,
vaig al llibreter on tinc per
costum anar a buscar el
meu diari i al vidre de fora
hi trobo penjat un pamflet
que

porta el mateix títol que aquestes ratlles. M’interessa el tema i el llegeixo. Va
del ja famós edifici que s’ha de demolir a la plaça Bages i una
persona propera al
afectats ha escrit
entre altres frases: «...o ens
hem
tornat
bojos» i «ni
tret d’un mal
somni o d’un
manicomi...»

Sense voler entrar, ja que desconec tots
els detalls, en si té raó o no en el fons de
l’escrit i amb tot el respecte personal,
voldria dir a la persona redactora del
pamflet que, en cas de tenir raó, per mi,
ja l’ha perdut del tot. Tenim una clara
tendència a equiparar allò que no entenem o les conductes/decisions que no
ens son favorables a ser producte de la
bogeria. afirmem: «està boig». Doncs
no! una cosa és la bogeria i una altra la
inconsciència o les conductes i asseveracions de persones amb poc nivell
intel·lectual o que prenen decisions
fetes, a consciència , amb mala intenció.
a les unitats de psiquiatria hi van persones malaltes, no hi van jutges o polítics, com es posa en el mateix sac i s’indica en l’escrit. Encara hi ha categories
de persones! Per cert, els manicomis fa
anys que van tancar. als fills de sa
mare, els que toca i amb plena responsabilitat i als malalts, respecte i dignitat. Recomano entrar a www.obertament.org, i si voleu, doneu la cara, gràcies.
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TANTAROBAITANPOCSABÓ

VACOMVA

JaUME GUBIaNaS

LLUM DEGÀS

Dir-se Llum

D

es d’aquest any, Manresa
homenatjarà cada dia de la
Llum les persones nascudes per la Llum. Una original iniciativa que enlluerna
tant o més que el raig de llum miraculós d’aquell 21 de febrer de 1345! De
fet, una de les primeres persones
homenatjades ha estat una senyora
nascuda el mateix any que va néixer
l’actor Rowan atkinson, és a dir, Mr.
Bean, i que es diu María Luz, un nom
que a l’homenatjada no li fa cap gràcia, malgrat la gràcia de veure la llum
el dia de la llum i dir-se Llum. Seria
molt més agraït homenatjar les Belens
i les Saides, però seria com celebrar la
revetlla de Sant Joan el dia de difunts.
I tant il·lusionada com devia estar la
pobra Mari Luz, així com la resta de
convocades a l’acte d’homenatge,
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amb la idea de passar un bon dia de la
Llum a la platja, andorra, al Corte
Inglés o a Ikea, per seguir la tradició. En
comptes d’això, va haver de renunciar
a l’escapada per culpa d’un nom que
no li fa fred ni calor, amb l’afegitó d’un
obsequi tan queco com una edició de
la Galeria de Manresans Il·lustres, la biografia d‘alguns dels quals és tan galdosa com la de Mr. Bean, però sense
humor. En la recepció institucional, les
tres Llums - casualment totes tres
dones, com les tres gràcies o les tres
maries- van rebre un diploma de
Lluminaire, amb el text: «Ets de
Manresa i has nascut el 21 de febrer». Si
ja és prou fumut haver nascut a
Manresa, imagineu-vos haver-hi nascut el dia que els manresans en marxen
en bloc. No seria d’estranyar que, en
algun dels casos esmentats, la nena
hagués nascut sola, mentre la mare

remenava entre un munt de sostenidors a la primera planta del Corte
Inglés. Per sort, jo no vaig néixer cap 21
de febrer, per més que em digui Llum.

QUINOCONEIX...

EL SENYOR RaMON
IL·LUSTRaCIÓ: MaRIa PICaSSÓ

Josep Lluís Martínez

E

ncara que no sigueu del gremi
dels tabaquistes, el coneixeu segur, aquest home. Inconformista
empedreït, porta l’estanc Carrió,
a les Escodines, però el veureu
darrere de totes les iniciatives amb voluntat d’èpica transformadora. El recordeu?
Ras i curt: l’estanquer anarquista.

Es diu Josep Lluís Martínez Martínez, com
subratllant que va néixer en terres de
Múrcia, tot i que de ben petit vingué a
criar-se a Torre Romeu, al Vallès. als 20
anys passà per Barcelona i des dels 30
que és a Manresa, sempre més rere el taulell d’un estanc que és al cor de les
Escodines. Fins aquest estiu, que es jubilarà! Més de tres dècades amb el tabac per
negoci i l’estanc com a punt de trobada,
una mica a la manera d’aquell que en
Harvey Keitel tenia a Brooklyn, a Smoke.
Xerrant, discutint i despatxant, en Josep
Lluís Martínez n’ha venut moltíssim, de
tabac, i tot i que ara el cor l’en priva, ell
mateix n’ha fumat molt també. Ven tota
mena de tabac i tot just tres diaris que li
encomanen els avis del barri. Res més.

Però l’establiment encapçala rànquings.
Per exemple, una imbatible oferta més de
150 marques de tabac de cargolar!
ara bé, si alguna cosa caracteritza el personatge és la seva oposició a qualsevol
forma de poder. O en positiu: «Sempre
estaré al costat dels que volen construir
un món millor». Rialler quan vol, pot arribar a ser molt cantellut també. I, sempre,
sempre, té un to sentenciós per tal de
qüestionar-vos. «Tots els governs són iguals, cosins germans»”. No hi busqueu,
però, un nihilista, que prou s’ha mogut
sinó en cent batalles –i ara mateix 101. Tot
just aquest punt de distància que sovint,
branda fins pels darrers ajuntaments d’esquerra: «No van passar de ser uns
il·lustrats... i així ens ha quedat el barri». Un
punt decebut també del moviment
veïnal, «mort durant la transició», la veritat
és que darrere els seus ulls entremaliats
sempre hi notareu una confiança en la
humanitat com només poden conservar
els visionaris. Dels que es fumen la vida a
grans pipades i ens recorden que, fet i
fotut, al capdavall tot serà cendra.

LOGAITER
DEL CALDERS
Quan arriba el Carnestoltes
totes les bèsties van soltes
i sortim a fer el ximplet
com fa un tocat del bolet.
amb poca vergonya o gota
ens disfressem del que ens rota,
de frare o de barrufet,
de Sant Pare o Patufet,
d’alicia, de Cospedal
o de Rajoi, tant se val.
Hi ha però coses sagrades
que hauran de ser respectades
segons llegim al BOE,
perquè ho dicta ara el PP.
N’és una l’himne d’Espanya,
que tot i la mala ganya,
que ni tan sols lletra té,
a alguns els sona molt bé.
L’haurem d’escoltar callats,
(no caldrà amb braços alçats)
tant si volem com si no,
com si fos una oració
de les que fan venir nyonya,
i a qui el xiuli o hi faci conya
li tocaran el crostó:
el duran a la presó.
L’altra és un vestit de gala
amb què sovint la gent xala,
el de la Guàrdia civil
que amb un mostatxo viril
molts es posen per fer l’orni
tal com fan els del tricorni.
«Ningú no pot fer-hi broma,
excepte el papa de Roma,
perquè tot penja d’un fil»,
ha dit un xic intranquil
en Jorge Fernández Diaz,
el capgròs dels policies.
D’un fil penja Espanya carca,
perquè d’un xaruc monarca,
la Cristina i en Felip,
mig país n’està ben tip.
I fins la unitat d’Espanya
diuen que és un cas de plànyer.
Si de tot la culpa en té,
un ferm poble que jo sé,
que ha crescut i s’ha fet gran,
que permetin que votant
ho puguem solucionar.
Parlarem clar i català:
respondrem contents sí, sí!
De moment deixem-ho aquí.
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

Humor negre

A

preciadíssims i mai prou ben valorats germans, malauradament, amb la crisi que ens ha
tocat viure, hom no pot ni morir-se en pau. La
competència entre funeràries és dura. El traspassat va buscat i, encara que es tracti d’un
negoci sense crisi, l’enterrament d’alt nivell amb caixa de
fusta bona i embolcall floral frondós va molt de baixa.
a fe de Déu que tothom vol reduir costos. Tant els usuaris finats com les empreses dels morts. Tot plegat és
estressant. Tant, que els responsables del tanatori de
Sallent, que depèn del Grup Mémora, van intercanviar
accidentalment un taüt i uns familiars van rebre el mort
equivocat. Jesús, Maria i Josep, quin ensurt! L’episodi és
ben sinistre i la cara dels empleats a l’hora de fer l’entrega equivocada devia ser tan blanca com la cera dels
ciris pasquals de Santa Maria de la Seu. Com sol passar,
aquestes notícies insòlites corren com la pólvora i, com
sempre, la nostra comarca va ser notícia per aquest episodi tan desafortunat com còmic. Déu sap que hi estem
acostumats i ho suportem amb bona fe cristiana i,
sobretot, amb molta esportivitat. Tot plegat és millor
agafar-s’ho amb sentit de l’humor, oi?
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Per cert, que l’empresa Mémora –que sovint tracto en la
gestió d’alguns fidels a la capella de la Fontal– tenen uns
responsables de marxandatge que gasten un humor
força negre. No caldria sinó. Fan unes gràcies gairebé tan
obscures com la de l’intercanvi de caixes de morts a
Sallent. I, sí sí, ja reitero que és millor prendre-s’ho tot amb
sentit de l’humor, però és que, aquesta mateixa funerària,
fa temps que regalava un encenedors en els quals hi havia
impresa, conjuntament amb el logotip, la frase: Siga
fumando, podemos esperar. Una sentència certament lapidària, mai tan ben dit. QuintíTorra Cordons en va reproduir una fotografia a la Bugada d’aquest Cul de Pou. En contemplar-ho, valga’m Déu, no podia creure el que els meus
ulls estaven llegint. El negoci és el negoci, però, cal ser tan
insidiós? Com en aquell western americà, en el món funerari, ja queda clar que la mort sempre té un preu, però,
encara que a les portes del cel ens rebi l’altíssim, potser no
cal forçar tant les coses. Que tothom faci la seva vida i, el
dia que Nostre Senyor ens reclami, si els treballadors de la
funerària o del cementiri no s’equivoquen, ens enterraran
amb tot honor i tota glòria amb l’objectiu que descansem
en pau i encetem la vida eterna, la qual, tal i com deia
aquell encenedor, de moment, pot esperar.
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