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Verd per compensar la grisor

a uns cinc anys, en els últims mesos de
govern tripartit a l’ajuntament de
Manresa, el Pou presentava l’anella
Verda com un concepte nou a la ciutat
amb experiències paral·leles ja existents
a poblacions mitjanes similars en dimensions com Vitòria. La crisi començava a
fer estralls i gent com la del col·lectiu
Meandre vaticinaven que l’explosió de la bombolla
immobiliària –com ha acabat succeint– afavoriria la
conservació del rodal perquè es frenaria la febre constructiva que anava conquerint espai verd a la perifèria
i que es plantejava fins i tot saltar a l’altra banda del
Cardener. Encara bo, perquè, tot i la voluntat d’alba
alsina –ben mirat, de les poques especialistes que
han ocupat la regidoria de Medi ambient amb coneixement de causa–de potenciar-la i els plans estratègics destinats a conservar l’anella, si el boom del totxo
no s’hagués aturat, poc s’hauria pogut fer per mantenir intactes, nets i més o menys salubres els pulmons
manresans. Si fa un temps es plantejava obviar el pas
del Cardener i viure d’esquena al riu a la façana sud,
d’uns anys ençà, el planejament –condicionat més o
menys per la conjuntura econòmica– ha tendit a voler
reflectir-s’hi i incorporar-lo com un atractiu de la ciutat que n’incrementa substancialment la qualitat de vida i les alternatives d’oci. En
la mateixa línia, la rentada de
cara de la falda del
Puigcardener i la
recuperació del camí dels Corrals
ha
afavorit
moltíssim l’aspecte
de
l’entorn i,
amb l’horitzó del 2022,
es preveu
que sigui la
postal manresana més
destacada i una
de les estampes
de presentació de la
ciutat.

al capdavall, doncs, la conservació de les parts que
conformen l’anella Verda és altament beneficiosa i,
pel que sembla, la idea ha anat fent forat entre els que
debaten sobre el plànol la ciutat del futur. El manteniment i la potenciació d’un cordó verd, a part de contribuir a la sostenibilitat, és estratègicament clau en
l’evolució cap a una ciutat més amable amb la combinació més idònia de serveis, equipaments, comerç,
àrees verdes i zones d’oci i esbarjo per fer esport i
salut. aquest còctel ha d’augmentar l’atractiu de la
ciutat, fer-ne créixer l’autoestima i, evidentment, no
és incompatible amb el seu pes específic en la
Catalunya del segle XXI. La capitalitat manresana no
és incompatible amb la conservació de la xifra de
població actual. No cal que Manresa creixi més si és
una ciutat equilibrada. Però aquest plantejament teòric –potser gairebé idíl·lic– només serà realitat si som
capaços de recuperar la bona cara del teixit urbà i
potenciar al màxim el nostre patrimoni històric, monumental i natural. L’anella Verda ha de conservar-se
com a instrument d’esponjament urbà i àrea d’oci,
però també ha de tenir continuïtat l’activitat agrícola,
els mercats de productes de proximitat i la revalorització del paisatge a tota la comarca amb l’objectiu d’entroncar-hi tot tipus de ganxos turístics. al cap i a la fi, i
sense perill que l’estètica ens perdi,
Manresa necessita ressaltar
el verd per compensar massa anys
de grisor.
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notícies del pou
La Manresa degradada,
a debat al Casino
El dia 4 de febrer, es va fer una taula
rodona, dins del cicle Temes del Pou, a
la Sala d’actes del Centre Cultural del
Casino, sobre el tema: La Manresa
degradada i la crisi comercial, amb la
presència de Sílvia Gratacós, regidora
de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Manresa; Enric Martí, president de la Federació d’associacions de
Veïns de Manresa; Joan Trapé, de
l’associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i rodalies,
i ariadna Cucurella, comerciant del
Born. L’acte es va cloure amb un animat debat.

Domènec Òrrit i Oriol
Pérez, premi Enderrock

Joan Vilamala
continua fent auques

La jove Orquestra de Montsalvat, la primera formació del
país centrada en el període romàntic i amb instruments
originals, impulsada per Domènec Òrrit, dissenyador de
la imatge d’aquesta revista, i el crític musical manresà
Oriol Pérez, ha estat reconeguda pel públic amb un guardó dels premis Enderrock. com a millor nova proposta
clàssica, juntament amb l’obra Araguaia, del compositor
també bagenc Carles Cases. No cal dir que els felicitem a
tots tres.

Ens complau fer-vos saber que l’amic Joan Vilamala continua engruixint la seva col·lecció d’auques i que recentment acaba de publicar l’Auca de la Festa de l’Arròs de
Sant Fruitós, que hem dictat per fer memòria d’una festa
amb molta història. Per a més detalls, la podeu llegir tota
sencera a: www.auques.cat.
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector
Aclariment sobre
‘Manresa, cor de
Catalunya’
Els extreballadors del Servei artístic
Jorba que vam ser companys de feina de
ramon Salisi volem manifestar que les
tires «Manresa, Cor de Catalunya» van
sortir de Cal Jorba. Entenem que el fet
que després algú patentés la idea com a
pròpia mai desautoritzarà el seu veritable creador, que era una persona humil i
allunyada d’estèrils polèmiques.
Dolors Punsà, Joan Guitart i
Joan Manuel Sabaté

Notícies curioses
Novament, un parell de notícies, conegudes als darrers dies i sense cap connexió o relació entre elles, llevat de la seva
proximitat temporal i geogràfica, em
permeten reflexionar en veu alta o,
millor dit, en un escrit obert, sobre com
sovint es poden produir fets mancats de
lògica, siguin més o menys transcendents.
Començo, doncs, per la primera notícia.
resulta que després de molts anys de
lluita per aconseguir el seu reconeixement com a entitat administrativa, la
comarca del Moianès, podrà accedir-hi si
finalment els seus habitants ho aproven
mitjançant una consulta que el
Departament de Governació de la
Generalitat coordinarà i que després, en
cas que surti positiva, el Parlament haurà
de ratificar i promulgar els canvis legals
pertinents. res a dir, és clar. Només faltaria! ara bé, el que no m’agrada és que s’agafin els diversos municipis implicats
com un tot, sense aprofitar l’avinentesa
per retocar, si cal, els seus límits. I no ho
dic pas amb ànim de prendre terreny a
un i donar-lo simplement a l’altre, com si
es tractés d’una simple propietat, sinó
més aviat per tal de que la realitat administrativa s’adigui amb la geografia física,
cosa que ara no sempre és així atès que
els mapes municipals són fruit de vicissituds diverses al llarg de la història.
aleshores jo em pregunto per què s’han

de considerar aquests intocables? I poso
un exemple, que és el cas del terme
municipal de Calders, que presenta una
franja a la banda ponentina que, seguint
el riu Calders, que desguassa al
Llobregat, entra clarament al pla de
Bages. I jo em pregunto, no seria millor
cedir aquests terrenys al petit i esquifit
municipi de Navarcles, amb el qual termeneja, en pro d’una coherència geogràfica i natural? al cap i a la fi, i que jo
sàpiga, allí no hi ha cap recurs natural
que sigui especialment llaminer o estratègic. Segur que això no generarà cap
mena de debat. Curiós, molt curiós.
L’altre és el fet que l’empresa pública
adif, que gestiona les infraestructures
ferroviàries, demana la xifra d’1,5 milions
d’euros per cedir els habitatges del barri
manresà de la Guia a l’ajuntament. Com
és sabut, el nou pla general urbanístic
planteja l‘enderrocament dels blocs de
pisos que es van aixecar –sense gràcia, ni
qualitat ni respecte pel paisatge- als anys
cinquanta del segle XX per als treballadors de la renfe que s’hi van traslladar i
que avui es troben molt degradats i
embruten d’una manera important la
façana meridional de la ciutat. Ens trobem davant d’uns terrenys que van ser
cedits a l’estat i ara aquest en vol treure
rendiment econòmic, fent pagar a una
altra institució estatal, com és un ajuntament, carregant-lo amb una nova despesa. Ja no em fico pas en el famós dèficit
fiscal i de manca d’inversions que pateix
Catalunya, si bé aquesta pràctica de no
cedir als municipis instal·lacions en desús
o obsoletes és prou general arreu del
país. Puc entendre que no es faci càrrec
adif de la rehabilitació de l’espai, però
cobrar per marxar! Que no es tracta d’un
terreny públic de tots? Curiós, molt
curiós!
Antoni Daura
(article publicat al Pou Digital –
www.elpou.cat-)

Feu-nos arribar les vostres cartes,
d’una llarga màxima de 30 ratlles,
amb el vostre nom, adreça i DNI, a
l’apartat de Correus número 1 de
Manresa, o a l’adreça electrònica
elpou@elpou.cat
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de mes a mes
Jordi Corrons és el nou
president d’Òmnium
3 de febrer. L’assemblea extraordinària d’Òmnium Bages,
que compta amb la presència de Muriel Casals, renova la
meitat de la junta directiva i Jordi Corrons n’és nomenat
president, en substitució de Jaume Puig, que acabava el seu
segon mandat.

La neu enfarina la ciutat
4 de febrer. Una nevada matinal de cinc centímetres de
gruix provoca problemes en el transport públic i en els
accessos als carrers amb més pendent, especialment en
llocs com el polígon de Bufalvent. La majoria de centres
d’ensenyament opten per suspendre les classes.

Les monges de ‘Sister act’
visiten Santa Clara
11 de febrer. El convent de Santa Clara rep els artistes que
actualment estan interpretant a la sala Tívoli de Barcelona el
musical Sister Act. Àngels Gonyalons, Sílvia abril, Mireia
Mambo, Gara roda, Malia Conde i Fermí reixach són rebuts
per les cinc monges que formen part de la comunitat.

El Carnestoltes s’amplia
15 de febrer. La Carnavalada a la Manresana s’obre amb la
rua per a adults del dissabte, amb uns 300 participants, però
el Carnestoltes infantil n’és novament l’estrella, amb més de
2.000 inscrits, 17 comparses i sis formacions musicals, en
una 37a edició ambientada en el món del conte.

artur Mas visita Manresa
16 de febrer. El president Mas visita les instal·lacions de
l’empresa ausa i fa una conferència-col·loqui a la sala d’actes de la FUB, convidat per l’associació Gest! Tot seguit es
trasllada a la sala gran del Kursaal per presentar Valentí
Junyent com a candidat de CiU a la reelecció, en les properes eleccions municipals.

La FUB es queda l’antic CTM
18 de febrer. Es fa públic que l’antiga seu de CTM Centre
Tecnològic acollirà activitat acadèmica de la Fundació
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Pius X Cisa

Espelmes i artistes reben
la Festa de la Llum
21 de febrer. La Festa de la Llum, administrada pel
Banc de Sang i Teixits i que havia començat vuit dies
abans amb el pregó infantil, a càrrec de les escoles
Puigberenguer, Fedac i Serra i Húnter, i l’institucional, a
càrrec de Paqui Santasusana, promotora del banc de
sang, té els punts culminants en l’Encesa de la Nova
Llum i les instal·lacions dels Jardins de Llum durant la
vigília, i en els actes folklòrics després de l’ofici al Carme,
presidit pel bisbe de Vic, i el joc La revolta dels gremis,
com a actes centrals, que es clouen l’endemà amb la
inauguració a Sant Joan de Déu de les noves dependències del Banc de Sang.

Universitària del Bages a partir del curs 2015-2016, gràcies a
l’acord de traspàs dels drets d’utilització de l’equipament
pres pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

L’ajuntament precinta
la Sala Ciutat
25 de febrer. Sis agents de la policia local precinten les portes de la Sala Ciutat per motius de seguretat, segons un ban
municipal, poques hores abans de l’actuació prevista de
Feliu Ventura, que finalment fa el seu concert a l’exterior. En
protesta pel precinte de la sala, el col·lectiu recuperem la
Sala Ciutat convoca una concentració a la Plaça Major.

L’alcalde passa comptes
26 de febrer. La seu de la Demarcació de la Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes acull un debat amb l’alcalde, Valentí Junyent, que respon les preguntes de Marc
Marcè, director de Regió7; Pilar Goñi, directora del Grup
Taelus; Pere Fontanals, director de Manresainfo.cat; Sergi
Vázquez, director de TLB Grup, i Jaume Puig, president de

l’associació Cultural El Pou de la gallina, moderats pel president de la Demarcació, Gonçal Mazcuñán, sobre el POUM,
la degradació del centre històric, el tren, les carreteres, la
capitalitat, la vinculació de la FUB amb la Universitat de Vic,
l’incivisme, el Parc Central, el preu de la zona blava o les barreres arquitectòniques.

Iglesias presenta
la Hisenda catalana
27 de febrer. amb el teatre Conservatori ple i en un acte
organitzat per l’aNC i Òmnium, el manresà Joan Iglesias,
director del programa per a la definició del nou model
d’agència Tributària de Catalunya, presenta el seu llibre,
Una hisenda a la catalana, i explica de manera didàctica
quina és la seva filosofia per al nou sistema.

L’aixada torna a
omplir el centre històric
28 de febrer. Una pantalla gegant per seguir la representació del Misteri o les lluites medievals de víkings a la plaça del
Milcentenari són algunes de les novetats de la Fira de
l’aixada, que un any més omple els carrers del barri antic,
amb la narració de la història dels fets de la Sèquia i la llegenda de la Llum.

Una de freda...
Fira de l’Aixada
La Fira de l’aixada cada any té més acceptació
popular i més gent omple els carrers del barri
antic. Tot i l’èxit evident de participació, no es pot
oblidar que aquest tipus de fira és molt semblant
al d’altres ciutats de Catalunya i fins i tot de l’estat
espanyol, on bona part dels artistes participants
són els mateixos. Lluny encara de la Fira Medieval
occitana de Carcassona, on l’artesania és la principal font de riquesa d’una població de 50.000
habitants que viu abocada al turisme, on la fira
medieval és una atracció gairebé diària, tot aprofitant que el seu centre històric és patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. aquest any la fira ha
incorporat a la plaça del Milcentenari actuacions
diverses que amplien les representacions teatrals
que competeixen amb les parades que volen
recordar alguns dels treballs artesans més habituals de l’Edat Mitjana. D’altres però, encara que ho
vulguin semblar, no hi tenen res a veure. Tots plegats ofereixen productes més cars del que és
habitual, això sí.

...i una de calenta
Nova revista infantil

Rosa Clarena

Pep Coll rep el
15è premi amat-Piniella
19 de febrer. L’escriptor pallarès Pep Coll obté el quinzè premi Joaquim amat-Piniella per Dos taüts negres i
dos de blancs, a l’Espai Plana de l’Om. abans de començar la cerimònia, un grup d’actors dels Carlins ofereixen
un espectacle sobre textos de Manuel de Pedrolo, en
els 25 anys de la seva mort.

Tot i que de moment només és un projecte, estaria
mot bé que dues persones vinculades històricament al Pou, la periodista annabel Sardans i el
dibuixant Isaac Bosch, aconsegueixin fer realitat
una nova revista infantil que floreixi tot l’any. amb
la idea d’Edicions del Pipiripip SCCL, s’han posat al
capdavant d’un projecte propi, que a través del
Verkami, els pot permetre aconseguir el finançament necessari. La revista es diu Pipiripip Magazine,
amb seu a Manresa, però amb incidència al conjunt del Principat. Es tracta d’un projecte d’autoocupació que segueix el model de treball cooperatiu, fet per Creadors que Editem Creació, per ajudar
a nens i nenes fins als 10 anys a aprendre a pensar
i créixer com a persones. La nova revista infantil,
que podria aparèixer definitivament per Sant Jordi,
compta amb la col·laboració de diversos il·lustradors acreditats, principalment del Bages, i alguns
coneguts escriptors d’àmbit local ja li han donat
també el suport i estan disposats a intervenir-hi. Els
seus responsables prefereixen substituir els subscriptors per mecenes i volen fomentar la lectura
activa, amb continguts sans que promoguin el diàleg intergeneracional obert. Sort!
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d’aquí i d’allà

Joan Piqué

Violeta Pusok. Transilvània

«La gent de Transilvània s’assembla als
catalans: treballadors, actius, familiars...»

T

ransilvània és un territori que actualment pertany a romania però que havia format part
d’Hongria. És una mica com Catalunya, un lloc
on hi ha hagut disputes territorials La meva
mare és romanesa i el meu pare hongarès, i jo
tinc la doble nacionalitat, malgrat que ara ja fa
13 anys que visc a Manresa.

Vaig néixer fa 36 anys a la ciutat transilvana de
Zalau, que és d’una mida similar a Manresa, té més de
60.000 habitants. Vaig acabar els estudis per fer de professora d’educació física al meu país. Quan em vaig casar, el
meu marit va venir a Manresa, amb un contracte de treball
en el món de la construcció. Va venir sol, però al cap de mig
any jo vaig venir, i aquí ens hem quedat. Quan vam arribar
no coneixíem ningú, hi havia menys estrangers que ara…
Però aviat ens vam adaptar. Vaig estar un parell de mesos
buscant feina, i després he treballat gairebé sempre. Vaig
aprendre castellà jo sola, amb el diccionari i la televisió. No
és difícil perquè és una llengua romànica, com la nostra.
També he après català, sobretot pel contacte amb la gent.

Em dedico intensament al món de l’esport. Vaig treballar a
Esports Sagi, on vaig aprendre molt i em va servir per relacionar-me amb molta gent. També vaig començar a fer
caminades, però ara ja fa uns 7 anys que em dedico a les
curses, sobretot de muntanya. De fet, a la primera que vaig
fer, la de muntanya de Manresa, que passa pel Collbaix, ja
vaig ser tercera i vaig compartir podi amb la Núria Picas!
He fet curses a la zona de Montserrat, al Montseny, al
Pirineu... No faig ultradistància, mai no en faig de més de
60 km, la majoria entre 20 i 40 km. Penso que per fer distàncies més llargues cal preparar-se bé, mentalment i físicament; molta gent s’hi llança sense estar ben preparat i
això no m’agrada. Entreno amb l’agustí roc, un autèntic
luxe perquè és un gran esportista (campió del món de curses de muntanya) i una persona admirable, i també surto
amb grups d’entrenament.
Córrer m’ha servit per superar moments complicats a nivell
personal. És la meva teràpia, m’ha ajudat a no tancar-me i a
superar problemes. Perquè córrer no és només competir:
serveix per relaxar-se, ajuda a tirar endavant. a part és una
manera de gaudir, de fer amics. És un món on hi ha amistat,
coneixes molta gent agraïda i oberta. ara em dedico a fer
d’entrenadora personal, dono suport a gent que s’hi inicia.
És molt bonic i gratificant. He tingut la sort de guanyar curses o fer podis, però això és secundari. És un esport en què
tots guanyem, del primer a l’últim. El meu marit no corre, és

8

EL POU · Març 2015

«Córrer m’ha ajudat a no tancar-me
i a superar problemes. També és
una manera de gaudir i fer amics»
futbolista, però sí que fem BTT. I a córrer ara hem sortit algun
cop, a veure si també s’hi enganxa!
Per aquesta afició va molt bé viure a Manresa. Som a prop
de Montserrat, del Berguedà, del Montseny... Tenim la muntanya a tocar i això és genial. a mi també m’agrada molt la
platja, però tampoc ens queda lluny. És un lloc on es viu bé,
la gent en general és amable. Potser fins que no et coneixen
costa relacionar-te, però mai no he tingut cap problema,
estic contenta. El meu marit ara treballa d’autònom i vivim a
Valldaura. La idea de moment és quedar-nos aquí. Tot i que
trobo a faltar la meva gent, és clar: els pares, la germana petita i els nebots... Sóc molt familiar i costa tenir-los lluny, però
al mateix temps, com que porto temps fora, quan vaig allà
m’hi trobo desplaçada. Els amics han agafat el seu rumb, les
coses del dia a dia canvien... Tot i que crec que la gent de
Transilvània i la de Catalunya s’assembla: actius, treballadors, responsables, familiars...
Potser perquè vinc d’un lloc on hi ha hagut tensions territorials, i hem patit un dictador com Ceaucescu, no m’agrada la política. Sobre el tema de la independència, sóc
partidària que hi hagi pau i no es busqui el conflicte. No
crec que valgui la pena patir per conflictes polítics. al meu
país ho hem passat malament i per això no m’hi poso.
Que ho arreglin els polítics!

vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Un record de la Pista Castell

Xavier Vinader

Q

F

uan passes per davant del que va ser la Pista
Castell i veus les restes desballestades d’aquell
pavelló, fàcilment et vénen al cap alguns
records viscuts allà dins fa més o menys anys.
Són records que, amb matisos i contemplats
des de diferents punts de vista, coincidirien amb
els de molts altres manresans que també hi van ser. Però n’hi
ha un que crec que, com a molt, només podria compartir-lo
amb algun amic dels que anaven amb mi aquell dia. Era al
final d’un partit de bàsquet en el qual el CB Manresa va perdre, segons l’opinió del públic, per culpa d’un arbitratge
nefast. Sortia l’àrbitre de la pista camí de la caseta (s’ha perdut la paraula caseta perquè gairebé s’han perdut les casetes, com tantes coses) i en aquell passadís que se li feia, i on
tant ell com algun jugador contrari hi arriscaven el físic,
molts seguidors locals l’increpaven amb una excitació desfermada. Com sol passar en aquest tipus de manifestacions,
algú llança una paraula o una frase i la resta la van repetint
tot remarcant les síl·labes d’una manera rítmica i contundent. aquella vegada la cantarella era bisíl·laba i a ritme de
desfilada militar: un dos, un dos, un dos...

La música l’enganxaves de seguida, però la lletra els meus
amics i jo no l’enteníem. Es va escaure que tenia a prop el
senyor ricard Martí –germà del Pere Martí, un dels fundadors del CB, tots dos veïns meus i tots dos ja traspassats– i
era un dels que més cridava. Jo devia tenir tretze o catorze
anys i veure aquell senyor, normalment tan reposat i tan
educat, cridant amb aquell desfici, em semblava sorprenent. aprofitant la coneixença li vaig demanar, «escolti,
què li criden a l’àrbit» (llavors ningú en deia «àrbitre»,
siguem sincers). I ell, excitat però atent, em va donar la
resposta: «llondro!». I veient la meva cara d’ignorància,
tot tocant-se el cap amb un dit m’ho va aclarir: «llondro
vol dir curt de gambals». Entesos. Tot seguit, els meus
amics i jo ens vam ajuntar a la coral: «Llon-dro, llon-dro,
llon-dro...». No sé si algun altre cop van tornar a insultar
aquell àrbitre amb aquella paraula, però jo no la vaig sentir cridar mai més i fa ja mot temps que no escolto dir
gamarús ni tòtil ni pallús... ara tot ho arreglen dient «gilipollas», arrossegant l’o amb cara de fàstic. I molts cops,
quan ho sento, penso en el senyor ricard Martí i en tan
pobres com ens hem tornat.

a uns dies TV3 va emetre un programa dels periodistes Xavier Montanyà i Àngel Leiro en reconeixement
del també periodista Xavier Vinader, que va ser un
dels abanderats de la lluita per la llibertat d’expressió
en temps de la transició espanyola, els pactes de la
qual van deixar de banda, entre d’altres drets, el d’autodeterminació. En una societat de vencedors i vençuts, Vinader es
va atrevir a practicar el periodisme d’investigació i va denunciar el paraigua oficial neofeixista que durant aquells anys de
la transició (i encara avui) impedia exigir responsabilitats als
dirigents de la dictadura. Especialitzat a denunciar les trames
de l’extrema dreta i l’encobriment d’assassinats com el de
Yolanda González, va patir querelles criminals i diversos
atemptats. Va posar al descobert la internacional neofeixista
i els mercenaris reclutats pel terrorisme d’estat en organitzacions com la PIDE, OaS, Triple a o el Batallón Vasco Español,
fins a la creació dels GaL, que implica directament i vergonyosament la cúpula socialista que acabaria amb els càrrecs
del PSOE Barrionuevo, Corcuera i Vera a la presó. amb la seva
col·laboració amb els GaL, van convertir el ministeri d’Interior
en una màquina de matar. Només entre 1983 i 1987 els GaL
van ser responsables de 27 assassinats amb total impunitat
policial. aquests crims d’estat en democràcia van ser comesos per mercenaris, però també per personal sorgit de les clavegueres del règim, que no va dubtar a reclutar policies com
amedo i Domínguez, que més tard van denunciar que la X
que faltava al capdavant de la cúpula directiva de l’organització terrorista era Felipe González.

als 70 i 80 la picaresca popular al País Basc afirmava que
alguns policies anaven uniformats de dia i feien de mercenaris de nit. En aquest ambient de guerra encoberta, oculta i
bruta, Vinader posava al descobert com els serveis secrets
espanyols reclutaven a Marsella un dels responsables de
l’OaS, Jean Pierre Cherid, que seria peça clau dels GaL. Cada
cop més inquietant pel poder que temia les seves investigacions, van creure que aquesta manera de fer periodisme
mereixia un càstig, que seria un exemple pels seus companys, que caurien en l’autocensura. així van aprofitar un error
tècnic de l’equip d’investigació de Vinader perquè un jutge
vinculat a l’extrema dreta espanyola el processés i condemnés a 7 anys de presó per influència temerària en la seva
informació periodística. Senzillament: una monstruositat.
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tema del mes

Ignasi Cebrian
Carles Claret
Fotografies: Ignasi Cebrian

L’Anella Verda, patrimoni
per resguardar i gaudir

A

ctualment, l'anella ja no és
només una representació
escrita d'un projecte, sinó
que ha esdevingut una
realitat en constant millora com a part de la identitat cultural manresana. Fa
més de deu anys,
l’agenda 21 manresana ja aconsellava
protegir-la, una idea coherent que també
quedava reflectida en el Pla Estratègic
Manresa 2015 i en el Pla Estratègic de
l’anella Verda. Tots dos documents perseguien els mateixos objectius: promocionar i donar valor a l’anella Verda i enllaçarla de forma harmònica i sostenible a la
ciutat i als ciutadans.

Per tant, de cara a les properes eleccions
municipals, els programes dels partits
polítics haurien de definir, ben concretament, quines són les prioritats i els recursos que es destinaran a conservar i
ampliar els camins i els espais naturals
ubicats al perímetre del terme, al peu de
rius i rieres. Consolidar l’anella comportarà seguir treballant per acostar-la a la
gent: tant amb accions que ajudin a introduir-la en l’imaginari ciutadà com a alternativa d’esbarjo, salut i cultura; com materialment, a partir de la construcció de
camins que connectin el formigó i el totxo
amb l’entorn verd.
La importància de les àrees verdes tant en
plena trama urbana –pensem en el
Central Park novaiorquès o el High Park
de Londres– o als rodals com a símbol de
l’esponjament mediambiental i la influència directa en la qualitat de vida, ha incrementat en les últimes dècades. Sobretot,
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Com a ecosistema, la ciutat té diferents espais diferenciats que li
aporten funcions diferents. Bàsicament, distingim una Manresa més
urbanitzada i una altra de més verda plena d’indrets i estampes per
descobrir. El rodal és l’espai més ruralitzat i naturalitzat. El 2009, la
Comissió de l’anella Verda va determinar que aquest contorn urbà
estava format per un conjunt d’espais que, pels seus valors socials,
ambientals, paisatgístics i productius agraris, s’han de protegir.

De cara a les properes
municipals, els partits
haurien de definir les
prioritats i els recursos que destinaran a
conservar i ampliar
els espais naturals del
perímetre del terme
arran d’un fenomen comú a totes les ciutats del món: l’expansió urbana sense
límits, l’anomenada metropolitització.
L’exemple més proper a casa nostra és
Barcelona, el terme de la qual queda
annexionat a les poblacions veïnes i ha
aniquilat pràcticament del tot els antics
boscos i contorns naturals.
Reflexió postcrisi
Manresa, tot i haver crescut molt en els
últims anys, no ha patit aquest fenomen
en la seva màxima expressió. De moment,
no s’ha unit amb els pobles del voltant
formant una xarxa urbana ben atapeïda.

La tendència, però, ha estat créixer amb
l’impuls del boom constructiu de principis
de la dècada. Només cal veure on es van
construir més habitatges en aquell
moment; a la vora de la zona urbanitzada.
Però l’explosió de la bombolla immobiliària va frenar, en sec, l’expansió del teixit
urbà. amb el pas del temps, el volum de
pisos buits és la prova que la ciutat ha
sobreconstruït i, conseqüentment, és el
moment de qüestionar l’ampliació desbocada de la ciutat. Un creixement, a més,
pagat amb la disminució gradual de l’entorn verd i de tots els avantatges que
implica conservar-lo.
ara, els manresans comencem a entendre
que revaloritzar el poc territori natural o
no urbanitzat és, per a qualsevol ciutat, un
signe de progrés, de modernitat i de sostenibilitat. Manresa té la gran sort de tenir
un rodal natural i agrícola que l’envolta,
que la deixa respirar. És un espai amb
multitud d’usos: agricultura, passejades,
anades en bicicleta, observació de la natura... aquest espai periurbà i perimetral té
un grandíssim valor: aporta qualitat de
vida i benestar social.
Connectivitat
Els gestors més pròxims dels espais de
l’anella Verda són els que l’utilitzen

Les connectivitats naturals més significatives de
l’Anella Verda són els cursos fluvials. Enllacen espais
agrícoles –el Poal i Viladordis–, amb les trames urbanes de les poblacions que envolten Manresa. A la
imatge, el riu Llobregat sota Viladordis.

directament: agricultors, educadors
ambientals, guies, venedors de productes agrícoles, etc. Però, cada cop
més, els gestors i usuaris del rodal i els
camins de l’entorn verd són els mateixos ciutadans. En aquest sentit, la recuperació de la torre Lluvià, al costat de
l’antic camí de la riera de rajadell,
esdevé un petit triomf per a la connexió dels manresans amb el seu entorn
natural i la consolidació de les polítiques de gestió mediambiental de cara

al futur. Però la feina a l’anella Verda
no s’acaba. Un dels principals handicaps que té en l’actualitat és la manca
de connectivitat entre les diferents
rutes i camins que la configuren.
S’han recuperat espais importants al
parc del Cardener, però, malgrat tot, és
impossible passejar per la llera del riu des
del pont Vell al Nou, tot entrant al terme
de Sant Joan de Vilatorrada. Un camí
entretallat semblant és el que queda

entre els termes de Manresa i Sant
Fruitós a l’esquena del parc de l’agulla.
L’ampliació pendent del parc, que compromet tots dos municipis, ha de garantir la reordenació de la zona i la construcció de senders per al posterior
gaudi dels ciutadans. Per últim, la riera
de rajadell també podria millorar el seu
ús social sostenible en el tram que va
del Suanya al Xup, després que hagi
deixat de ser una claveguera i hi torni a
brillar del tot la natura.
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El Llobregat a l’altura de la riera de Sant Esteve. A les
fotos petites, roques arrodonides arribant al Pont de
Vilomara (a dalt); la zona dels Tres Salts (al mig); i la
gola del Bigaire (a sota)

Conca del Llobregat: cingles i meandres
El curs del riu ha anat erosionant el terreny en el seu
pas pel pla del Bages. aquest fet l’ha exclòs de l’impacte humà i l’ha convertit en un autèntic corredor
biològic, via de pas i estada, per exemple, d’aus migratòries: bernats pescaires, abellerols, fotges... L’ambient
feréstec també ha propiciat l’esplendor d’una àmplia
fauna d’alzinars, pollancres, freixes de fulla petita, savines, oms, roures...
El Llobregat exclusivament manresà compta amb dos
grans miradors d’accés arriscat: els cingles de roca
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Tinyosa, un cingle fet de gresos i conglomerats que
prenen coloracions fosques, i Punta Sabata. Tots dos
ens regalen perspectives úniques i diverses del riu.
Punta Sabata ofereix una imponent vista del Pont de
Vilomara. La constant feina erosiva del riu ha retallat
un precipici de més de 100 metres de desnivell. Si creuem l’altra riba del riu accedirem a la gola del Bigaire,
un punt on la roca (calcària nummulítica) dura, consistent i amb llargues esquerdes paral·leles, ha estat
esculpida per l’aigua deixant formes atzaroses i arrodonides.

Riera de Guardiola:
l’esplendor
de l’obaga
La riera de Cornet és el típic
curs fluvial de règim mediterrani, amb poc cabal a l’estiu i una
mica més a la tardor i la primavera. El curs rega una part petita del municipi de Manresa i
recull les aigües de Sant
Salvador de Guardiola, el Bruc
–el terme municipal on neix– i
Castellfollit del Boix. És un connector ecològic. Hi conflueix
fauna, flora, aigua, gent, salut,
turisme...
Hi ha diversos punts d’interès
com la font del Calvet, el gorg
de la Casa Nova o del Biarritz, la
Llosa o el gorg de l’Oller, entre
d’altres. Dins del terme de
Manresa, a dos quilòmetres de
la trama urbana hi destaca l’obaga de l’Otzet, un dels paratges més frescos i humits del
rodal de Manresa. Queda a la
riba dreta, sota uns considerables espadats i un espectacular
i únic bosc d’aurons negres i
roures.
En aquest punt, a mitjan segle
XVII i dins d’una petita era glacial, es van formar congestes
de gel en punts d’aigua estancada. aquest fenomen va propiciar la construcció d’un pou
de glaç que produïa centenars
de tones de gel. a un quilòmetre riera avall, hi trobem el gorg
salat de Cornet.

La riera en el seu tram final. A les fotos petites, l’obaga de l’Otzet, prop del pou de glaç (esquerra); i zona
de la Llosa (dreta).

Fa entre 42 i 35 milions d’anys,
a la comarca del Bages hi va
haver un mar que es va dessecar i va donar lloc a una gran
capa de sals. L’estrat recorre
gran part de la Catalunya central a molts metres de fondària
i l’aigua que hi circula per dins
omple el gorg que fa brollar
una font en aquest punt. El
mateix estrat és el destí de les
explotacions mineres de la
conques del Llobregat i el
Cardener.
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Diverses imatges del parc del Cardener. A sota, vista
des del Pont Nou.

El Cardener: frontera o camí
En el seu pas per Manresa, el
Cardener és, a la vegada, una frontera
i un camí natural. El sender de vuit
quilòmetres esdevé un espai extens
per al lleure i ha fet de topall de l’expansió urbanística desaforada. actualment, només un trosset, a molt estirar
un quilòmetre de riu, és el parc del
Cardener que, de mica en mica, ha
anat convertint-se en un espai alternatiu a la resta de parcs urbans de la
ciutat. Comença uns 500 metres riu
amunt des del pont Nou i arriba on hi
ha el pont del Congost.
La riba del Cardener és a tocar de la
trama urbana i, en un simple passeig,
s’hi pot veure la fàbrica i les terrasses
dels Panyos, el canal d’aigua, l’esplanada del parc o el pont Nou. Hi habita
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una fauna variada, sobretot ocells de
totes les mides i colors: colls verds,
cueretes blanques, bernats pescaires,
balquers, corbs marins, polles d’aigua,
garses, tudons, tórtores... Però el més
destacable del parc és la vegetació de
ribera, la regenerada i la que hi havia
abans de la recuperació de l’espai.
algunes plantes interessants pròpies
del bosc de ribera regenerat són: els
àlbers d’escorça blanca i clivellada i
fulles platejades, els pollancres, els salzes blancs, els freixes de fulla petita i
els oms. També hi podem veure tamarius, canyissos i boges. Cal destacar la
gran plataneda que hi ha a tocar del
pont Nou amb els seus imponents
plataners que superen l’alçada de la
construcció.

Riera de Rajadell: patrimoni
natural i arquitectònic
a la tardor, les fulles del arbres caducifolis comencen a desprendre’s dels arbres. Sovint, segons l’espècie, algunes
fulles, abans de caure, canvien de color. Del verd passen al
groc, al taronja, al vermell i al grana. Finalment, es tornen
marronoses i cauen. El manresans poden viure aquest
fenomen a la part alta de la riera de rajadell. a la zona de
la font de la Girada i a la del balç del Suanya, hi ha petits
boscos d’aurons.

Gorg de les Escaletes. A sota, gorg dels Esparvers. A
la dreta, aurons propers al gorg Blau.

La zona també té atractius arquitectònics, alguns dels
quals modernistes, com el mas Morera, el Noguera o cal
Gallifa i els seus dipòsits d’aigua amb coberta arrodonida i
indicador gegant de la quantitat d’aigua que hi contenen.
El colofó és la recentment recuperada torre Lluvià, amb un
entorn valuós de conreus de secà que s’estenen cap al
Suanya i els plans de Santa Caterina. La part baixa de la
riera durant 50 anys va ser una autèntica claveguera a cel
obert. S’hi abocaven sense control aigües residuals i fecals
urbanes del barri del Xup. El 2009, la construcció d’un
col·lector les va redirigir cap a la depuradora. amb l’operació, la natura de l’indret es va recuperar. I és que l’entorn és
únic, amb gorgs, cingles i vegetacions de tots colors. En un
espai molt reduït hi trobem el gorg de les Escaletes, amb
un salt d’aigua esglaonat i el dels Esparvers, amb un gran
cingle d’uns 40 metres de desnivell.
També hi podem veure feixes de pedra seca, restes d’un
passat dedicat i lligat a l’agricultura. al paisatge, s’hi afegeixen les barraques de pedra seca, refugi dels pagesos i
magatzem d’eines i collites. Mig amagats per la vegetació,
hi ha els pous de glaç del segle XVI. I, finalment, lligat als
antics conreus de la vinya, hi trobem restes de tines de vi.
Passat el Xup, la riera transcorre, enfonsada, vora el raval
del Corrons i el de Monistrolà, deixant a la seva llera el tímid
i poc visible gorg dels Corrons. Després s’entolla i circula
entre les obagues de Montlleó i de l’agneta.
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Vista del pla de Bages des del cim del Collbaix. A la
dreta, el turó vist des de l’horta del Poal.

Collbaix: mirador del pla de Bages
Des de 543 metres d’alçada, des de la muntanya s’observen,
sobre el pla, els cursos d’aigua que l’envolten: el riu Cardener
a l’est, la riera de rajadell pel vessant sud i la riera de Fonollosa
pel del nord. Collbaix és un símbol per als manresans, un
entorn d’oci i caminades i, a més, una excel·lent talaia i un
magnífic observatori. Els pedruscalls, els blocs gegants de
conglomerats del cim, sembla que en algun moment puguin
caure vessant avall. També al cim, hi trobem una raresa botànica, un narcís de flor blanca, la nadala menuda.
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a dalt estant, un desnivell de 300 metres ens permet gaudir
d’un paisatge molt divers. Un immens tapís o mosaic, transformat pel temps, que ens explica la història de la societat
bagenca. Observem una gran matriu agroforestal amb fragments de conreus de secà a les parts més baixes i planes.
regadiu a prop dels cursos fluvials i la Sèquia. Boscos als espais
més elevats i inaccessibles. I disperses arreu, àrees de brolles,
garrigues, pastures, erms i zones abandonades entre polígons
industrials, viaductes i carreteres.

emprenedors

anna Pujol
Guillem Manubens i Eduard Divins. Foto: Anna Pujol

Eduard Divins: «Volem que s’aprengui
explorant i experimentant»

Entrant, a mà dreta, el taller. Més endins, la recepció.
Abans d’arribar-hi, el meu peu topa amb un pot de vidre.
El torno a posar a lloc. Tot i que està al mig del passadís,
penso que aquest és el seu lloc, ja descobriré el perquè. A
la paret del fons, un cartell on hi ha la paraula explora. I a
la paret del costat també, EXPLORA, ara en majúscules.
uan vau començar a interessar-vos per la
ciència?
—Eduard Divins: Sempre ens ha agradat;
sobretot, la seva part més pràctica, més
experimental.
—Guillem Manubens: Els dos hem estudiat carreres més o menys relacionades
amb la ciència: enginyeria i arquitectura
tècniques. També hem fet molts anys de
classes de reforç, cada un pel seu compte,
però tant l’un com l’altre trobàvem a faltar
un lloc on la ciència es plantegés i visqués en forma de tallers.

Q

-M’expliqueu alguna d’aquestes experiències?
—G. M.: El pot de vidre que has trobat entrant, per exemple.
Està al mig del passadís, al terra, perquè si el posem sobre les
taules de ferro, l’imant se’ns destremparà. És una brúixola
casolana feta amb un tap de suro i una làmina metàl·lica, dins
del pot de vidre.
—E. D.: Sempre intentem utilitzar materials reciclats i barats.
—Com definiu la vostra filosofia?
—E.D. Proposem tallers en els quals no tan sols s’aprengui
sobre ciència, sinó també sobre vida. Sempre explorant,
endinsant-nos en les lleis de la naturalesa, relacionant-les amb
les nostres vides, descobrint d’on vénen aquells objectes quotidians que sempre fem servir però gairebé mai ens plantegem com estan fets.
—G. M. I sempre busquem que els nens es diverteixin aprenent. Diversió i interactuació, entre ells, entre ells i nosaltres,
entre ells i els seus pares...
—I com l’aconseguiu, aquesta darrera situació?
—G.M.: Últimament estem organitzant festes d’aniversari en
format familiar. Tant els petits com els grans hi aprenen junts.
—E.D. Quan vam començar no pensàvem pas de fer festes
d’aniversari, podríem dir que Explora Ciència s’ha diversificat i
s’anirà diversificant.

—Barregeu l’apartat més científic amb les classes d’anglès?
—E.D. No ho barregem, però ho proposem englobat dins
d’un mateix espai: classes de llengües amb una professora
especialitzada, abans o després dels tallers o de les classes
de reforç de caire més científic. adaptem els horaris i els
preus, donem el màxim de facilitats per tal que els nens ho
puguin fer tot i no s’hagin de desplaçar a acadèmies diferents.
—Quines perspectives de futur teniu?
—G.M.: La idea que ja estem desenvolupant és obrir-nos a
altres espais. Seguir amb les festes d’aniversari, organitzar
exposicions, plantejar-nos com a extraescolar a les escoles...
—E.D.: De fet, ja hem portat a terme extraescolars a una
escola de Sant Joan i aquí al costat, a l’escola Bages. El que
ens agradaria és, de cara a l’any que ve, poder abastar el
màxim de centres possible.
—De moment, com ha estat la rebuda?
—E.D. Positiva. Ens ha costat arribar a ampes, pares, professors... als nens sempre els ha agradat i n’han sortit contents.
—G.M. També passa que vam començar a l’octubre, quan el
curs escolar ja havia començat. així, ens ha estat més difícil
fer els primers passos a les escoles, perquè ja tenien la majoria d’extraescolars programades.
—Us heu trobat amb d’altres complicacions?
—G.M. I tant! a l’hora de constituir-nos com a empresa. No
podíem fer-ho tot en un sol lloc: ara cap aquí, al cap d’uns
dies cap allà... a més, la llicència municipal per establir-nos
en aquest espai ens va costar gairebé mil euros. La llicència,
que no estem parlant de lloguers...
—E.D. I també s’ha de tenir en compte que, els primers
mesos, quasi tots els diners que entren, surten. La vida de
les emprenedores i emprenedors no és gens fàcil! Però si t’agrada el teu projecte, perseveres perquè tiri endavant. I
n’explores les diverses possibilitats.
FITXA
Nom: Explora Ciència. Data de creació: octubre 2014.
Emprenedors: Guillem Manubens i Eduard Divins. Sector: serveis educatius. Definició: tallers de ciència, classes de reforç i
anglès. Públic: nens de primària, ESO i batxillerat. Adreça: carrer del rosselló, 15. Manresa. Horari: tardes d’entre setmana, a
partir de les quatre. Web: www.exploraciencia.com. Xarxes
socials: pàgina a Facebook.

EL POU · Març 2015

17

natura urbana

Ignasi Cebrian

La torre Lluvià, entorn
de creativitat ambiental

I

gnasi Oms i Ponsa, deixeble de Domènech i
Muntaner, va ser, el 1869,
l’arquitecte responsable
de l’ampliació de la torre
Lluvià. D’una casa d’una
sola planta i un pis a una
casa-torre de tres pisos.
Molt semblant a la que ja tenim ara
de nou. La torre ha renascut gràcies al suport ciutadà, amb la finalitat d’esdevenir
el Centre
d’Interpretació de l’anella Verda i,
per tant, un lloc de referència. Un
centre sostenible per a la gestió de
la complexitat ambiental que
representen els espais de l’anella
Verda, per gestionar el paisatge en
tota la seva globalitat, relacionant
trama urbana amb espais periurbans. I a més, cultura i educació
ambiental, us agrícola i social, promoció del producte local i turisme. Vistes de la torre Lluvià, Centre d’Interpretació de l’Anella Verda. Fotos: Ignasi Cebrian
El Centre per la conservació dels
espais agrícoles i la gestió mediambiental dels paisatges de
reglada o al turisme ambiental. Es tracta només d’aprofitar
rodal manresà i, per què no, també de tot el Bages.
sinergies que ja existeixen.

La llavor inicial ja ha estat plantada. a la primavera d’aquest
any, l’equipament engegarà amb uns mínims que s’han de
potenciar en el futur: centre d’interpretació, aparador de productes locals i centre d’acollida de visitants. a partir d’aquí,
s’hauria de convertir en un centre innovador per atènyer un
futur més sostenible per la ciutat, i, sobretot, per arribar a ser
centre de referència, al nostre país, en gestió ambiental d’espais periurbans. Quatre són els àmbits de treball que haurien
o podrien sorgir d’aquesta llavor inicial.
El primer àmbit de treball: l’educació ambiental. Un centre
que atregui talent jove i el formi sobre medi ambient. això
només ho aconseguirem si podem potenciar certs estudis a
Manresa. Tenim dues universitats que imparteixen aquestes
temàtiques. La UPC, amb estudis sobre recursos naturals, i la
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb
estudis de biologia i medi ambient. També caldria tenir present el talent provinent dels estudis de la formació professional comarcals, així com moltes altres activitats d’educació
ambiental dirigides a escoles, instituts, entitats d’educació no
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La investigació aplicada en camps relacionats amb l’ecologia
urbana, els espais periurbans, l’agricultura sostenible (de proximitat i ecològica), la gestió forestal, l’ecologia del paisatge,
la gestió ambiental, el turisme ambiental... seria un segon
àmbit de treball a destacar del centre. aquesta investigació
revertiria en l’àmbit educatiu. S’hi podria afegir, com a tercer
àmbit, la potenciació i la creació de petites empreses que tinguessin una mentalitat innovadora, cooperativa, sostenible i
amb ganes de tenir una forta repercussió social i ambiental.
Empreses que aprofitarien, en part, el coneixement ambiental creat en el centre i teixirien tota una xarxa d’empreses pròximes i ambientalment exemplars.
Finalment, un darrer àmbit seria el d’aprofitar al màxim l’expertesa que ja tenim. ara, a això, li diríem mentoring. La gent
experta, sobretot la gent jubilada, amb un gran potencial
encara, podria estar disposada a fer funcions de suport dels
projectes emergents, passant el relleu als joves amb talent,
empenta i entusiasme. La suma de tot plegat ens donaria un
centre d’alta creativitat i millora ambiental de Manresa.

del tros a
la senalla

alba Piqué
Laia Puig

Pastures de Castelltallat:
xai i vedella ecològica de Km 0

P

residint la serra de Castelltallat, a cavall
entre el Bages i l’alta anoia trobem el
mas Biosca, una finca amb molts anys
d’història dedicada a l’agricultura. als
estius del 1994 i 1998, durant els incendis
forestals més importants de la comarca,
aquesta zona va ser de les més castigades. aquests fets van ser els detonants
que van ajudar a idear el projecte de les pastures de
Castelltallat. El Pere Fons, del mas Biosca, ens explica
que la família va veure necessària la introducció de la
ramaderia per mantenir net el sotabosc i així evitar problemes en futurs estius calorosos. És en aquest moment
on entra dins del projecte el Miquel Torres, un ramader
d’oví de Vilamajor amb un munt d’anys d’experiència a
l’esquena. a finals de 2012 s’inicia l’activitat a les pastures de Castelltallat, amb la introducció d’un ramat de
vaques i un d’ovelles. Des del primer moment la voluntat de tots dos és poder arribar a ser autosuficients, ecològics i oferir un producte de proximitat. Per aconseguir-ho i donar un valor afegit al producte es produeixen el cereal i farratge per a l’alimentació dels animals i
s’elaboren els productes finals al seu obrador, tot dins
de la mateixa finca.

Les pastures de Castelltallat estan formades per unes 90
hectàrees de conreu i moltes més de pastura.
actualment tenen un ramat de 500 ovelles i una cinquantena de vaques i els seus vedells, que distribueixen
en tres ramats per fer un millor aprofitament de les terres. El Miquel ens explica que per tal de garantir l’alimentació més natural possible, les ovelles continuen
fent la transhumància. aquest pastoreig estacional el
fan entre les terres de Castelltallat i la Segarra.
L’alimentació dels animals és totalment ecològica a
base d’ordi, erb i pèsol com a part proteica i energètica,
i el fenigrec, la civada i el raigràs com a farratge, complementat amb una bona dosi de pastures. Per garantir
el benestar animal i l’obtenció d’un producte saludable,
els animals no reben cap tractament antibiòtic, als
camps no s’hi aplica cap producte fitosanitari i tant els

Miquel Torres i Pere Fons, a la finca del mas Biosca

vedells com els xais conviuen el màxim de temps possible amb les mares.
Des de l’estiu passat tenen un obrador propi on elaboren tots els seus productes ecològics. La distribució i
comercialització també la fan ells mateixos i intenten
que sigui com més propera millor. Serveixen restaurants, alguns menjadors escolars i el petit comerç. El xai
el venen sencer o en mitja canal, i la vedella en un gran
ventall de formats. Van des dels més elaborats com les
hamburgueses de formatge, xiitake o ceba, mandonguilles o filet rus fins a entrecots i filets. Si es vol també
tenen diversos lots, com ara el lot infantil, el gourmet, el
xef, l’econòmic, el pràctic i molts més. Tots els productes
els podeu consultar a la seva pàgina web, on també
tenen botiga online. a Manresa es poden trobar els productes de les pastures de Castelltallat en diferents botigues com MengemBages, l’Espígol, la Senalla del Mercat
i EcoManresa.
FITXA
Productor: Pastures de Castelltallat. Productes: vedella i xai
ecològic. Telfon: 618879354. Pàgina web: www.pastures.cat.
Correu electrònic: info@pastures.cat.

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

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

Enric Solergibert
2002
Veiem un vi de més de 10 anys
que, lluny d’estar faltat de vida,
té una energia i una vitalitat que
són realment difícils de trobar
en vins tan veterans.
Cabernet
amb
Elaborat
Sauvignon, varietat originària
de Bordeus i ben aclimatada al
pla de Bages, on crec que se li
pot treure molt bon partit. Les
marcades oscil·lacions tèrmiques de l’estiu, afavorides per
l’orografia del terreny, propicien
que puguem esprémer aquest
raïm com en cap altre lloc.
Varietat intensa en color i aromes, i amb una boca contundent, potent i rústica.
És un vi elaborat més al celler
que a la vinya, en un llarg procés
d’envelliment en bótes de roure
francès que deixa un vi ben arrodonit, amb una fusta present,
però sense emmascarar les aromes de la varietat. Una combinació molt interessant que, passats tants anys, millora dia a dia,
deixant-nos un vi per gaudir
sense presses.
És bo tastar
vins tan vells
i de tanta
qualitat alhora. Ens farem
una idea de
cap a on aniran certs vins
del mateix
celler d’aquí
a uns anys. I
aquest futur
és certament
engrescador.

Josep
Pelegrín
Sommelier
d’El Petit
Celler
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de la senalla al plat
Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

Medecina de la terra
Sense deixar-lo madurar
ens alegra el paladar.
Però un cop ha crescut
guareix el més menut.

L

’all, un aliment tan prodigiós, però que ha caigut
en la desgràcia d’originar
en tot aquell que en
menja, un alè difícil de dissimular. afortunadament
per a nosaltres, ens arriba
la temporada dels alls tendres. aquests comparteixen les mateixes propietats que els alls secs, però en
canvi es deixaran pair més fàcilment i
no deixaran un rastre tan contundent
en el nostre aparell digestiu.
Tractar l’all com si fos un medicament
no és pas forassenyat. De fet els egipcis ja el feien servir com a remei per
als mals de panxa. als atletes grecs
els feien menjar una cabeça crua
abans de competir, ja que consideraven els alls una font de força física. I
per combatre la pesta durant l’edat
mitjana eren la millor medecina tot i
que no pas a l’abast de tothom. Corre
una llegenda de quatre presoners
que condemnats a mort van obtenir
l’oportunitat de canviar aquesta pena
si enterraven els cossos dels empestats. Els quatre es van alimentar a
base de vi amb all durant els dies que
va durar la feina, no van emmalaltir i
van aconseguir deslliurar-se de la
forca. així doncs, les propietats desinfectants i antibiòtiques dels alls són
ben conegudes, de fet s’utilitzaren
durant les dues guerres mundials per
curar ferides, combatre el tifus i el
còlera. Com a altres propietats també
destaquen el seu poder anticoagulant, hipotensor i antitrombòtic.
Totes aquestes propietats vénen
derivades del seu alt contingut en
principis actius rics en sofre. aquests
però només s’aprofiten si mengem
l’all cru i ben triturat.

També us podem parlar de la part més
esotèrica, i aquesta no es queda pas
curta. Es diu que els alls fan fugir les
serps. I potser per l’associació d’aquest
animal amb el mal, també es creu que
són uns bons aliats contra el diable, i
també com molts sabreu, contra el
vampir. En alguns països es vincula
l’olor d’all amb la presència d’esperits.
I a Grècia, només pronunciar la paraula skordo (all en grec) ja porta mala
sort.
Els alls tendres són hortalisses de bulb,
igual que els alls, però collits en estat
immadur. Com que són de gust molt
més suau, no ens tornaran tant com els
secs, i tampoc faran que els del costat
sàpiguen que n’hem menjat. a més
ens ajudaran a combatre els refredats.
Us plantegem aquesta recepta que va
acompanyada de faves, unes bones
companyes d’inici de temporada.

Calamars amb faves
i alls tendres
(elaborat per
Eduard Merly)
Ingredients (4 persones): 12 calamars, 200 g de faves, 200 ml brou de
peix o de marisc, 100 g de ceba, 100 g
d’alls tendres, 2 grans d’all, oli d’oliva
verge extra, sal, pebre, pebre vermell
mòlt, farigola.
Elaboració: Peleu les faves, els alls tendres (conservant la part verda), la ceba
i els alls secs. reserveu-ho. Netegeu els
calamars. reserveu-ho. Piqueu els alls
ben petits o bé tritureu-los amb oli,
amb l’ajuda d’un braç triturador. Talleu
els alls tendres a una mida similar a les
faves i la ceba a làmines fines.
reserveu-ho. Poseu una paella al foc,
quan estigui ben roent afegiu-hi l’oli
d’alls o bé oli i els alls secs picats i tot
seguit la ceba, un minut després les
faves abaixant el foc a potència mitja-

na-alta. Passats dos minuts afegiu-hi
els alls tendres i salteu-ho durant dos
minuts més. retireu els vegetals en
una plata. En la mateixa paella torneu a
posar al foc a màxima potència i salteu
els calamars prèviament salpebrats. Un
cop enrossits afegiu-hi de nou les verdures abaixant el foc a mitjana-alta
potència, afegiu-hi uns brins de farigola i el pebre vermell mòlt, per acabar
incorporeu el brou calent i deixeu-ho
bullir fins a evaporar la major part del
líquid. Serviu-ho.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

Cursos de català per a adults.
Proves de col·locació i
inscripcions
Si tens dubtes a l’hora d’escriure en
català, si vols parlar més bé, si vols aconseguir un certificat oficial per acreditar
el teu nivell... encara ets a temps d’apuntar-te a un curs de català. Cursos
presencials o a distància des de
Manresa, Igualada, Berga i Puigcerdà.
Descompte del 70% de la matrícula a
aturats i del 50% a jubilats, entre d’altres. Informa-te’n al Centre de
Normalització Lingüística Montserrat,
carrer de Jaume I, núm. 8 o al telèfon 93
872 17 07.

conversa en català. En la majoria dels
casos les parelles continuaran quedant
durant tot el primer semestre del 2015
perquè consideren profitosa l’activitat,
que els permet reforçar el coneixement
de l’idioma i l’entorn amb l’ajuda d’una
persona amb qui s’ha establert bona
entesa.
Caminades, visites a llocs emblemàtics
o xerrades tot fent un cafè són algunes
de les activitats que fan aquestes parelles. També s’han fet activitats de grup,
com un taller de sardanes a càrrec de
l’agrupació Sardanista.

Els voluntaris i aprenents que no tenen
parella lingüística es coneixeran el proper 24 de març a Manresa o 25 de març
Inscripcions per participar al
a Igualada. Totes aquelles persones
programa de parelles lingüístiques
que volen participar-hi poden inscriuEl passat mes de febrer, les parelles del re’s a través de www.vxl.cat, del SLC
Bages i l’anoia van fer un berenar de d’Igualada (c/ Lleida, 78), o del CNL
cloenda per celebrar les 10 hores de Montserrat de Manresa.

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

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

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

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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tastets de
motor

Enric Oller i Carbó

BMW 420D xDrive:
nivell total

om hem explicat altres vegades, a BMW la
nova era de cupès segueix l’antiga nomenclatura de la marca bavaresa que reserva els
números parells del catàleg germànic per als
models amb aquesta silueta. La sèrie 4 cupè
compta amb un disseny que coincideix en
certa manera amb el de la sèrie immediatament inferior: s’allargassa el capó, s’incrementa la distància entre eixos i es desplaça subtilment l’habitacle cap enrere per afavorir l’espai interior.

C

al frontal hi ressalta una doble graella ovoide lleugerament inclinada cap endavant: Per reblar aquesta posada
en escena, s’hi munten uns curiosos fars de xenó rodons
emmarcats per sengles anells lluminosos. Tot aquest bé de
déu, més enllà de l’aparença, proporciona una excel·lent
visió a la nit i fa que el model sembli molt més ample. Per
acabar-ho d’adobar, el nostre protagonista afegeix dues
entrades d’aire addicionals en posició vertical, a banda i
banda del cotxe. aquests conductes aconsegueixen millorar el flux aerodinàmic al voltant de les rodes davanteres,
contribueixen a reduir la resistència aerodinàmica i, per
extensió, els consums. L’increment de mesures no varia les
tradicionals proporcions de la casa i, a canvi, genera una
silueta molt més esportiva, plana i aerodinàmica. De costat,
els ulls se’n van cap a dues línies estratègicament esculpides. La superior neix a la part frontal i es perllonga cap a la
cua. L’altra comença per sota just darrere de la roda davantera, dibuixant una curvatura lleument ascendent.
La influència de la línia esportiva exterior s’encomana a
dins. L’habitacle és típicament BMW. El panell de comandaments embolcalla el conductor i tots els elements queden a l’abast. La rellotgeria arriba retroil·luminada en color
taronja. El comandament iDrive segueix actuant de «mestre de cerimònies». acabats i materials ratllen la perfecció i
la insonorització és inaudita. Els seients son confortables,
embolcallants i amb molts de reglatges. L’ordre impera!
La porta del maleter s’obre de forma automàtica i a distància, també. reserva 480 litres per a l’equipatge. Els respatllers posteriors poden plegar-se si volem triplicar la capacitat total de 1.300 litres. L’equipament pot arribar a ser inacabable si tirem d’opcions. Els fars bi-xenó amb sistema
d’il·luminació LED diürna formen part de la dotació de
sèrie, però hi ha un grapat de llandes d’aliatge disponibles,
sensors d’estacionament amb càmera de visió posterior,
accés sense clau, suports lumbars, tota mena d’altaveus climatitzador bi-zona o el volant multifunció.

La motorització dièsel dos litres de quatre cilindres que
duia la nostra unitat de premsa es preveu que serà la més
venuda. La versió 420D xDrive de 184 CV porta la caixa
automàtica de 8 velocitats, per la qual cosa es converteix
en una eina prestacional i refinada que agafa els 100 km/h
en poc més de 7 segons i que depassa folgadament els 230
km/h. Sorprèn per la seva gran capacitat de recuperació i
suavitat de funcionament, perquè vibra molt poc i gasta de
forma molt enraonada. Fa servir sistema Common rail,
turbo de geometria variable i injectors proveïts d’electrovàlvules. Duu també sistema Stop/Start de parada i
engegada automàtiques i un selector amb tres modes de
conducció: un EcoPro enfocat a reduir consums; l’Sport,
que sensibilitza tacte i resposta del pedal de l’accelerador,
endureix la direcció i apura el traspàs de relacions, i el
mode Confort, més equilibrat.
Però el més interessant de la unitat provada és el sistema
de tracció total intel·ligent que incrementa l’arrapament, la
seguretat i optimitza la potència. El fa més àgil i disciplinat
en revolt i aconsegueix una petjada molt franca que
només en trams irregulars i a exigència extrema qüestiona
la compostura. En qualsevol cas, haurem de forçar molt el
ritme per activar els controls electrònics de seguretat o
comprometre el guiatge. I en aquest hipotètic escenari,
sempre comptarem amb la col·laboració d’un equipament
de frens disposat a actuar amb fermesa i precisió mil·limètrica.
FITXA TÈCNICA
Motor: davanter longitudinal. 4 cilind. 1.999 cc. 184 CV. Dièsel.
Tracció: total. Canvi: automàtic-seqüencial de 8 vel. Frens:
discs vent/discs vent. Vel. màxima: 234 km/h. Accel. 0 a 100
km/h: 7,7 s. Consum mitjà: 4,9 litres. Preu: 44.900 euros.
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l’entrevista

A

cabes de publicar el teu
segon llibre. De què va?
—Els membres del jurat
(anna Garcia Garay,
Jordi Julià, ricard
Mirabete, Miquel-Lluís
Muntané i Josep anton
Soldevila) em van fer un
escrit crític sobre el llibre, que m’ajuda a
poder parlar-ne amb cara i ulls, perquè
entenc que en saben molt. He tingut la
sort que anna aguilar-amat n’ha fet el
pròleg. La idea va sorgir anant d’excursió
amb alumnes de Batxillerat de la meva
primera promoció al Lacetània, als quals
aprecio molt. Vam anar quatre dies a Sòria
i a part de gaudir de la natura, vam conèixer una mica més autors com Bécquer o
Machado. Érem a la Laguna Negra i vaig
sentir un nano d’uns deu anys que feia la
cançó dels planetes. Li vaig comentar al
meu company Toni, professor de
Biologia, ara ja jubilat, com era que no
esmentava Plutó. Em va explicar que
havia estat desnonat del sistema solar. No
em va dir per què. Però, quan vaig arribar
a casa, vaig començar a investigar. Em
vaig quedar amb la tristesa de veure que
la cançó que jo cantava quan tenia 10
anys ja no existia. Em va sobtar i em va
commoure negativament. Plutó em va
fascinar i em va crear una certa controvèrsia perquè abans, en els llibres de text i als
jocs de taula, figurava com a planeta i ara
ja no. Vaig saber que Plutó havia deixat de
ser planeta el 2006 per decisió de la Unió
astronòmica Internacional i que no tan
sols el van fer fora del sistema solar sinó
que el van convertir en un planeta nan.
Quan en vaig saber les causes encara em
vaig emprenyar més. resulta que els semblava massa petit i tenia una òrbita massa
irregular. això em va tocar molt els nassos,

Jordi Sardans
Fotos: Francesc rubí

Sònia Moya
Forma part del planter d’escriptors bagencs que es fan un nom dins la
literatura catalana actual i acaba de publicar el seu segon llibre de poesia dedicat a Plutó, premi de poesia Mn. Narcís Saguer de Vallgorguina.
L’any 2010 va guanyar el prestigiós premi amadeu Oller, amb el seu
primer llibre de poemes, Gramàtica de l’equilibri. actualment, treballa
en el tercer, Intersecció de conjunts, que també dóna nom a l’espectacle interdisciplinari que ofereix conjuntament amb el seu company
sentimental, el guitarrista Pau ruiz, la cantant Celeste alías i l’artista
plàstic Txema rico. Llicenciada en Filologia Hispànica, fa classes de
llengua i literatura castellanes a l’IES Lacetània.
perquè les irregularitats sempre m’han
agradat molt. El llibre és en defensa d’aquest planeta que havia estat apartat per
ser diferent dels altres i remarca la dignificació de la pròpia identitat per sobre dels
poders, dels cànons i de la societat. És una
reflexió sobre el poder que tenen els
altres sobre nosaltres. És curiós que científics i investigadors de la NaSa tenen previst que una sonda visiti les llunes de
Plutó, el proper 14 de juliol, per conèixerles més de prop.
Plutó
—Com estructures el llibre i quins poemes en remarcaries?
—En tres parts. a diferència del primer llibre, en aquest he tingut temps per referlo i corregir-lo. La primera es diu Desencant i parla de com perdem la fe amb el
pas del temps i com descobrim la inexistència d’aquella màgia que ens havien
explicat. Per exemple, parlo de quan vaig
saber que els reis eren els pares. Ho vaig
viure amb bastant dolor i va ser un daltabaix perquè ho vaig saber de ben gran.
aquesta anècdota em dóna joc per poder
parlar de com les coses canvien, de manera que la infantesa passa de ser una cosa
màgica i fàcil a una altra de difícil, quan es

comencen a destapar les màscares i es
veuen les coses tal com són. El nen descobreix coses que li havien explicat i que no
eren així. També parlo de les mancances
de les persones, per exemple a Pedaç, un
dels meus poemes preferits. Posem pedaços per intentar disfressar les nostres
mancances, que en tenim tots, i penso
que hem d’acceptar-les. També parlo del
Planeta orfe, un poema dedicat a Plutó,
però també a mi mateixa, perquè de
vegades ens sentim com planetes desorientats.
—La segona es diu L’esperpent. En qui
t’inspires?
—En la figura de Valle Inclán, per saber
com ens podem deformar nosaltres
mateixos davant de la nostra imatge en el
mirall. De com de difícil és acceptar-se un
mateix, tant físicament com pel que fa a la
identitat. així, per exemple, Apostasia,
que és un dels meus poemes preferits i
que comença amb el vers: «No m’esmentis per caprici», és una defensa pel que fa
a la identitat. Utilitzo molt la imatge del
reflex, del mirall i del vidre, per parlar de
com som en realitat. ITV és un dels últims
poemes que vaig escriure i m’agrada molt
perquè és juganer. Quan escric parlo de
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les coses que més m’inquieten i per tant,
surt la meva part més fosca, per això m’agrada també fer broma. Quan vas a la ITV
i et diuen amb aquella suficiència: pots
passar, però podria estar millor, et vénen a
dir que els fas pena després de passar per
tota la seva parafernàlia i haver pagat 40
euros: és ridícul. Vaig pensar que el poder
fa amb nosaltres una mica el mateix.
Sembla que vulgui canviar-te i fer-te
d’una altra manera: ets així, però sàpigues
que hauries de ser d’una altra manera.
—Finalment, la tercera. De què va
Insuficiència respiratòria?
—Del ritme vital al qual ens aboca la
societat. Si no el segueixes, t’ofegues.
Parlo de les conseqüències negatives d’aquest ritme frenètic.
—alguns crítics parlen de la ironia trista
en el contingut de la teva obra. Hi estàs
d’acord?
—Em va sorprendre quan m’ho van dir,
perquè jo no em considerava irònica. Però
entenc el que volen dir i possiblement
sigui veritat. Potser té a veure amb la ironia trista d’angel González a qui vaig
conèixer a Granada i és un dels meus poetes preferits, amb qui m’encanta identificar-me. Té molts poemes que provoquen
un somriure dolç, i en el fons, irònic. Però
no sempre ha de ser festiva. De vegades
és aquest distanciament necessari per tal
d’enfocar les coses d’una manera més
potent. Sovint els llibres no estan acabats
fins que els crítics n’han dit la seva, perquè
sense saber el que he volgut dir, de vegades hi posen les paraules exactes. Plutó és
més irònic que el llibre anterior i el poema
ITV ho és molt. Per tant, reconec que hi ha
una certa ironia.
Gramàtica de l’equilibri
—Com definiries el teu primer llibre de
poemes?
—Com que sóc professora de llengua i
literatura vaig voler fer un joc amb el meu
estat personal i professional, tenint en
compte tot el que la gramàtica em podia
oferir. S’ha dit que d’alguna manera el llibre és una crònica amorosa, però en realitat (tot i que l’amor hi apareix) és la crònica d’una crisi existencial de quan t’acostes
als 30 i t’adones que les coses potser no
són com t’havies imaginat. El llibre està
dividit en tres parts: a la primera, que es
diu Conjugacions verbals, parlo del passat,
present i futur. El passato remoto és un
temps que existeix en l’italià, que fa referència a un passat pretèrit; el present descompost, que analitzo una mica, i el futur,
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sense adjectius. La segona, es diu
Morfologia geogràfica, on vaig voler parlar
de la meva situació personal i emmirallarme en el cos de l’altre. Es tracta de fer un
joc amb el cos, com si fos un refugi o un
lloc on poder-s’hi estar; i, morfologia, perquè és la ciència que analitza la forma de
les paraules, en el meu cas, estudia la
forma d’aquell cos que m’havia donat
refugi. I la tercera és Semàntica d’un escenari, on vaig voler jugar amb el significat
de les paraules, sobretot, fer poemes amb
el seu significat connotatiu. Per tant, són
poemes molt subjectius i personals perquè agafo objectes i escric un poema
sobre el significat que per a mi tenen. Per
exemple, Les sabatilles és un poema que
parla de la reivindicació de la figura d’una
dona que vol anar amb sabatilles a casa i
reivindicar la seva identitat tal com és i no
tal com li han marcat els cànons. També
sobre catifes, tàpers... És la part que més
m’agrada del llibre. M’agrada molt jugar
amb les connotacions dels objectes.
—Què representa per a tu Garbuix?
—És un poema inèdit que amb el temps
m’agradaria que es publiqués. En ell, cada
vers està il·lustrat amb un dibuix. És com
un poema-llibre que es pot llegir en deu
minuts. Fet amb col·laboració amb la
il·lustradora anglesa Gill Bradley, a qui
vaig conèixer a través de la meva amiga
Sally, que em va convidar a casa dels seus
pares que són artistes i de tant en tant
organitzen algun circuït artístic. allà vaig
conèixer la Bradley, amb qui vam fer
aquest àlbum il·lustrat, amb contes i
dibuixos poètics que és com un regal per
al públic adult. El poema el tinc des de fa
quatre anys guardat a l’armari.
Professora
—Quina és la teva feina com a professora
i quin tipus d’alumnat tens?
—M’apassiona la docència i sobretot la

literatura, però també ensenyar llengua
com a eina de comunicació. Des de ben
joveneta ja tenia clar que ho volia fer i la
carrera en va ser l’eina. M’agrada comunicar-me amb els alumnes adolescents perquè tenen un potencial brutal i són molt
receptius. En el cas del Lacetània, es tracta
d’un alumnat preparat per rebre un nivell
alt, mentre que el de Badia del Vallès potser va ser més receptiu, ja que tenen pocs
estímuls creatius i no estan acostumats
que els adults els facin cas. L’adolescència,
en general, és una etapa molt creativa.
També és cert que de vegades tinc poc
accés a aquesta parcel·la seva perquè per
a molts alumnes sóc l’autoritat i el poder, i
per tant, no els interessa. M’agrada molt
treballar de professora, però als últims
anys estic veient que l’ensenyament no és
el que hauria de ser. He de trobar una altra
manera de fer les coses, perquè per molt
que sàpiguen trobar el subjecte de les
oracions, si no els he ensenyat a ser
millors persones o a sentir-se millor amb
ells mateixos és que no he fet res.
—abans ja havies estat monitora de
joves, oi?
—Sí, a l’Esplai Cu.cut de Cerdanyola del
Vallès. Com a nena no havia anat a cap
esplai per vergonya. amb disset anys,
vaig començar a fer de monitora d’activitats de lleure i em van marxar totes les
vergonyes de cop. Vaig ser-ho de nens
molts petits i als darrers anys també de
joves. Una bona experiència que em va
servir també per fer grandíssimes amistats. Hi vaig conèixer algunes de les persones més importants de la meva vida.
—Com va anar l’experiència italiana de
l’Erasmus?
—Vaig estar a Pàdua. Per una banda va
ser una experiència fantàstica a nivell vital
que em va servir per aprendre bé l’italià.
No en tenia ni idea i al cap d’un mes ja el

parlava. Una immersió lingüística total.
ara bé, en l’àmbit acadèmic vaig aprendre poc, perquè l’educació universitària
italiana està regida per un sistema antic i
conservador, amb exàmens orals, que no
van gaire amb la meva persona.
M’interessa la literatura en general, però
recordo haver estudiat el Segle d’Or castellà, amb Garcilaso especialment, que
m’agradava molt, però em vaig adonar
que ell i altres poetes havien après molt
del Trecento i Quattrocento italians, amb
autors com Dante, Boccaccio i Petrarca.
Tan sols ens donaven quatre pinzellades,
com ara el Canzoniere de Petrarca. a Itàlia,
vaig conèixer una mica més aquests
autors, però no el que m’esperava.
—Un altre dels teus autors preferits és
Bécquer. En quin sentit?
—Gustavo adolfo Bécquer s’interessava
pel distanciament del jo poètic amb l’emoció. Era un poeta romàntic, que no
tenia res a veure amb l’exhuberància

ens va dir que féssim un text a classe, que
va ser el meu primer poema. Terrible, evidentment, que vaig titular: Oh, amor meu,
per què em vas deixar. així vaig començar.
recordo que el vaig recitar davant dels
companys, que estaven emocionats.
Però, tot el que va venir després seguia els
tòpics típics de l’edat. aquest poema el
vaig escriure en català, però tot seguit
vaig passar al castellà, perquè tot i que a
casa parlàvem català vivia en un barri en
el qual tots els meus amics parlaven castellà, que era la llengua social de poblacions com Cerdanyola, i per tant, era la
llengua en què m’expressava bé literàriament. a més, vaig tenir un professor de
literatura castellana, a setè i a vuitè, que es
deia Fernando, que va aconseguir despertar-me el cuc i aleshores em semblava
lògic utilitzar el castellà. No tenia bons
referents i llegia amb molt poc criteri.
Després d’haver anat a una lectura de
l’anna aguilar-amat, a qui no coneixia,
em va quedar clar que volia fer la poesia

«El llibre ‘Plutó’ defensa aquest planeta que va ser
apartat per ser diferent i remarca la dignificació de la
identitat per sobre dels poders, els cànons i la societat»

d’Espronceda, sinó que era intimista. En
ell, l’emoció flueix per sobre de tot, però
en els seus assajos i cartes parlava de com
n’era d’important el seu distanciament
del jo poètic envers l’emoció que havia
generat el poema. al seu entendre, la
poesia havia de ser un exercici intel·lectual i no havia d’escriure amb el foc de l’emoció, perquè el poeta no era un ésser
tocat per la mà de Déu que tenia una
genialitat absoluta sinó que era un treballador de la paraula i l’emoció era la font
d’inspiració que el poeta havia de treballar. Durant la meva adolescència em semblava cursi i poc inspirador, però a segon
de carrera, Fernando Valls em va ensenyar a estimar la poesia de Bécquer, que va
ser d’una modernitat absoluta al seu
moment. Intento transmetre aquesta
idea a les meves classes de literatura.
Poesia
—Quan comença el teu interès per la
poesia?
—Si anem a la gènesi absoluta m’he de
remuntar a quan tenia 10 o 11 anys, en
què el professor de català de sisè d’EGB

que ella feia. Vaig parlar-hi i em va convidar a enviar-li els meus textos a l’aula de
Poesia de la Universitat autònoma.
afortunadament, no ho vaig fer perquè el
que li hauria enviat no hauria tingut cap
valor.
—Què significa Pau ruiz en la teva vida?
—a part de ser el meu actual company
sentimental, l’any 2007 ens vam retrobar
després de dos anys en què ens havíem
conegut a l’aula de Música Moderna.
Vam intentar fer un duet de poesia i
guitarra, que finalment va acabar en nores per manca de bolos. Però a partir
d’aquest moment considero que
començo a escriure amb una mica de
dignitat i amb la intenció de dedicarm’hi. També decideixo utilitzar el català,
perquè la meva vida havia canviat: a
l’esplai tothom parlava en català, a la
universitat, tot i estudiar Filologia
Hispànica, tots els meus amics també
parlaven en català, així com també el
meu company, de manera que em sentia molt més familiar amb el català que
no pas amb el castellà.

Recitals
—a partir d’aquest moment comences
els recitals?
—Ja havia fet dues o tres incursions en el
món de l’espectacle quan anava a l’institut, acompanyada de la guitarra.
M’encantava, però mai no l’he tocada
especialment bé i m’hi sentia incòmoda,
perquè necessitava centrar-me en el que
deia. Tot i així, se’m va despertar el cuc per
fer recitals ja que intuïa que m’agradava.
amb en Pau, que és un professional de la
guitarra, vam fer el primer recital el
novembre del 2007 a Cerdanyola del
Vallès, on vaig coincidir amb Ivette Nadal
i Esteve Plantada en un recital de poetes
del Vallès que organitzava ramat de
Pedres, encapçalat per Jordi Condal, dins
del cicle poètic Còdols. Tot seguit anna
aguilar-amat m’empeny a participar en
nous recitals. a partir d’aquest moment,
vaig arreu on em demanen per poder llegir els meus poemes.
—Què és l’espectacle Intersecció de conjunts?
—Hi participo conjuntament amb el Pau
ruiz, la Celeste alías i el Txema rico. Es
tracta d’un espectacle multidisciplinari
inspirat en els poemes del meu tercer llibre, encara inèdit. No està publicat, perquè encara no l’he acabat. Els poemes
versen sobre tot allò que passa a la vida
d’una persona quan arriba una criatura i
s’inspira en la maternitat.
—D’on sorgeix la idea?
—En Pau i jo vam decidir preparar-nos
per fer un part natural de la nostra filla
Júlia amb l’Àngels Torras, que és molt
amiga meva, a qui vaig ajudar en la correcció i traducció del seu llibre Vincles al
castellà. Era la mare d’un alumne meu, el
Joan, amb qui tenia molt bona relació.
Uns mesos després, la Celeste i el Txema
també van fer la preparació al part amb
l’Àngels. Com que ens coneixia a tots quatre va pensar que ja teníem relació perquè
enteníem la maternitat d’una manera
bastant semblant i va creure que artísticament també ens podríem entendre. a través d’ella, ens vam conèixer a l’aniversari
del Natural, que es va celebrar al local
d’actuacions de la Font del Balç, a tocar de
Gironella, el desembre del 2013. De mica
en mica va néixer l’espectacle Intersecció
de conjunts, en què jo dic els meus poemes, el Txema hi posa la visió plàstica, tot
projectant pintura en viu i dibuix en fang;
la Celeste que és molt versàtil, canta, i el
Pau toca la guitarra.
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—Has arrelat al Bages?
—Si, ara em sento bagenca perquè se
m’ha acollit d’una manera que no
esperava. ara tot i que visc a Castellgalí
m’he adaptat plenament a Manresa
per la Yolanda Esteve i el Jordi Estrada,

que és un sol en majúscules. Som molt
amics. Si ell diu que jo sóc la seva
musa, ell és el meu guru. a nivell literari és qui em corregeix. Plutó, abans
d’enviar-lo al premi, ja me’l va mirar. És
una persona clau en la meva carrera

poètica. recordo que vaig arribar a
Manresa als 25 anys, en un mes de
maig en què va ploure durant 40 dies
seguits. La pluja, i en general l’aigua
impregnen bona part dels meus poemes.

el perfil

S

ònia Moya Villanueva neix el
25 de desembre de 1981 a
Cerdanyola del Vallès. La
seva mare, Cristina, és de la
Barceloneta i es dedica a les
feines de casa. El seu pare, ramon, és
de Granada i fa d’encarregat d’una
botiga de roba a l’engròs. Té una germana, Sandra, que és pediatra. Va
començar els estudis d’EGB a Les
Fontetes, de Cerdanyola, «que era l’única escola de la població que ensenyaven en català en aquella època. Per
això, els meus pares m’hi van inscriure.
Vaig tenir-hi uns professors meravellosos». acabat el 8è d’EGB passa a l’institut Forat del Vent, on cursa tercer i quart de l’ESO i el primer i segon de Batxillerat en el vessant humanístic.
Després estudia Filologia Hispànica a la Universitat
autònoma de Barcelona i es llicencia el 2004. El darrer any
fa un Erasmus a Pàdua que li serveix per aprendre l’italià.
Li agraden molt les llengües i també domina bé l’anglès i
el francès. Poc abans d’acabar la carrera entra a treballar a
les tardes a la secretaria de l’aula de Música Moderna de
Cerdanyola, popularment, Kal Musik. Prepara les oposicions al cos d’Ensenyament de Secundària que es treu al
cap d’un any i la destinen a Badia del Vallès, amb tan sols
23 anys: «Van ser dos anys molt feliços, amb alumnes
molt agraïts i uns companys de feina fantàstics». El 2007
participa en un concurs de trasllat obligatori i demana
l’IES Lacetània de Manresa, on havia de venir a viure,
amb el seu company Pau ruiz, amb qui tenen una filla,
Júlia, de dos anys. Conviuen dos anys al barri de la
Sagrada Família de Manresa, després van a Sagàs (Berguedà) i retornen al Bages, concretament a Castellgalí,
on viuen des de fa cinc anys.

Del 1999 al 2004 treballa a l’Esplai El Cu.cut, de
Cerdanyola com a monitora d’activitats de lleure de nens
petits i joves, on fa bones amistats. amb 10 anys, per iniciativa del seu professor de català, quan feia sisè d’EGB,
escriu el seu primer poema: Oh, amor meu, per què em vas
deixar, amb els tòpics típics de la seva edat. El curs 20052006 assisteix a una lectura de poemes de l’anna aguilar
amat a l’aula de Poesia de l’autònoma i s’adona que vol
fer poesia com ella. El 2007, després de dos anys, es retroba amb Pau ruiz i fan un intent de duet, de poesia i guitarra, però no els convenç. Comença a escriure, amb la
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intenció de dedicar-s’hi professionalment. aleshores ja té
clar que la seva llengua és el català, amb el qual s’ha retrobat a l’esplai, la universitat i els seus companys. El primer
recital el fa el novembre del 2007 a Cerdanyola, tot recitant poetes del Vallès, dins del cicle poètic Còdols, que
organitza ramat de Pedres, amb Jordi Condal al capdavant. Es retroba amb anna aguilar-amat, que organitza
una antologia de Poetes Dona, Quàntiques, que es fa a
Cardedeu, i l’invita a la presentació, on coneix poetes com
anna Vallbona o anna Miralpeix. Si Pau ruiz l’havia empès
a escriure, anna aguilar la fa sortir a la llum per recitar i
presentar-se a premis. així, el 2010 estructura els poemes
que té escrits fins aleshores i obté l’amadeu Oller, amb
Gramàtica de l’equilibri. Comença a fer recitals sola, amb
Pau ruiz o amb d’altres poetes com Horacio Fumero, un
contrabaixista argentí, instal·lat a Barcelona, amb qui
actuen el 2013. Ofereix recitals poètics a La Maduixa, La
Peixera i La Gramola. Participa en el cicle Poetes braves,
amb la seva amiga Laia Noguera. Intersecció de conjunts és
un espectacle interdisciplinari inspirat en el tercer llibre,
encara inèdit, amb poemes que versen sobre el que passa
en la vida quotidiana d’una persona. actualment
col·labora en el cicle Tocats de Lletra, de Manresa, i és coordinadora del club de lectura de poesia de la biblioteca de
l’ateneu Les Bases. acaba de publicar Plutó, trentè premi
de poesia Mn. Narcís Saguer, de Vallgorguina, el setembre
de 2014, que és el seu segon llibre, ja a la venda, dins la
col·lecció Càrmina de Témenos edicions. Es presentarà a
Manresa, a l’ateneu de les Bases, el proper 22 d’abril. Com
d’altres escriptors, espera que algun editor, potser Jaume
Huch, pugui tirar endavant una antologia de poetes de la
Catalunya Central.

espai d’art
Eduard de Pobes
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fila cultural

Llorenç Capdevila

A la recerca dels
paisatges literaris al Bages

A

rreu de Catalunya hi ha
espais i paisatges que
s’han convertit en literaris gràcies a les obres
de poetes i novel·listes.
Pep Coll, flamant guanyador del premi
amat-Piniella, ha situat
en aquest mapa literari diversos racons
del Pirineu. al Bages, com no podia ser
d’altra manera, també en tenim.

La quinzena edició del Premi Joaquim
amat-Piniella, l’acte de lliurament del qual
va tenir lloc el passat 25 de febrer a l’auditori de la Plana de l’Om, ha reconegut la
novel·la Dos taüts negres i dos de blancs
(Proa, 2013), de l’escriptor pallarès Pep
Coll. En aquest llibre, Coll fa una reconstrucció minuciosa, per bé que literària,
dels abominables crims de Carreu de l’any
1943, i de la posterior investigació completament esbiaixada per les circumstàncies sociopolítiques del moment. a
Carreu (molt a prop de Pessonada, d’on és
originari l’escriptor) van aparèixer assassinats un matrimoni i les seves dues filles.
Els assassins, una parella de masovers
veïns, no van ser mai condemnats per la
justícia. al marge de la trama, el paisatge
pirinenc, com en altres obres de Pep Coll,
hi té un protagonisme clar. La història
s’emmarca en una vall del Pallars Jussà,
avui completament despoblada, situada
entre la Pobla de Segur i Coll de Nargó. a
Dos taüts negres i dos de blancs, les coves,
serres, obagues, fonts, poblets o masies
de la zona recuperen literàriament, doncs,
l’activitat que havien viscut fins a mitjan
segle XX, i, pel que va comentar Coll
durant la presentació a Manresa dels finalistes de l’amat-Piniella, els darrers mesos
aquests espais (i, molt especialment, el
cementiri mig enrunat d’Herva-Savina, on
hi ha enterrades les nenes) han rebut
també la visita de curiosos que, després
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Des de fa dos mesos, el Museu Comarcal de Manresa compta
amb l’Espai Viladomat, una sala on s’exposen una desena d’obres del pintor més representatiu del barroc català, la majoria
cedides pel Museu Nacional d’art de Catalunya.

de llegir la novel·la, han volgut recrear, sobre el terreny i
acompanyats per l’autor de
Pessonada, els fets que s’hi
narren.
Rutes arreu del país
El cas de Dos taüts negres i dos
de blancs no és una excepció.
Moltes altres parts del país
han despertat l’interès de lectors entusiastes que volen
trepitjar els indrets on han
viscut mentre llegien.
Símptoma i, alhora, conseqüència d’aquest interès són,
per exemple, els volums de la
Geografia literària que el
monistrolenc Llorenç Solde- Jordi Santasusagna, amb el castell de Cardona al fons i la novel·la
vila ha anat publicant els dar- Bandera negra a les mans. Foto: Estefania Escolà
rers anys. No cal dir que
Barcelona compta amb diverses rutes lite- Moncada a Mequinensa, són altres
ràries, moltes de les quals –ai las!– partei- novel·listes que han retratat en les seves
xen de novel·les originalment escrites en novel·les un paisatge conegut. I no cal dir
castellà, com La sombra del viento, de que grans poetes com Verdaguer, Espriu,
Carlos ruíz Zafón, La Catedral del Mar, Vinyoli o Martí i Pol, tenen les seves rutes
d’Ildefonso Falcones, o Victus, d’albert a Folgueroles, arenys, Santa Coloma de
Sánchez Piñol. La vall d’Àssua, al Pallars Farners o roda de Ter, respectivament.
Sobirà, ofereix itineraris per refer els passos dels personatges de Les veus del I al Bages, tenim paisatges literaris?
Pamano, de Jaume Cabré; o de Pedra de Podem resseguir la comarca a partir del
tartera, de Maria Barbal. El Vilaniu literari que han escrit poetes i novel·listes? Doncs
de Narcís Oller ha dut lectors a resseguir sí, i pot resultar ben interessant.
alguns espais de Valls. Josep Pla i Josep
Maria Espinàs, viatgers insaciables, són Manresa
gairebé omnipresents a les rutes d’arreu La capital del Bages ha centrat l’interès de
del país, si bé no tant per la seva obra de molts escriptors, com queda demostrat
ficció com, sobretot, pels llibres de viat- en la ruta «Manresa vista pels escriptors»
ges. artur Bladé a Benissanet, o Jesús (ho podeu comprovar en l’ampli reportat-

Jaume Serra Fontelles a l’arc del carrer d’en Botí, a tocar de Sant Miquel, un dels indrets on transcorre l’acció de la seva novel·la Nit de Vetlla. Foto: Jordi Alavedra

ge del número 293 d’aquesta revista, corresponent al desembre de 2013). Des de
poetes com Verdaguer fins a assagistes
com Vicent Prat, la ciutat ha estat recreada literàriament per la ploma de molts lletraferits. Destaquen, però, algunes
novel·les que quasi mereixerien una ruta
independent. així, els personatges d’Una
família exemplar (2013), de Genís Sinca,
corren pel passeig de Pere III, amunt i
avall, de Sant Domènec a Crist rei, al llarg
de tota la divertida novel·la, que retrata, a
més, amb un punt de caricatura, el caràcter de la burgesia provinciana. Un altre llibre imprescindible és El Casino dels senyors (1956), de Joaquim amat-Piniella, que
també retrata la classe burgesa manresana, en aquest cas la d’abans de la guerra,
amb una ironia fina i subtil. En el cas
d’amat-Piniella, tot i que es parla de la
Ciutat i no surt en cap moment el nom de
Manresa, es poden reconèixer diversos
racons de l’actual Centre Cultural del
Casino i també del Passeig. Segurament,
però, la novel·la que més s’entreté a descriure alguns indrets de la ciutat (en
aquest cas amagada rere l’anagrama de
remansa) és Nit de vetlla, 2009, de Jaume
Serra Fontelles (que ja havia situat a
Manresa una novel·la anterior, Desitja’m
sort, Madeleine), on el protagonista fa un
recorregut, en temps real, per alguns dels
racons del barri antic: des de l’estació de
trens fins al mític bordell de cal Guarro,
passant per les Piques, el carrer Sant
Miquel o el bar Can Pardal.
De Calders a la vall de Marfà
La poesia de Josep Fàbrega convida, tot
sovint, a contemplar el paisatge, i més

concretament el paisatge que envolta
Calders. Una passejada fins al Forat Micó,
les tombes de Pertegàs o les fonts de
l’angle i de les Tàpies pot enriquir-se amb
la companyia d’alguns versos de, per
exemple, Sis dies d’agost (2010).

les tropes d’alfons el Magnànim saquegessin Marsella. L’Aleman (2013), ambientada als anys quaranta, se centra al voltant
de la mina i de la fàbrica, però també en
cinemes, bars o carrers de la població. En
tercer lloc, Bandera Negra (2014) recrea el
setge de 1711 i fa una descripció detallada de diverses parts del castell.

Sense moure’ns d’aquella zona, però ja
formant part de la comarca natural del
Moianès, la vall de Marfà forma el paisatge de la novel·la L’ànima de la vall (2008),
de Lluís Cerarols. En realitat, a banda de
les històries particulars dels personatges,
aquesta novel·la és la història de la vall i de
la gent que hi viu en comunió. La plasticitat de les descripcions ha fet que diversos
lectors s’hagin interessat per acostar-s’hi i
existeix, de fet, una ruta literària relacionada amb la novel·la de Cerarols, que passa,
entre altres indrets, per la masia de la
Coma, la riera Golarda, la font de la Tosca
o el sorprenent molí d’en Brotons.

El paisatge agrest i els indígenes sorruts
de la zona que inclou el terme immens de
Sant Mateu de Bages, format per un nombre ingent de poblets i per incomptables
masies, són ben presents al cicle narratiu
«L’agre de la terra», format per les
novel·les Oratjol de la Serra (1919),
L’estrella amb cua (1919) i La tragèdia de
cal Pere Llarg (1923), que va escriure
Eduard Girbal Jaume i que situa l’acció,
sobretot, pels volts del poble de Salo –
amagat rere el nom d’Oratjol de la Serra–,
Vallmanya o Castelltallat.

De Cardona a Salo
a l’altre extrem de la comarca, Jordi
Santasusagna ha situat, fins ara, tres
novel·les a la seva ciutat, Cardona. L’infern
d’alabastre (2011) és un thriller històric
que parteix d’una valuosa imatge medieval que se suposa que van dur a l’església
de Sant Miquel de Cardona després que

I encara podríem continuar. Hi hauria, per
exemple, Sant Benet de Bages, que va inspirar la novel·la L’últim abat, de Martí
Gironell, i que també apareix a la novel·la
juvenil L’Ocell de Foc, d’Emili Teixidor; o
Montserrat, tant el monestir com el massís, que ha inspirat infinitat de poetes, de
Verdaguer a Carner, passant per Sagarra.

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

Àngel Guimerà, 74 08241 Manresa Tel. 93 873 38 82
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patrimoni
ciutadà

Lluís Virós
Foto: Francesc rubí

Antic convent del Carme

ncara en plena ressaca de la festa de la Llum i de la
fira de l’aixada, tractem avui un dels espais més
simbòlics de la Manresa medieval. De nou, quan
parlem d’un element patrimonial antic només ens
podem referir a la recuperació d’algun fragment
de l’obra original. I en aquest cas, no per la necessària reutilització d’edificis al llarg del temps, sinó
per la seva destrucció programada en un període convuls
com va ser la revolució paral·lela a la Guerra Civil.

E

L’antic convent del Carme era un edifici gòtic del segle XIV
que es va ampliar el segle XVIII en estil neoclàssic i que en els
dos extrems del segle XX s’ha reformat i adequat a nous usos,
primer per a caserna militar i el 1990 com a alberg, sota la responsabilitat de l’arquitecte antoni Baraut. El 1937 es va destruir l’església gòtica on hauria arribat la misteriosa llum. Està
situat dalt del turó del Puigcardener, a tocar de la muralla nord
del recinte medieval. L’edifici estava format per dos cossos en
forma de L que, amb l’església del Carme, constituïen un pati
en forma d’U obert cap a la muralla del Carme. Originàriament
era de planta baixa i un pis i se n’hi ha afegit un altre més tard.
La façana era de pedra arrebossada sense cap ornamentació i
amb finestres amb ritme simple. La resta més visible són les
arcades de l’antic claustre, de mig punt, recolzades sobre
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pilastres de secció quadrada i amb capitell motllurat neoclàssic de la planta baixa. La construcció de l’alberg ha partit de
l’estructura de l’antic edifici. S’han restaurat les arcades de
l’antic claustre i una de les ales de l’edifici on hi havia els dormitoris, primer les cel·les del convent i posteriorment les
estances dels soldats. Les parets mestres d’aquesta dependència, que pertanyen a la construcció primitiva, també aguanten l’obra actual. També s’ha restaurat la torre mirador on hi
ha l’antiga escala principal. Dels tres nivells de l’edifici, la planta baixa és obrada amb els carreus regulars originals.
La història del convent comença el 1308, quan el Consell de la
ciutat va autoritzar els Carmelites a fundar un convent i una
església, que es van construir al llarg del segle XIV. al segle
XVIII es va substituir el claustre gòtic del convent per un de
classicista de menys qualitat, que es manté en part. El 1835 es
va abandonar el convent a causa de la desamortització i poc
més tard es va convertir en caserna. Després d’uns anys d’abandonament, des que l’exèrcit va marxar de Manresa, el
1990 es va convertir en alberg. El convent del Carme està protegit de manera parcial pel catàleg de patrimoni de Manresa
per la seva importància històrica com a element rellevant de
la ciutat, tot i el relatiu poc interès de les seves restes arquitectòniques antigues.

CINEMa Laura Vidal

propostes
MÚSICa Marc Vilanova

Menys pot ser més

D

esprés d’un inici d’any amb una programació
notable als diferents espais musicals de la ciutat,
els amants de la música potser trobaran a faltar
una oferta una xic més àmplia durant aquest
mes. Tot i així, de propostes no ens en faltaran.
Començarem amb la cantant francesa Marie d’Épizon, que
presenta el seu espectacle Enchanteuses, on interpreta un
repertori que vol homenatjar les grans dames de la cançó
francesa, com Edith Piaf, Juliette Gréco, o Barbara (sala gran
del teatre Kursaal, divendres 6 de març, a les 21h). Tindrem
també la visita del cantautor Cesk Freixas, amb el seu nou
treball Protesta, on el de Sant Pere de riudebitlles s’acosta a
una estètica musical més propera al rock (sala gran del teatre Kursaal, divendres 20 de març, a les 21h). Per acabar, cal
destacar el que per a molts és la cita musical ineludible, l’actuació del tàndem format per Gerard Quintana i Xarim
aresté, els quals continuen promocionant la seva associació
en forma de treball discogràfic que porta per títol Tothom
ho sap, però ara en un format més íntim i proper (Voilà!,
dijous 19 de març, a les 22 h).

TEaTrE rosa Clarena

Un dinar de festa major

C

adascú de nosaltres podríem explicar un bon feix
d’anècdotes dels dinars familiars de festa major:
aquell oncle que ha alçat massa la copa, converses que s’enfilen quan es parla de política o de futbol, l’avi malalt al cap de taula... Són situacions
quotidianes que tenen la seva pròpia idiosincràsia i que formen part del patrimoni català. El dramaturg vilafranquí
Jordi Casanovas posa en valor aquesta tradició per escriure
i dirigir Vilafranca, un dinar de Festa Major, que podrem
veure al Kursaal en tres funcions (27, 28 i 29 de març). Es
tracta d’un muntatge per a 11 actors i
amb un repartiment
de luxe encapçalat
per Manel Barceló,
Marta angelat, Lluïsa
Castell, David Bagès i
Àurea
Màrquez.
Vilafranca i la festa
major són l’excusa
per parlar d’una
família, que tant pot ser de la Selva com del Berguedà, que
viu la destrucció dels seus lligams, dels seus vincles per
culpa d’una herència. Vilafranca és també la primera producció de sis teatres de fora de Barcelona, entre els quals el
Kursaal, en una aposta pionera que arribarà a la capital catalana després d’haver-se passejat ja per diverses ciutats. Una
història intensa i magistralment interpretada. recomanable
cent per cent.

Birdman
mb els Oscars acabats de sortir del forn, Birdman
ja fa dies que sobrevola la cartellera i, com era
d’esperar, finalment s’ha emportat el reconeixement de l’any. La història de base per típica no
ens sona pas estranya: actor de cinema en decadència intenta redimir-se amb ell mateix i amb
el seu entorn protagonitzant una obra
de teatre a Broadway. El protagonista
sembla fet a mida per a Michael
Keaton, el recordat home ratpenat
fetitxe de Tim Burton en la era preNolan, el qual feia anys que no es prodigava gaire. Tot i ser molt del gust de
Hollywood, Iñárritu retroba el seu pols
per les històries extravagants, que en
algun moment potser peca d’excés de
surrealisme però que, gràcies a uns
magnífics actors (secundaris de luxe com Edward Norton,
que es mengen fins al propi protagonista) fan de la pel·lícula una masterclass del cinema dins del teatre, o del teatre
dins del cinema, ja que aquesta és l’atmosfera que es respira durant tot el metratge. Però el que fa realment atractiva
la proposta és sens dubte el fals pla seqüència únic amb
què està rodada, un recurs no pas nou però sí poc utilitzat,
que ens permet viure en primera persona l’anar i venir entre
bambalines. Originalitat o esnobisme modernet, el metratge es converteix en una filigrana tècnica que resulta una
bona excusa per veure aquesta tragicomèdia que, amb el
permís d’El Gran Hotel Budapest i Boyhood, doni ales a un
cinema arriscat, personal i innovador.

A

arT Maria Camp

Sellarès i Soto
a Taula d’arts Visuals ens convida a visitar l’exposició de Marc Sellarès Presó mental. Es tracta d’una
reflexió sobre la ment com a principal obstacle de
la nostra llibertat i de com els valors de la societat
també construeixen murs mentals que ens
empresonen. L’exposició també comptarà amb
obres que tractaran el
tema dels murs d’una
manera àmplia: murs
naturals, artístics, de gènere... (foto). I també s’acompanyarà de diverses activitats culturals i lúdiques,
com recitals poètics, tertúlies, projeccions, dansa...). Es podrà visitar a la casa Lluvià des
de mitjan març fins a mitjan maig. I fins el 13 de març, a la llibreria Papasseit, es pot veure l’exposició d’Eva Soto Del
poema a la forma (interpretant Gemma Gorga), on mostra un
seguit d’obres inspirades en els poemes que, segons l’artista, «constitueixen unes imatges tan potents que en llegirlos neix la necessitat de fer tangible allò intangible donar
forma física a les paraules». Un seguit de peces, elaborades
amb diferents disciplines artístiques, que tenen com a
objectiu traduir la metàfora escrita en metàfora de la forma
i dels objectes descontextualitzats.

L
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fa 25 anys
Jaume Puig

Alguna empresa de
neteja tenia la cara bruta
En la darrera dècada s’havia estès el fenomen
de les empreses de neteja i si l’any 1981
només hi havia registrada Limpiezas Boniquet
el 1990 ja n’hi havia onze, sense comptar els
autònoms registrats individualment. Un cas
especial era el de les cooperatives, que havien
proliferat en poc temps i competien en el mercat en condicions avantatjoses i amb un tracte
força vexatori per al seu personal.

E

n un dels primers reportatges incisius elaborats
per Josep Tomàs, es constatava la precarietat
laboral d’un sector en què la immensa majoria
de treballadors eren dones, tot i que les feines
que comportaven una mínima especialització i
professionalització les feien homes, com era el cas de
polidors i netejavidres. El personal de neteja d’algunes
de les empreses havia vist canviar el nom de la seva, com
era el cas de Limpiezas Boniquet i Neteges Manresanes,
que en realitat eren la mateixa societat, fet que no els
comportava problemes especials però sí la pèrdua de
l’antiguitat.

On sí que hi havia una problemàtica considerable, però,
era en el cas de la cooperativa Mercuri
SCL, que compartia personal amb
Bages SCL i Happy-Net SCL, que tenien
com a president antonio Juan Solano
armingau, exportaveu del grup municipal de CiU i directiu de Cadena 13, entre
d’altres càrrecs. Mercuri duia a terme la
neteja de l’hospital de Sant Joan de
Déu i la seva condició de cooperativa
era dubtosa, atès que personal entrevistat per la revista manifestava no tenir
cap informació de l’evolució de l’empresa i trobar-se en una situació de
pressió per part de Solano, que s’havia
negat a ser entrevistat per la revista.
L’escola Espill feia deu anys
En un altre reportatge, de Montserrat
Peláez i Pep roel, la revista es feia
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ressò del desè aniversari de l’escola L’Espill, organitzada en règim cooperativista de mestres, pares i
mares, que es definia com a escola activa, experimental, pluralista i oberta, a més de laica, catalana i,
sobretot, integradora. Fins llavors l’escola tenia com a
font d’ingressos les quotes dels pares i les activitats
extres. En aquell curs, però, el concert amb la
Generalitat havia alleugerit els seus problemes econòmics.
Tancava Magisteri i obrien
Infermeria i el centre comercial Olímpia
El dia 4 de març, més de 50.000 andalusos procedents
de tot Catalunya es concentraven al Congost per
celebrar el dia d’andalusia. Cinc dies
més tard es feia pública la decisió de
tancar l’Escola de Magisteri de
Manresa, que havia iniciat les activitats la tardor de 1977, i s’anunciava la
creació per al curs vinent d’una
Escola d’Infermeria, en els mateixos
locals de l’aulari de les Saleses. El dia
16 de març s’inaugurava amb una
gran expectació i el col·lapse del carrer Guimerà, el nou centre comercial
que ocupava l’edifici de l’antic cinema Olímpia, amb prop de quaranta
botigues, cafeteria, restaurant i sala
d’actes, ascensor, escales mecàniques i ambient luxós.

El nou centre comercial de l’Olímpia, fa 25 anys

crònica social
Ignasi Torras i Garcia

Concerts de l’Ajuntament i Joventuts Musicals

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

E

ntre 1970 i 1973 l’ajuntament de Manresa i Joventuts Musicals van organitzar diversos concerts, amb
el suport de Caixa d’Estalvis de Manresa. La Coral
Sant Jordi de Barcelona va interpretar obres de l’escola montserratina i la Missa d’Igor Stravinsky, amb
acompanyament d’orgue, violoncel, doble quintet de vent i
solistes. L’Orquestra Filharmònica de Barcelona, amb l’Orfeó
Manresà, la soprano Francesca Callao, la contralt Montserrat
Martorell, el tenor Joan Farré, el baríton Josep M. Descarga i
el flautista Salvador Gratacós van interpretar un programa
mozartià: la Serenata Nocturna, el motet Exultate Jubilate, el
Concert en Sol Major i la Missa de la Coronació.
També van visitar Manresa i van oferir concerts formacions com el Cor Madrigal del Conservatori Ciprian

Porumbescu de Bucarest, la Süddeutsches Jugend
Sinfonie Orchester (Orquestra Filharmònica d’alemanya
del Sud), els cors de la Catedral de Santa Eduvigis de
Berlín, sota la direcció d’anton Lippe, el cor Petits Cantors
de Viena i la Young Israel Strings, sota la direcció de
Shalom ronly-riklis, i l’Orquestra Simfònica Juvenil de
renània del Nord i Westfàlia, sota la direcció de Martin
Stephanie. El 4 de novembre de 1970 van oferir un concert a la basílica de la Seu de Manresa els cors de la
Catedral de Santa Eduvigis, de Berlín, amb obres
d’antoine de Févin, anton Bruckner, Melchior Vulpius,
Hans Leo Hassler, G. P. da Palestrina, Orlando di Lasso,
antonio Lotti, Clemens non Papa, J. P. Sweelinck i Johann
Sebastian Bach. Van fer una interpretació bellíssima que
fou seguida per un gran nombre d’assistents.

EL POU · Març 2015

35

fanal de cua
Llorenç Capdevila

Paraula, certesa, veritat

Curiositats

L

A

es reflexions de Jaume Cabré al voltant de l’experiència creativa (que, en el seu cas, com en el
de molts dels qui dediquem part del nostre
temps a la literatura, inclou tant l’escriure com el
llegir) són sempre molt interessants. al final del
segon capítol de Les incerteses (Proa, 2015), el tercer assaig
que Cabré dedica a reflexionar sobre aquesta experiència
artística, topem amb una afirmació que té un punt de provocador i que subscric amb totes les lletres: «Estic convençut que una paraula val més que mil imatges».
Des de fa una colla d’anys, qui més qui
menys ha sentit dir fins a l’avorriment just
el contrari. Des que el món audiovisual, a
partir de la segona meitat del segle XX, va
començar a convertir-se en el centre de l’univers comunicatiu, el tòpic segons el qual
«una imatge val més que mil paraules» s’ha
convertit en recurrent cada vegada que
algú aconsegueix mostrar una imatge gràfica que transmeti, amb certa plasticitat, un
missatge eloqüent. En canvi, als qui estimem la literatura i sabem que, en bona
mesura, tal com deia rodoreda, «una
novel·la són paraules», i hem assaborit tot
el que hi pot haver darrere cada mot d’un
bon text literari, sempre ens ha grinyolat la
convicció (legítima, però sovint massa gratuïta) dels qui glorifiquen les virtuts patrocinades per santa Llúcia.
Un altre tòpic dels que circulen impunement per tot arreu,
des de converses de cafè fins a dissertacions pretesament
intel·lectuals, és aquell segons el qual «la realitat supera la
ficció». No hi estic gens d’acord. D’entrada, perquè la ficció
sempre es nodreix, en una o altra mesura, de la realitat i, a
partir d’aquí, que la superi només depèn de l’artista i de la
seva capacitat per construir móns; i, d’altra banda, perquè
allò que importa en la ficció (si més no, en la literària), allò
que dóna realment profunditat al text fictici, va molt més
enllà de la fidelitat amb què el text retrata la realitat. Com
diu un personatge de Formentera Lady (Labreu, 2015), la
darrera novel·la de Jordi Cussà: «que sigui realitat o ficció
no té cap importància. L’únic que compta és que aporti un
bri de veritat».
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les acaballes de la commemoració del 1714, si
ens interessem per tot allò que va esdevenir després del desastre, no podem deixar de donar una
ullada als testimonis escrits per algunes de les
persones d’altres països que ens van visitar,
sobretot durant la segona meitat del segle XVIII.
Especialment, els anglesos. anglaterra, en aquell moment,
era capdavantera en les transformacions de les tècniques
de conreu i productivitat de l’agricultura, i arthur Young un
dels homes que més treballaren per a fer-ho possible.
Doncs bé, ell va visitar-nos l’any 1787. El
seu testimoniatge consta en el llibret
Viatge a Catalunya (la traducció catalana
no es publicà fins el 1970). Si bé majoritàriament Young es refereix a qüestions pròpies de la seva especialitat, no hi manquen
curioses notes de costums, com, per
exemple, quan a Barcelona assisteix al teatre: «Ens va sorprendre de veure-hi (entre
el públic) nombrosos eclesiàstics, cosa que
no és corrent a França. això denota una
certa distensió en matèria de religió».

Més que no un viatge podríem dir que l’estada d’arthur Young va ser una excursió.
Durà només uns quinze dies, i conegué la
Catalunya interior i la litoral. Una altra
Dani Hernández Massegú
característica del seu itinerari és l’atipicitat
en relació amb altres viatgers estrangers, que entraven per
La Jonquera. Ell va fer-ho per la Vall d’aran i visità el Pallars,
comarca que restà desconeguda per als altres. Una cosa
que el sorprèn i l’admira en tot el país és «la laboriositat de
la seva gent», però això l’acara a una contradicció també
constatable: «amb tan bones qualitats de la gent, a què
podem atribuir el pobre estat del país?». Tot i que Young
no creu que un viatger només amb una estada breu estigui
en condicions de respondre a la qüestió, ja abans ha constatat amb notable perspicàcia: «El comerç i la indústria d’aquesta ciutat (Barcelona) han resistit la mala disposició que
la Cort ha mantingut sempre envers tot Catalunya. Pel seu
gran deshonor, els prínceps de la casa de Borbó no li han
perdonat mai els esforços que va fer per posar al tron un
príncep de la casa d’Àustria. El poble està sobrecarregat
d’impostos; no entra res a la ciutat que no pagui tributs».
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Joan Manel Gabarró

Aquell rebut resplendent!

E

l ministre José Manuel Soria –aquell canari amb
una tofa de morè intens– va dir que la manca
de vent havia produït un descens de la producció energètica eòlica. Va home, va! No se’l creu
ningú. Des del moment que tots els exministres
acaben als consells d’administració de les elèctriques
que ja ens queda clar que el govern espanyol, sigui del
color que sigui, sempre n’afavoreix el benefici. I, en acabar el periple polític, a seure en butaques de pell i parar
la mà. Quin escàndol! Com sempre, el perjudicat és el
consumidor i la impotència que sentim encara ens
enrabia més. Els rebuts de la llum aquest principi d’any

han provocat l’aturada cardíaca a més d’un que, per més
que canvia bombetes i engega la rentadora a les tres de la
matinada, cada cop paga més. Desglossar una factura
requereix un màster d’enginyeria fiscal i financera i, de
vegades, ni el personal del Servei d’atenció al Client –de
pagament, per descomptat– és capaç de descriure la llista
de tots els capítols del robatori. Per això, i gràcies a la iniciativa d’Òmnium i una llarga llista de col·laboradors, la
vigília de la Llum a Manresa és un homenatge al baix consum. Ni que sigui per una estona, alguns poden parar el
comptador, tot esperant que aquella encesa reflecteixi,
definitivament, una nova llum: més barata, això sí.
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BUGADA AL POU
Entrevista fantasma
Començo la rentada del mes amb un cas
insòlit viscut l’últim cap de setmana de
mes. El dissabte 28 de febrer, Regió7 publicava una entrevista amb l’exentrenador i
exjugador del Barça Carles rexach.
L’article ocupava tres pàgines del suplement la revista i desvelava interiorirats
destacades del vestidor blaugrana, especialment, de la relació entre Pep Guardiola
i el traspassat Tito Vilanova. a primera hora
del matí, els principals mitjans del país,
entre els quals TV3, es feien ressò de les
declaracions del Charly que, contra tot
pronòstic, negava hores després que
hagués concedit una entrevista al diari
manresà. Poca estona després es va confirmar com havia anat tot. L’exentrenador
va recordar haver pronuciat les opinions
d’aquella entrevista el 4 de setembre de
l’any passat, en el marc d’un sopar-tertúlia
al qual havia assistit de la mà de l’exagent
futbolístic Josep M. Minguella. La vetllada,
que formava part del cicle Sopars de
Girona, l’havia organitzat un col·lectiu de
gironins residents a Barcelona que, a més,
acostuma a fer ressenyes escrites de les
opinions d’aquestes tertúlies amb personalitats de tots els àmbits al seu blog gironinsdegirona.wordpress.com. així, els
comentaris de rexach a la sobretaula d’aquell sopar de finals d’estiu van ser penjats
a l’espai web del col·lectiu el 14 de gener
d’aquest any conjuntament amb una fotografia de grup que reproduïm. ara bé,
aquell mateix contingut reelaborat –i pel
que s’ha vist sense informar a l’entrevistat–
va acabar publicat el 22 de febrer al Diari
de Girona, sota la signatura de l’escriptor,
professor i periodista olotí Lluís Busquets i
Grabulosa, no massa avesat, per cert, als
temes esportius. La capçalera, que pertany
al grup Premsa Ibérica com Regió7, acostuma a intercanviar articles entre la resta de
diaris del grup, per la qual cosa, una setmana després, i en format d’entrevista mai
concedida al mateix Busquets, la peça
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apareixia a Regió7. El rebombori devia originar-se perquè, a Manresa, es va fer diferent que a Girona i el focus se centrava en
les desavinences entre Guardiola i
Vilanova. Ben mirat, des del punt de vista
periodístic, la història és ben trista. Sembla
que als diaris ja no hi treballin redactors
–per què es necessiten si ja hi ha documents transcrits amb declaracions en
sopars privats– i, a més, el mateix material
–i probablement pel mateix preu– pot
aparèixer publicat a tots els mitjans del
trust empresarial. Pura essència periodística, sí senyor.

Marc Marcè, absolt
Tot plegat, sense deixar de parlar del tot
del tema anterior, tenint en compte que el
director de Regió7, Marc Marcè, sempre
procura que el seu rotatiu faci un periodisme rigorós. Però, és clar, no es pot controlar d’on vénen tots els continguts, sobretot
si els fan «a fora», oi? reflexions a banda,
em toca parlar, precisament, del Marcè ja
que un alt càrrec del «grup internacional
multimèdia» que edita el Pou m’informa
que potser caldria matisar una de les
homilies que mossèn Gudiol va pronunciar ja fa una mesos i en què parlava dels
conflictes del col·lega amb un agent de la
policia local. Un policia que l’havia acusat
de menyspreu després d’haver estat sancionat quan circulava amb moto. El cas és
que Marc Marcè ha estat absolt del delicte
de presumpta mofa a l’autoritat en un litigi que, val a dir-ho també, ja fa temps que
dura. En nom de l’honorabilitat del director de Regió7, queda dit.

Ecologia de
proximitat
Perquè la veritat és la veritat i, de vegades,
hi ha evidències tan clarividents que fins i
tot fan mal. L’exemple més clar és el d’un
ecologista anònim que ha penjat a l’om de
la Plana un cartell fet de cartró amb una
reflexió encertadíssima. La gran conclusió
–del tot irònica– és que no es planten
més arbres perquè no donen wifi a una
societat hipnotitzada i abduïda per les
noves tecnologies i la necessitat d’estar
connectada a internet les 24 hores del
dia. El tema del mes d’aquest mateix
número no pot ser més aclaridor respecte a la necessitat d’un entorn més

sostenible. El cartell casolà de la Plana de
l’Om, rebla encara més el clau.

Un que vol lligar
Tornant a la veritat, cal dir que s’arriba a
una edat en què un ja no està per subterfugis i va de cara a barraca. Com l’Isidro,
que busca nòvia i, sense cap vergonya, va
penjar aquest paper de disseny dubtós a la
soca d’un arbre del carrer Guimerà, al tram
principal, just davant la parada d’autobusos. Hi ha la possibilitat que rebi una trucada del tipus: «Hola, he vist l’anunci que has
penjat i tinc interès a conèixe’t. Em dic... (el
que sigui)» De parelles n’hi ha de tantes
maneres... Total, el no ja el té.

Pintada de tot cor
Tot plegat, això sí, amb l’objectiu de prendre’s la vida amb optimisme i procurar ser
feliç. Com expressa una pintada que ha
retratat un amable col·laborador al carrer
de Puigterrà de Baix, just al costat d’una
botiga de roba de dona de talles grans. He
de pensar que l’autoria de la pintada no té
res a veure amb el comerç, però, ben
mirat, potser sí que hi podria tenir relació.
Necessitar una talla gran i trobar roba de la
teva mida que t’agradi, segur que t’ajuda a
ser feliç. Per ser infeliç ja hi ha tots els anuncis i catàlegs que t’animen (obliguen) a
aprimar-te.

Contenidor groller

Àntikus i Ràkanus

Una altra estampa, aquesta de més mal
gust, és la que hem immortalitzat en un
contenidor del carrer Josep M. Planes, al
trencall que surt del Passeig i passa per
darrere de l’edifici de Correus. En principi,
se suposa que, al cartellet, hi deia «només
fulles» ja que aquest contenidor serveix
únicament perquè els escombriaires hi
llencin les fulles dels arbres. Però la imaginació és molt punyetera...

La crisi ha posat fre a molts excessos i
entre ells ha portat la contenció als
preus de les cartes de molts restaurants.
actualment, a Manresa i a molts altres
llocs, es poden trobar menús al migdia
per 10 euros amb una relació qualitatpreu més que excel·lent. El restaurant
Àntikus (a la placeta que hi ha al final
del carrer de la Mel) s’ha fet un cert nom
com a lloc on menjar-hi bé i a un preu
raonable. El menú dels migdies surt per
12,50 euros. Sense ser dels més econòmics, tampoc no difereix gaire dels d’alguns altres llocs d’un cert nivell. Tot
correcte fins que se t’acut demanar vi
amb gasosa. Llavors et recorden que el
menú especifica vi o aigua, a escollir, i
que la gasosa te la cobraran a part.
Lleig. Molt lleig. Bàsicament perquè a la

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

immensa majoria de llocs d’aquí i d’arreu, demanar «vi amb gasosa» es considera com una sola beguda... i això en
menús de 10 i 9 euros! El dissabte a
l’Àntikus el menú es de 16. Correcte,
perfecte. Fins que no et passi com a
uns amics meus que havent-hi anat un
altre cop i havent estat convidats a uns
xupitos, van demanar-los al final amb
tota la seva innocència i la resposta
que van rebre és que els xupitos només
els oferien si feien la carta. I també ho
vaig trobar molt lleig, tant o més lleig
que el lleig de la gasosa. El qui marca
les directrius d’aquell restaurant hauria
de saber que de vegades per un simple
detall et pots guanyar un client. I que
d’altres, també per només un detall
com aquest el pots perdre.
Nota: al Carrefour una gasosa de 0,50 l.
surt a 18 cèntims, preu de venda al
detall.

L’HOMENOT DE La PIPa

La felicitat... eterna

E

ncara que amb un cert retard,
volia compartir amb els lectors
la felicitat de què tota la nostra
família gaudeix, ja que fa uns
mesos (el 2014) vam rebre a
casa una resolució que afecta la nostra
mare. La resolució és del departament de

Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya. Per entendre’n el contingut
cal tenir un Màster en Dret administratiu
de la Pompeu (per allò que és de casa).
Una vegada llegits els fonaments jurídics i
creient que he iniciat un procés de dèficit
cognitiu de comprensió molt greu que
pot significar un inici de qualsevol condició de demència, passo a llegir el que l’autoritat competent resolt.
I aquesta determina que la meva mare
pot gaudir del servei de promoció de
l’autonomia personal per a persones
amb dependència ateses en centres
de llarga estada psiquiàtrica, del servei de promoció de l’autonomia
personal per a persones amb
dependència ateses en
centres sociosanitaris de
llarga estada i torna a
repetir per segona vegada aquest servei sociosanitari.
També resol, l’autoritat
competent, que el cost de
participació de la persona
interessada en cadascun

dels serveis és de 0 €. Salvats de passar per
caixa! L’efecte d’inici dels serveis és del 16
de març de 2009. atès que la mare va traspassar al cel, espero, el 9 de març de 2009,
no podeu suposar l’alegria manifesta de
tota la família. Sort que no ho hem sabut
fins ara, el cost del trasllat als centres
podria portar-nos a la misèria més absoluta. Hi ha transport del cel al centres? Ho fa
el transport sanitari? Es va amb taxi? a càrrec de qui va el transport?
I ara, com li diem? Ella que tanta fe tenia en
l’administració catalana, tenia dret a unes
prestacions i ens va deixar sense saber
que tenia aquestes prestacions cobertes i
sense cost (això darrer donada la gasiveria
inherent a tota persona catalana la podrà
haver traslladat al cel per via directa).
Una vegada passats els efectes de la lectura i de la ingesta d’aromes de Montserrat el sentiment és de sarcasme i
penso que la resolució era per a una
altra persona –equivocació d’expedient– que encara espera la resolució o
que, a més de crear estructures d’estat,
què tal si fem que les que ja tenim rutllin una mica millor?
EL POU · Març 2015
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JaUME GUBIaNaS

LLUM DEGÀS

Anarquisme i catalanitat

S

i el nostre informant no s’erra, les anarquistes catalanes
–entre les quals, dues de
manresanes– detingudes el
passat mes de desembre
arran de l’operació Pandora i alliberades fa un mes, no estan especialment
queixoses del tracte de les funcionàries de la presó (en la qual van coincidir amb un tal Bárcenas, responsable
de l’economat), que en general qualifiquen de correcte i normal. Ni tan solament el fet de ser anarquistes o presumptes terroristes va crear cap animadversió entre les seves escarcelleres. aquestes no els van perdonar, en
canvi, que fossin catalanes, circumstància que va provocar en les correctes i normals funcionàries més d’una
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urticària, traduïble en vexacions,
imprecacions i perjudicis.
aquesta aparent incongruència
o contradicció hauria de fer
reflexionar els mateixos anarquistes ja que, en virtut del seu
ideari, no existeixen nacions sinó
el món i no existeixen persones
sinó la humanitat. Però resulta
que, agradi o no, darrere cada
anarquista hi ha una persona
que, agradi o no, ha nascut en un
lloc determinat. Si aquest lloc no
es diu Catalunya, el presumpte delicte
és relatiu. ara bé, si ets anarquista i català, la presumpció d’innocència desapareix perquè el delicte està en el fet
mateix de ser català. El problema,

doncs, no és tant la a d’anarquia, sinó la
pronúncia oberta de la vocal. Una vegada més, el lema d’aquest encara nostre
estat és: abans una Espanya anarquista
que una Catalunya catalana.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOr raMON
IL·LUSTraCIÓ: MarIa PICaSSÓ

Dolors Pardo Circuns, ballant entre pedres i lletres

LO GAITER
DEL CALDERS
Per la Fira de l’aixada
gairebé sempre fa fred,
excepte alguna vegada
com enguany que «el caloret»
ens ha arribat de València
mostrant-nos la incompetència
de la rita Barberà
que anava mig «entonà».
Com es pot ser tan babau?
Que tinguin la festa en pau.
És clar que l’alt Tribunal
està ben polititzat,
vull dir el Constitucional,
aquell que ha dictaminat
que no teníem cap dret
a poder fer la consulta.
¿No ens posaran una multa
cada cop que fem un pet?
Pel que es veu ara resulta
que ni a pensar tenim dret.

P

er poc que sovintegeu llibreries, que aquesta dona us ha de
sonar: fa més de 30 anys que
aixeca la persiana de la Parcir,
que es diu aviat. I mira que, de jove, la
Dolors volia ser arqueòloga! Per això va
estudiar Història i, amb la carrera feta,
cada estiu s’aplicava voluntàriament a la
disciplina de remoure el passat d’entre les
pedres. El passat i... el futur: perquè va ser
entre les lloses d’un sepulcre amb fongs
de 1.500 anys, que va trobar company,
marit i soci: antoni Daura. I ja hi vam ser.
Com que de l’arqueologia al nostre món
només n’ha viscut Harrison Ford, el negoci familiar els va atrapar. I el negoci eren
els llibres: cal recordar que la Dolors és
filla d’aquell editor i venedor inoblidable
que va ser en Marià Pardo? Llibres i enciclopèdies a domicili, i tot en còmodes terminis! La Dolors, doncs, n’ha estat la fusió
biològica d’aquell acrònim. Marià Pardo.
Paquita Circuns. Pardo+Circuns: Parcir!

De primer al carrer Barcelona (1973), dotze
anys després al carrer Guimerà: dos-cents
cinquanta metres quadrats de llibreria que,
d’ençà la darrera reforma incorpora aquella
aventura del Petit Parcir, a Carrasco i
Formiguera. I, doncs, què us fa falta? Si no
ho tenen us ho troben, que per això la
Dolors haurà estat sempre una professional
del llibre i la recerca, ara a cop d’ordinador.
I en aquell equip ningú no hi plany les
hores, de dilluns a dissabte! Només, això sí,
cada migdia la Dolors i el Toni abandonen
el to formal dels llibreters de raça i surten a
ballar fins perdre l’alè: sí, sí, disset anys a la
primera categoria absoluta! Dominant els
estàndards –valsos, tangos i slowfox– i fins
atrevint-se amb els llatins, coronant pòdiums internacionals... I tot, tot, just abans de
les cinc de la tarda, a temps de recuperar la
bufera i atendre els clients, o perseguir
unes comandes. I esperar, al capdavall, la
pau del vespre a casa: és, de llarg, la millor
estona per llegir. Cada dia.

I si no, mireu què passa
en l’àmbit judicial:
que per un temps perd la plaça
el jutge Santi Vidal,
que valent ha redactat,
com qui dóna una lliçó,
la nostra Constitució
i ens l’han ben empaperat!
I, com si res no passés,
ens escanyen més i més.
Per sort ja s’acosta el dia
que ens podrem ben esbafar.
ai quin goig, quina alegria!,
el moment que arribarà:
Si aquell dia fem diana
i són bons els resultats
farem el que ens doni la gana
amb els nostres plats trencats,
perquè sabem què volem
i junts ens en sortirem!
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MOSSÈN GUDIOL

Felip González, en línia

B

enaurats germans i germanes, que la Llum de Montserrat us il·lumini per tot
l’any. Com ha ben influït en
la ment del candidat a l’alcaldia pel PSC a Manresa, Felip
González. Un home de comunicació, a
fe de Déu. Quan era corresponsal de
La Vanguardia era el primer a assabentar-se de tot. Des que es va posar en
política, ja li costa més estar al dia...
Però continua tenint agilitat mental i
bones idees, encara que encapçali les
llistes d’un partit en hores molt baixes.
Va ser el primer a proposar per a
Manresa un defensor del ciutadà i, per
si de cas, ara ha habilitat un telèfon
mòbil amb Whatsapp per rebre queixes i suggeriments. Nostre Senyor sap
que saber escoltar té compensacions
més tard o més d’hora. I escoltar misèries ciutadanes, encara més, especialment perquè la resposta sol ser de
manual: «no hi ha diners», «això no
depèn directament de mi» o, la més
estesa, «m’ho apunto i ja miraré de
solucionar-ho». Els polítics municipals,
per desgràcia, només trepitgen carrers i escolten (o ho fan veure) els ciutadans en campanya electoral. Cada
quatre anys. La resta de mandat, la
línia sempre comunica, per Déu. Per
tot plegat, espero que, acabada la
campanya, l’amic Felip no apagui el
telèfon per deixar de rebre missatges
de manresans i manresanes indignats
o imaginatius.
Si hem de ser justos, direm que en González tampoc
no és del tot pioner en això d’escoltar les opinions dels
ciutadans de tu a tu. No podem faltar a la veritat a ulls
de Déu. La gent de la CUP ja fa temps que s’asseu amb
els ciutadans a parlar de Manresa. Que després en treguin alguna idea de bomber ja és una altra cosa... Com
a mínim la predisposició hi és tota. N’hi ha d’altres que
tiren pel dret sense consensuar gaire el que decideixen i després acaben patint les conseqüències i, el que
és pitjor, el càstig de Nostre Senyor. No obstant això,
felicito efusivament en González i Martín que, a dife-
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rència del seu homònim expresident, no és un gerro
xinès que està per damunt del bé i del mal. És un paio
dialogant, franc i compromès. Malauradament, i com a
bon aficionat del Manresa de bàsquet, ja té prou
intel·ligència emocional per afrontar uns comicis en
què la dinàmica del seu equip no és gens bona. Els
percentatges en tirs de camp són més aviat pèssims.
ara bé, com els del Nou Congost, l’esperit de lluita i la
vocació de servei, l’home, la té. I, gràcies al Whatsapp
està permanentment en línia. Que Déu el beneeixi i el
continuï tenint animat per treballar per la ciutat en
benefici de tots i totes.

Vols saber què passa a Manresa?

Subscriu-te al
Tota l’actualitat manresana, informació,
opinió i seccions d’humor, cada mes a casa
teva, per només 3,90 euros per exemplar

Nom i cognoms
adreça
Població

CP

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

Tel.
a

de 2015, per un

import de 3,90 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
Informació: Tel 93 872 50 18

