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editorial

Orgull de barri

P

er als fastigosament manresans, aquells
que no poden evitar rondinar a cada pas
quan passegen per la ciutat, però que
molt difícilment sabrien viure enlloc
més, l’estat del barri vell enerva. La majoria senten enveja de les solucions adoptades per altres urbs mitjanes catalanes
per conservar el patrimoni i es pregunten què s’ha fet malament per anar sempre tard a l’hora
d’engegar una transformació decidida del centre històric. Per acabar-ho d’adobar, en els últims anys, la desacceleració econòmica ha liquidat bona part del comerç i
ha congelat les intervencions –fins i tot les de manteniment bàsic– en zones ja de per si degradades. Amb l’entrada del primer govern tripartit el 1995 i la posada en
marxa de Fòrum, es van programar intervencions prou
significatives que han fructificat, anys després, en espais
que ara llueixen ben endreçats com el conjunt que conformen l’antiga Fàbrica Balcells –l’actual Conservatori de
Música– i l’edifici dels nous jutjats integrat a la plaça de
Montserrat. Anys després, l’últim mandat de la mateixa
fórmula de govern, va hipotecar la ciutat amb unes
obres a la Reforma que van acabar amb la paciència de
la ciutadania. I, si seguim cronològicament, l’últim lustre
ha estat d’austeritat espartana i d’inversió mínima.
Comptat i debatut, si ho mirem en perspectiva, hi ha
hagut encerts i nyaps ben considerables. Tot plegat
sense oblidar que hi ha un pecat original que ha llastat la
rehabilitació del centre històric: quan a mitjans dels anys
noranta es va començar a plantejar seriosament,
Manresa ja anava tard i havia començat la incessant fuga
de població des del centre cap a altres sectors o cap a
poblacions veïnes. Com a conseqüència, la marginalitat i
l’increment de les bosses de pobresa i marginalitat es va
instal·lar, per quedar-s’hi, al cor de la ciutat.

per a la resta de visitants. Debats polítics a banda, Adam
Majó entoma una responsabilitat important amb zero
euros de pressupost propi, però amb l’autonomia –
segons explica ell mateix– per navegar entre les regidories i estirar tots els fils i recursos possibles per revitalitzar
el Barri Antic, les Escodines i part del sector de Vic-Remei.
En algunes zones de l’entramat urbà, la situació ha arribat a límits vergonyants. Cal un pla de xoc o, com a
mínim, una pauta per revertir la tendència i el desencís
que arrossega bona part de la ciutadania i, com una ona
expansiva demolidora, s’escampa per tots els racons i
aniquila qualsevol iniciativa comercial o de rehabilitació
d’habitatge. El nou comissionat compta amb estudis i
diagnòstics de tot tipus. d’una banda, de la potencialitat
patrimonial i, de l’altra, dels grans punts negres del barri
vell. Cal, doncs, sense més demores, passar a l’acció i
començar a arrencar activitats, per petites que siguin,
que contribueixin a encetar una dinàmica il·lusionant
que propiciï altres iniciatives potser més potents. Per
arribar a bon port, Majó parteix d’una motivació essencial a l’hora d’afrontar un pla de xoc enèrgic per al sector.
A grosso modo, la pauta se centra a enderrocar o posar
cap per avall tot allò que no serveixi i, amb tot tipus d’idees que il·lusionin a veïns, comerciants, entitats i institucions, recuperar
l’orgull de
barri.

Amb el boom immobiliari, Manresa va créixer desmesuradament cap enfora, sense tenir poca o cap consideració pel patrimoni històric i la necessitat imperiosa de
revitalitzar-lo –aprofitant l’embranzida– per fer-lo més
digne, com la pedra de toc que ens singularitza. Ara, vint
anys després de planificar grans línies mestres d’un planejament urbanístic transformador, per fi, sembla que
arriba el moment de girar full i, amb el darrer POUM com
a marc més o menys consensuat, s’ha designat un comissionat per al Centre Històric amb l’objectiu de canalitzar
totes les iniciatives i gestions destinades a recuperar-lo.
Primer de tot, per als manresans que hi viuen i, de retruc,
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notícies del pou
Taula rodona sobre cases
singulars, al Casino

Gerard Oliva s’incorpora
com a fotògraf a la revista

Coincidint amb la presentació de la revista del mes, el
dia 3 de febrer es va fer al Centre Cultural del Casino
una nova taula rodona del cicle Temes del Pou, que va
tractar sobre el tema: L’experiència de viure en una casa
singular. El debat, moderat per Carles Claret, va comptar amb la presència de Pere Alier, de la casa Vallès;
Francesc Santasusana, de la Buresa, i Enric Torres, de la
torre d’en Vinyes.

El jove fotògraf manresà Gerard Oliva debuta aquest
mes a la revista, amb el reportatge central dedicat al
Centre Històric. Des d’ara, doncs, Oliva col·laborarà en
l’apartat d’imatge de la nostra publicació, conjuntament amb Jordi Alavedra i Francesc Rubí, que se n’encarreguen des de fa anys.

Redacció, administració,
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes Muñoz
Tresorer: Francesc García
Vocals: Joan Badia, Joan Cals, Carles Claret,
Ramon Fontdevila, Lluís Matamala,
Josep R. Mora, Joan Segon, Teresa Torra i
Joan Vilamala
Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1 - Manresa
Telèfon i fax: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret

4

EL POU · MARÇ 2016

Redacció: Ramon Aran, Sílvia Berengueras,
Núria Closas, Laura Coletas, Jordi Estrada, Xavi
López, Josep M. Oliva, Anna Pujol, Ferran
Sardans.
Disseny: Domènec Òrrit
Maquetació: Jana Fontdevila
Portada: Francesc Rubí (a la fotografia, Pere
Alier al saló vuitcentista de la casa Vallès).
Fotografia: Jordi Alavedra, Francesc Rubí,
Gerard Oliva.
Col·laboradors: Isaac Bosch, Lluís Calderer,
Maria Camp, Llorenç Capdevila, Ignasi Cebrian,
Cercle Artístic de Manresa, Ferran Climent, Pep
Corral, Anna Crespo, Laura Estrada, Cèlia
Fíguls, Manel Fontdevila, Ramon Fontdevila,
Joan M. Gabarró, El Galliner, Jaume Gubianas,
Dani Hernández, Robert Martí, Josep M. Mata,
Eduard Merly, Anna Navarro, Maria Picassó,
Alba Piqué, Guillem Puig, Laia Puig, Quaderns
de Taller, David Torras, Laura Vidal, Mireia Vila,
Joan Vilamala, Marc Vilanova, Lluís Virós.

Administració:
Sílvia Berengueras
Expansió publicitària:
Publicitat Clarena
C/ Urgell, 38. Tel. 93 872 43 86
Impressió:
INOM, SA. Era de l’Huguet, 7.
Tel. 93 878 41 20
Distribució:
Sobrerroca Centre SL.
Tel. 93 873 92 34
Dipòsit Legal:
B-13.528-1987
ISSN: 2253-6647
Amb la col·laboració de:

Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector
Patrimoni trinxat
És un fet lamentablement evident i palpable que hi ha gran part del nostre
patrimoni arquitectònic que no es troba
en les millors condicions. No em refereixo només al que ja està legalment protegit –que també– o al que rep o ha
rebut algunes actuacions puntuals per
la seva significació i valoració historicoartística. Ara vull fer més aviat incís en
aquell que podríem dir que no és de primera divisió, però que conforma, és clar,
la imatge de la nostra realitat cultural.
Que és, de fet, el millor testimoni del
pòsit de la nostra dilatada història.
A casa nostra ha estat el Centre d’Estudis
del Bages qui ha denunciat públicament
i de manera reiterada l’estat d’abandó de
determinats espais, que han iniciat una
ràpida decadència. Entre d’altres, als darrers temps, s’ha posat el focus, a
Manresa, en la Fàbrica Nova, la torre
Carreras o la fàbrica dels Polvorers. Evidentment cada cas és diferent, tant a
nivell de propietat com de projectes de
futur. Però en tots ells, i en molts d’altres
que ara deixo de banda, s’observa una
negligència i l’abandó per part dels propietaris i una impotència i una manca de
recursos per part de l’administració
pública a l’hora de fer-hi front. Tot i que
la sensibilitat, almenys formal, per part
dels responsables municipals ha millorat
en gran manera, si la comparem en
dècades precedents, no és suficient
encara per aturar aquesta realitat que
posa en perill la nostra memòria.
La degradació ve donada per una deixadesa, acompanyada d’una falta de
perspectives econòmiques que perme-

tin inversió acompanyada de nous
usos. Però també per l’acció incontrolada de determinats individus que saquegen sistemàticament aquestes edificacions. El cas recent més greu ha estat el
del complex fabril dels Polvorers, on
uns lladres van robar les bigues i columnes de ferro, amb total tranquil·litat, i
això va produir l’esfondrament de la
coberta de la nau principal.
Però aquí voldria lamentar que no es
tracta només de furts, on hi ha un interès econòmic per part d’uns determinats
grups, sinó també de trinxar i embrutar
sistemàticament un edifici abandonat.
Això ho hem pogut comprovar tots
arreu. No entenc aquesta obsessió
malaltissa a trencar (no robar!) vidres i
portes, com també pintar i guixar amb
grafits de significat estrany allí on es
detecta que no hi ha vida quotidiana.
Qui són aquests trinxeraires? N’hi ha
algun d’identificat? La manca de manteniment pot produir patologies greus, a
banda d’acumular pols i teranyines, però
res a veure amb la destrucció pura i dura
feta només amb ànim destructiu.
Entenc que aquest és un problema difícil
de reconduir a curt termini, però demanaria almenys una certa consciència ciutadana que denunciés, quan els veiés,
aquests casos d’espoli sistemàtic a les
autoritats que pertoquin. I a aquestes un
seguiment dels actes delictius, encara
que es puguin considerar de baixa intensitat. I protegir, és clar, molt millor l’accés
a aquest patrimoni mentre no en sigui
possible econòmicament la rehabilitació. Resignar-nos a un paisatge de
degradació no hauria de ser possible en
cap cas!
Antoni Daura i Jorba (article publicat al
Pou Digital –www.elpou.cat–)
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de mes a mes
La FUB celebra 25 anys
4 de febrer. El saló de sessions de l’Ajuntament de
Manresa acull l’acte institucional de celebració dels 25
anys de la FUB, amb la presentació del llibre FUB25,
d’Anna Vilajosana. Hi intervenen Valentí Martínez,
vicerector de la UVic-UCC, l’alcalde Junyent, i el rector
de la UVic-UCC, Jordi Montaña, i la cloenda és a càrrec
del cor Lupulus Emsembla.

Moren Meritxell Guixé,
Fina Sitjes i Miquel Asensio
4 de febrer. Mor als 38 anys Meritxell Guixé, mestra
de l’escola La Font. L’endemà, mor als 59 anys la gestora cultural Fina Sitjes. I el dia 15, mor als 64 anys
Miquel Asensio, empresari i activista polític de l’àmbit independentista.

Arriba el Carnestoltes
6 de febrer. La rua d’adults enceta la Carnavalada de
Manresa, que arriba al punt més àlgid amb el multitudinari Carnestoltes infantil de l’endemà al matí, que
aquest any canvia l’itinerari per acabar a la plaça de la
Font de les Oques.

S’instal·len 30 desfibril·ladors
12 de febrer. La instal·lació de 30 desfibril·ladors d’ús
públic en diferents punts de la ciutat la converteixen
en una de les més cardioprotegides de Catalunya,
només darrere de Barcelona i Girona. El projecte és
possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de
Manresa, Rotary Club Manresa-Centre i Mútua
General de Catalunya.

Marcel Gros
estrena ‘Universari’
14 de febrer. El pallasso Marcel Gros celebra el quart
de segle de trajectòria en solitari amb l’estrena al teatre Kursaal de l’espectacle Universari, un muntatge
que juga amb les vocals i fusiona la poesia i el risc.

Detingut per falsificar obres
de Tharrats
15 de febrer. Els Mossos d’Esquadra detenen el
fillastre de Joan-Josep Tharrats, acusat de falsificar
260 quadres de l’artista en una fàbrica abandonada
de Manresa.
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Foto: Ajuntament de Manresa

El tennis protagonitza
la Festa de la Llum
13 de febrer. Partits de tennis al Casino i la inauguració d’una escultura per recordar els orígens
d’aquest esport a la ciutat enceten la Festa de la
Llum administrada pel Club Tennis Manresa,
amb pregó institucional a càrrec de Josep
Alabern i els punts forts dels 16 Jardins de Llum
promoguts per la Taula de les Arts Visuals i
l’Encesa de la Nova Llum coordinada per
Òmnium, durant la vigília de la festa.

Xavier Obradors,
premi Ciutat de Barcelona
15 de febrer. L’investigador manresà Xavier
Obradors rep al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona, conjuntament amb Teresa Puig, el premi
Ciutat de Barcelona en la categoria de Ciències
Experimentals i Tecnologia, pel descobriment d’un
procediment de producció de materials superconductors assequible i industrialitzable, basat en la cristal·lització ultraràpida, aplicable a la gestió sostenible
de l’energia elèctrica.

Manresa perd el rang
de gran ciutat
17 de febrer. L’Ajuntament no aconsegueix els 345
nous empadronaments que necessitava i només
n’obté 120, per la qual cosa Manresa perd la categoria de gran ciutat, ja que l’INE havia rebaixat la xifra
provisional per al 2015 en 74.655 habitants. Malgrat
tot, el govern municipal demana al ministeri
d’Hisenda que tingui en compte la provisionalitat del
descens de població a la ciutat.

Llum verd per a
una nova funerària

Una de freda...

18 de febrer. El ple municipal aprova la nova ordenança de serveis funeraris, que permet que pugui operar a la ciutat l’empresa funerària Eternam, encara que
no disposi de tanatori.

La ciutat recorda
Muriel Casals
18 de febrer. Òmnium Bages promou una concentració a la plaça Major, on es fan cinc minuts de silenci en
record de Muriel Casals. Hi assisteixen unes tres-centes persones i l’acte es clou amb la intervenció de la
jove violoncel·lista Mireia Gómez, que hi interpreta el
Cant dels Ocells.

La Fira de l’Aixada
pateix per la pluja
28 de febrer. Els actes de la Fira de l’Aixada queden
sensiblement afectats per la pluja intensa que cau el
dissabte, tot i que una gran gentada envaeix el barri
vell l’endemà, en un diumenge força assolellat que
permet desenvolupar gairebé totes les activitats.

Festa de la Llum
Els manresans han viscut una altra Llum per oblidar.
La resignació ha presidit la majoria d’actes, adreçats
fonamentalment a la gent gran. Seguint la tradició
històrica d’uns anys cap aquí, una bona part dels ciutadans van decidir anar-se’n. La Llum és una festa que
no s’actualitza. Salven la festivitat alguns dels actes
organitzats directament per Aigües de Manresa –fins
i tot el pregó institucional d’enguany ha anat a càrrec
del director gerent de l’esmentada empresa, Josep
Alabern–, o bé el ja consolidat acte d’Òmnium sobre
l’Encesa de la Nova Llum, que va il·luminar amb milers
d’espelmes el centre històric i es va ajuntar amb l’art
al carrer dels Jardins de Llum, sota l’organització de la
Taula de les Arts Visuals de la Catalunya central. Els
administradors del Club Tennis Manresa van donar un
cert protagonisme a l’esport, amb una original escultura de Jaume Soldevila i amb la novetat de la caminada amb torxes des del parc de l’Agulla fins al
Carme. Però no n’hi ha prou, ja que l’oferta és poc
atractiva i ja seria hora que les entitats més dinàmiques de la ciutat fessin un pas endavant per revitalitzar una festa massa conformista.

...I una de calenta
25 anys de la FUB

Foto: Pere Culell

Bezsonoff guanya el setzè
Amat-Piniella
25 de febrer. L’escriptor perpinyanès Joan-Daniel
Bezsonoff obté el setzè premi Joaquim AmatPiniella amb la novel·la Matar De Gaulle, a
l’Auditori de la Plana de l’Om, en un acte on també
es presenta el muntatge Lliures de tanques i filferrats, amb textos de Joaquim Amat-Piniella i Hans
Krassa, compositor txec d’origen jueu.

Dels 64 alumnes que hi havia matriculats l’octubre de
1991, fa 25 anys, a l’Escola d’Infermeria, a l’aulari de les
Saleses, emparada jurídicament per la Fundació
Universitària del Bages (FUB), actualment s’ha assolit la
xifra de gairebé 4.000. Durant aquests anys, s’ha anat
consolidant un equip docent, alhora que aquells primers estudiants s’integraven dins del mercat laboral.
Oferta i demanda han anat creixent en paral·lel, al llarg
d’aquests 25 anys fins a l’actualitat, en què s’imparteixen sis graus: Administració i Direcció d’Empreses,
Educació infantil, Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia i
Podologia, i Pròtesis Dentals. També s’ofereixen màsters i postgraus per als professionals de l’educació,
l’àmbit empresarial i la salut. Compta amb les facultats
de Ciències de la Salut i de Ciències Socials i actualment té tres edificis: FUB1, FUB2 i la Clínica Universitària, amb l’objectiu de posar els coneixements directament al servei de la societat. A més, innoven amb la
creació del Centre Internacional de Simulació i Alt
Rendiment Clínic, que utilitzen com a mètode d’aprenentatge i per a la seguretat dels pacients, i amb el Lab
0_6. Avui la FUB té un acord de federació –Universitat
de Vic, Universitat Central de Catalunya–, per continuar creixent i és el referent universitari de la ciutat.
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d’aquí i d’allà

Laura Coletas

Vasile Vaydics. Romania

«Catalunya serà casa nostra... fins que
ens deixin!»

E

m dic Vasile Vaydics i tinc 40 anys. Vaig
néixer a Romania, a Baia Mare, un
poblet a més de mil quilòmetres del
mar. Conservo records entranyables de
la meva infantesa allà, especialment
quan érem canalla i anàvem a banyarnos a la nostra platja, un rierol situat al
cor dels Carpats. Al meu poble teníem
un negoci familiar no gaire gran, una petita botiga
amb aliments bàsics. Amb els anys el negoci va anar
creixent i ens n’anàvem sortint, però finalment la vam
haver de tancar perquè no vam poder competir amb
els grans supermercats. Llavors vam decidir encetar un
nou repte: venir a Espanya.
D’això ja en fa deu anys. Deu anys des que vaig trepitjar per primera vegada la península. La nostra primera
parada va ser Madrid. Inicialment tan sols teníem previst una estada de tres mesos, però finalment n’hi vam
estar onze. Malgrat que la meva dona va trobar feina
de seguida, mai no ens hi vam sentir del tot acollits. Va
ser aleshores quan vam decidir venir a Catalunya. La
meva primera impressió va ser realment bona. Una de
les coses que recordo que més em va sorprendre va ser
el moment en què vaig arribar a Barcelona: el mar, les
palmeres dels passeigs... Aquí a Catalunya, teniu unes
plantes que generen un aire especial a l’estiu; travesses
el Pirineu i dius, ja sóc a casa!
Diferents circumstàncies ens van portar a Castellbell, el
poble on ens vam establir. Se’ns va fer estrany el fet
que hi hagués gent amb horts, granges... tan a prop del
poble. D’altra banda, una de les coses que més ens va
impactar va ser la muntanya de Montserrat. Aquest
entorn ens va recordar Transilvània, amb l’única diferència que no parlaven el mateix idioma. Sant Vicenç
de Castellet va ser la nostra següent parada. És en
aquesta població on visc amb la meva dona i els meus
dos fills, el Marius i la Daniela. Inicialment, quan vam
arribar a Catalunya, tan sols érem jo i la meva dona. Un
més després de començar a treballar a Sant Vicenç
vam llogar un pis i va ser el moment en què vam decidir portar els nostres dos fills cap aquí. Fins aleshores,
els nens estaven a Transilvània amb els avis. Les condicions favorables en les quals ens trobàvem ens van
permetre reagrupar la família.
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«Ja he menjat tants calçots
que ara seria difícil decidir entre
Romania o Catalunya!»
Jo no havia escoltat mai gent parlant català; va ser en
arribar a Barcelona quan vaig tenir el meu primer contacte amb l’idioma. El que més em va costar a l’hora
d’adaptar-me va ser, precisament, entendre aquesta
llengua. Sortosament, a Sant Vicenç hi havia un espai,
el Centre de Normalització, on vam trucar i vam tenir la
possibilitat de fer un curs de català bàsic. Va durar tres
o quatre mesos i ens explicaven el català com als bebès;
el vam fer juntament amb parelles d’altres nacionalitats (anglesos, irlandesos..).
Actualment treballo de conserge a l’escola Sant
Vicenç. Al centre m’hi he sentit molt ben acollit; si
pogués ja m’hi jubilaria! Tornaria al meu país? Ara
mateix, tinc un sentiment dividit. Sóc romanès, la meva
sang sempre serà romanesa. Però no sóc d’aquí perquè
sóc d’allà i, allà, ja no hi pertanyo, perquè sóc d’aquí.
Tenim la vida organitzada al Bages. Evidentment, no
sempre és fàcil estar lluny de la teva terra, de la teva
família, especialment en les dates més assenyalades.
Però, si no hi ha res de nou, Catalunya serà casa nostra
fins que ens deixin. Ja he menjat tants calçots que ara
seria difícil decidir entre Romania o Catalunya!

vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

El temps

Miquel Asensio

M

M

Passi el que passi a la terra, el cel se’n desentén i segueix el seu ritme inexorable, indiferent a les notícies
que acabem de veure, als conflictes d’interessos, a les
guerres i a tot. Un dia neva sobre la capital del món i
tot es col·lapsa, un altre dia plou sobre la democràcia
més arrelada i la meitat de votants es queda a casa.
Miro els mapes de símbols, contemplo les fotografies
que envia la gent des del lloc on viuen i és com si tota
la resta deixés de tenir importància. M’imagino núvols
de cotó fluix enmig d’un blau intens i núvols foscos
carregats de pluja; la calma que arriba després d’una
tempesta, l’arc de Sant Martí, una posta de sol. Penso
en el temps de la sembra i el temps de la collita; en les
fulles que cauen i en els brots que neixen, en les aus
que emigren i els animals que hivernen, en marees
que pugen i baixen, en llunes creixents i llunes minvants, en meteorits que solquen el cel, en astres llunyans, en pluges d’estels, en eclipsis de sol; en l’alternança dels dies i les nits i en totes aquelles coses que
no canvien mai. I quan penso en tot allò sento una
tranquil·litat infinita.

La seva formació acadèmica, una Enginyeria Tècnica Agrícola, li va servir professionalment en diversos camps. Va ser
un dels cofundadors de Cal l’Arenys, on també va participar
fins fa poc l’advocat Lluís Matamala, entre d’altres, i es van
dedicar a la fabricació artesanal de cerveses, amb noms eminentment catalans, com la Guineu. Però, sobretot, els seus
coneixements tècnics li van servir per associar-se amb l’empresari Jordi Serra (director-gerent) de l’empresa Inoxforma
SL, dedicada a la fabricació de boles per a vàlvules d’acer
inoxidable, on Asensio era el director financer i havia assumit la responsabilitat tècnica de la producció. Actualment,
també era soci de l’entitat cultural Favets i Tremendos i des
de feia anys formava part del patronat de la Universitat
Politècnica de Catalunya. Ha mort als 64 anys a causa d’una
greu malaltia que als darrers mesos s’havia agreujat.

ires un telenotícies, qualsevol telenotícies
de qualsevol canal. Uns són més seriosos,
altres més lleugers, però tots són igual de
parcials i de tendenciosos. I al final, el
mateix: un empatx de notícies sense cap
reflexió i sense cap possibilitat de seguir-les perquè d’aquí a una setmana ja se’n deixarà de parlar i seran substituïdes per unes altres igual d’intenses i igual d’urgents. Es tracta tan sols d’omplir minuts, de saturar-nos
de dades, d’imatges i, sobretot, d’impactes. Una desfilada de guerres i corrupteles, de política, de més política,
de desgràcies i de morts, de novetats tecnològiques, de
modes passatgeres, de populisme, de declaracions
estúpides, de futbol, de més futbol, d’infantilisme, d’ídols que duren dos dies, de cultura en minúscules. Però
vet aquí que, per fortuna, després de cada un d’aquells
telenotícies, també a tots els canals i cada dia d’una
manera més extensa, arriba la informació del temps.
Tant si anuncien sol com xàfecs, fred com calor, aquell
espai ens retorna la justa mesura de totes les coses i és
com si tot el que ens han dit abans quedés reduït a la
mínima expressió de les misèries humanes.

iquel Asensio Quiñonero va néixer a les
Escodines i es va instal·lar amb la família –
provinent de Múrcia– al barri de la Sagrada
Família. Es forma, com tants d’altres, sota la
influència de l’escoltisme, i de jove entra en
contacte amb mossèn Junyent, que a més de responsabilitzar-se dels Cursets de Cristiandat era tota una institució
dins dels corrents intel·lectuals de finals de la Dictadura i
durant la Transició a Manresa. Políticament, Asensio va ser
un dels cinc fundadors del Partit Socialista d’Alliberament
Nacional (PSAN) a la ciutat, on va militar fins a la pràctica
desaparició. Uns anys abans havia format part de la
Comissió per la Promoció Política, on convivien diverses
formacions antifranquistes, no comunistes. Personalment
el vaig conèixer per primera vegada l’any 1977 quan formava part de la taula presidencial en un míting que el
PSAN va fer al teatre dels Carlins. El gener de 1980, el partit, que ja s’havia separat en dos sectors, es va escindir definitivament. Mentre la majoria de militants del Bages van
optar pel sector moderat, d’altres, com Miquel Asensio,
Miquel Cura o Daniel Díaz, es van mantenir en l’anomenat
sector radical, que des dels inicis liderava el valencià Josep
Guia. Independentista convençut, des de l’any 2001 militava a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Havia
col·laborat en la formació de plataformes independentistes, com ara la Fundació Independència i Progrés. També
havia estat un dels cofundadors de la Unió de Pagesos del
Bages, conjuntament amb Joan Tatjé.
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tema del mes

Carles Claret
Fotos: Gerard Oliva

El nou comissionat
vol fer revifar
un centre històric somort

L

a inauguració del renovat carrer del Joc de la
Pilota i el seu enllaç
amb la plaça d’Europa
el 19 de febrer, ha estat
una de les poques
obres importants en el
centre històric en l’últim lustre. L’obra enllaça amb l’actuació portada a terme al carrer de
Sobrerroca, que va anar acompanyada
d’un embelliment del vial. El govern
Junyent, que va trobar unes finances
marcades per la desacceleració econòmica i decisions poc encertades en
obres de molta magnitud com la de la
plaça de la Reforma, va protagonitzar
un mandat (2011-2015) d’extrema austeritat en què les grans transformacions relacionades amb l’entorn històric i patrimonial derivaven de projectes
o obres engegades pel govern precedent en sectors com la façana sud i la
ribera del Cardener.

La paralització econòmica en el sector
immobiliari va fer naufragar els negocis relacionats amb el totxo, tant en els
barris perifèrics com en un ja molt castigat nucli antic. De la progressiva
degradació del barri vell ja en va parlar
el Pou ara fa tot just un any, en l’edició
de febrer de 2015, que retratava la
manca de manteniment i la deixadesa
en molts carrers i edificis, i donava veu
a veïns i comerciants molestos per la
manca de neteja, endreça i actuacions
decidides per part de l’Ajuntament. Al
marge de temes de promoció econòmica i de suport a un comerç tradicional tocat de mort i els estira-i-arronsa
de la circulació del trànsit rodat en car-
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Coincidint amb la remodelació dels càrrecs municipals i l’entrada d’ERC al govern, l’Ajuntament va nomenar Adam Majó
comissionat del Centre Històric de Manresa amb l’objectiu d’iniciar actuacions destinades a revitalitzar-lo. En les primeres setmanes de treball, l’exregidor de la CUP recapta informació de
tots els àmbits amb la intenció d’engegar, tan aviat com sigui
possible, actuacions al voltant de l’habitatge, l’activitat econòmica, la situació social i l’espai urbà.
rers com el renovat Sobrerroca, d’aquell reportatge se’n desprenia la
necessitat imperiosa d’un pla de xoc
que comencés per augmentar la qualitat de vida del veïnat i, de retruc, de la
resta de manresans i visitants forans
cada dia més nombrosos.

El govern Junyent,
amb finances marcades
per la crisi, va protagonitzar
un mandat (2011-2015)
d’extrema austeritat sense
grans transformacions
al centre històric
El comissionat
L’encàrrec que rep el comissionat que
pren possessió el 2 de febrer es concreta a «capgirar la tendència negativa
al barri vell. Si la revertim, tot serà més
fàcil i entrarem en un cercle virtuós en
què diverses iniciatives evolucionaran
en paral·lel per millorar el sector».
Adam Majó Garriga ha estat un veí del
centre històric de Manresa.

Actualment viu a Berga on va néixer
la seva filla. A la capital de la comarca
veïna forma part de l’assemblea local
de la CUP que, a més, ostenta l’alcaldia de després de les últimes municipals. A Manresa, va encapçalar les llistes de la formació durant dos mandats i va formar part del Ple com a
regidor de l’oposició.
Militant històric de l’esquerra independentista, va viure i treballar al centre durant molts anys i va erigir-se
com un ferm defensor del transport
públic i l’ús de la bicicleta. La trajectòria i el bast coneixement del terreny
on ha d’actuar van justificar l’aposta
de l’Ajuntament per convertir-lo en
pal de paller d’una feina transformadora, tot i que el repte no és gens
fàcil. De fet, Majó reconeix que «la
realitat al centre històric és complexa.
Hi ha zones en les quals la tendència
negativa ja ha canviat com al sector
dels Quatre Cantons o al voltant dels
nous jutjats, però, com a primer pas,
al marge de les actuacions ens cal un
canvi general d’actitud respecte del
nostre centre històric, posar-lo en
valor i recuperar l’autoestima».

Adam Majó:
«La meva feina ha d’anar de la mà de les
regidories i comporta traçar estratègies i accions
transversals entre les diferents àrees de govern»

«Reivindico el nom de barri vell, precisament perquè l’adjectiu vell no ha de ser pejoratiu. Hem de
sentir-nos orgullosos del patrimoni que tenim»

«Hi ha pisos on no hi ha ningú ni hi viurà mai més.
Pisos inhòspits, amb problemes constructius,
molt poca llum i sense plaça d’aparcament»

«Des de l’equip de govern, amb l’ajuda de la resta
de grups municipals, caldria debat i consens per
donar una segona oportunitat a Fòrum»

Transversalitat i autonomia
La primera basa de Majó, doncs, és
ben intangible i, d’entrada, no representa cap inversió directa per part de
les arques municipals. De fet, el càrrec tampoc porta associada cap dotació econòmica. «Compto amb un
pressupost propi de zero euros», diu
Majó. Malgrat tot, considera que
aquest plantejament no és pas
dolent ja que, per força, la seva actuació ha d’anar «de la mà de les diferents regidories i comporta traçar
estratègies i accions transversals
entre les diferents àrees de govern».
En conseqüència, la feina del comissionat inclou la implicació de tothom
i cerca teixir sinergies entre els diferents calaixos de l’administració local.
Una opció lògica si tenim en compte
que les problemàtiques al centre històric també abasten àmbits variats
que van des de l’urbanisme als serveis socials, passant per temes rela-

cionats amb llicències d’activitat, cultura, joventut, comerç, etc.
De tota manera, continua exposant,
«orgànicament, el meu càrrec penja
directament d’Alcaldia». I subratlla que
té «absoluta autonomia de treball,
molta més de la que em pensava». En
un futur, però, caldrà veure «si rebo
suport amb les propostes que faci tant
a nivell municipal com en la resta de
sectors ciutadans». El comissionat
reconeix que, des de l’Ajuntament, «hi
ha ganes de moure coses i, d’alguna
manera, a algunes regidories, els va bé
que els faci encàrrecs i consultes i els
porti feina». En aquest últim aspecte hi
ha influït «la remodelació de govern
feta a principis d’any. Ara molts regidors tenen competències més abastables i poden dedicar-hi més temps».
Per altra part, opina, la segmentació
del cartipàs municipal entre diferents
mans, «és positiva, ja que queda molt
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més clar a qui dirigir-se quan cal tractar un tema o un altre».
Informació
Instal·lat en un espai propietat de
Fòrum a l’oficina del POUM del carrer
Amigant, a un minut de l’Ajuntament,
Adam Majó ha basat les primeres setmanes de feina a impregnar-se del seu
objecte d’estudi i treball tant com li és
possible. «M’he dedicat, essencialment
a rebre molta informació. Tinc una mitjana de tres o quatre reunions diàries
tant amb veïns particulars com amb
entitats, comerços i empreses. Ara
mateix puc dir que conec millor el centre històric que l’Ajuntament». Durant
la nostra trobada explica que té
reunions pendents amb gent que té
tallers de joieria a la zona antiga i que
estan interessats a organitzar una
mostra. «Són coses que desconeixia i
m’agrada saber».

actuacions a nivell de planejament,
però, mentrestant, el que determina
com a vital és atendre les necessitats
del veïnat i, paral·lelament, fer-li veure
tots els avantatges de viure o treballar
en aquest sector de la ciutat.
D’acord amb aquesta premissa, el
comissionat reivindica «el nom de barri
vell, precisament perquè l’adjectiu vell
no ha de ser pejoratiu. Hem de sentirnos orgullosos del patrimoni que
tenim». Majó entén que la denominació de centre històric «és la que s’ha de
projectar públicament, ja que comprèn
tot el barri Antic i sectors d’altres barris,
com les Escodines i Vic-Remei». En
aquest sentit, explicita que un dels
seus quatre grans eixos de treball és la
recuperació «de l’orgull de barri. Hi ha
un problema general de percepció
que, fins i tot, contamina veïns del centre històric que viuen raonablement bé
i que disposen del triple de serveis que
manresans d’altres zones».

El seu paper, en casos com aquest, és
el de mediació i assessorament per
intentar agilitzar processos i fomentar
la vitalitat del centre històric. El comissionat també parla de les queixes d’alguns veïns i comerciants per la escassa
il·luminació d’alguns carrers i la voluntat de molta gent de portar activitats al
centre. Aquesta primera etapa també
està servint al responsable del ressorgiment del barri vell per «descobrir
tots els racons de la casa gran. Com a
regidor a l’oposició, en tenia una visió
molt tangencial i hi ha portes que no
traspasses mai». Aquest aprenentatge
també li resultarà molt útil a l’hora
d’interlocutar amb tècnics, regidors i
ciutadans en general.

Majó relata que hi ha persones que
han optat per l’opció d’adquirir un
immoble al barri Antic i hi han fet una
inversió per adequar-lo a la modernitat i, a més, poder gaudir dels avantatges de viure en un centre on hi ha
«tranquil·litat absoluta i taxes de delinqüència baixíssimes». Malgrat tot,
alguns veïns «estan acomplexats. La
gent no entén com poden viure en un
entorn ple de prejudicis de tot tipus».
En aquest sentit, continua dient, és
clau poder donar «arguments als veïns
perquè se sentin orgullosos del sector
i puguin defensar les moltes virtuts
que té poder-hi viure».

Degradació
El comissionat té clar que l’estat de
certs indrets de la ciutat és de degradació evident i que cal actuar amb celeritat si es vol revertir la situació. «La
malaltia», exemplifica, «està perfectament diagnosticada. Hi ha hagut estudis de tot tipus i molts han quedat tancats en un calaix per manca de viabilitat o de voluntat política». Majó, a més,
apunta que la redacció de l’últim Pla
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM)
,tancat a finals del mandat passat, ja va
suposar «un estudi i diagnòstic detallat
del que calia fer al centre històric i al
conjunt de la ciutat». Aquestes són les

Motors d’activitat
L’atractivitat del centre històric augmentarà si s’hi fan millores físiques i
l’entorn es torna més amable, però
sobretot si es generen punts motors
que garanteixin la circulació de gent.
«En una part del centre històric», ressalta Adam Majó, «la que comprèn
l’entorn dels nous jutjats, la plaça
Gispert, els Quatre Cantons, els voltants del carrer d’Alfons XII o les immediacions de la Seu, la ciutat ha fet bona
feina i això es nota». Però, el comissionat considera que aquest sector esdevé només una part de l’extensió del
centre històric de Manresa. En queden
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d’altres d’excessivament somortes.
Majó parla del sector dels jutjats i de la
fàbrica Balcells per ressaltar com n’és
d’important per al renaixement d’una
zona urbana, la recuperació o reutilització d’espais i edificis patrimonials
que comportin fluxos d’activitat i trànsit de persones.
Per tant, un dels objectius futurs seria
engranar altres motors dins del centre
històric. «Hem de treballar per portar
activitat a edificis com el de l’Anònima,
el dels antics jutjats, l’edifici de la plaça
del Pedregar que acollia la Cambra de
Comerç, l’Ateneu de les Piques... i revitalitzar espais com el mercat de
Puigmercadal». Aquesta és una estratègia basada a donar ús a immobles
que poden acollir activitats públiques
o privades». Amb aquesta intenció,
Majó insta institucions com la
Denominació d’Origen Pla de Bages a
obrir una seu al centre de la capital i a
institucions com la Fundació
Universitària del Bages a organitzar-hi
activitats de tot tipus. Al capdavall, el
pla consisteix a revitalitzar el centre
portant-hi noves atraccions.
Tot plegat, però, no treu que el comissionat reconegui que es fa necessària
l’aplicació de «certa cirurgia en espais

L’edifici dels Quatre Cantons i la plaça contigua contrasten amb els
deteriorats immobles dels carrers de les Barreres i de la Mel.
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especialment deteriorats on cal
embellir el paisatge urbà o, directament, esponjar-los obrint espais entre
la trama urbana». Tornant als motors
de regeneració del centre històric,
Adam Majó també considera indispensable portar-hi tantes activitats
culturals i festives com sigui possible.
Una altra manera de revaloritzar el
sector i fer que la ciutadania i els visitants en gaudeixin.
Mètode i calendari
El centre històric ha fet plantejar, des
de ja fa molts anys, la necessitat d’un
pla de xoc que enceti una nova etapa
de rehabilitació encara que faci molt
temps que, en alguns indrets, només
s’hi visualitzi la deixadesa i la desídia
tant de propietaris d’immobles com
del govern de la ciutat. Els programes
electorals dels partits en les últimes
municipals eren plens de bones intencions en aquest àmbit, però la manca
de projectes clars i viables i la nul·la
activitat d’empreses com Fòrum
manté estancades les grans operacions de remodelació.
Ara per ara, però, i al marge d’actuacions d’urgència, la tasca del comissionat és a mitjà i llarg termini. Adam
Majó treballa sobre el supòsit que la
seva responsabilitat acabarà coincidint
amb la fi del mandat. És conscient, en
conseqüència, que potser impulsarà
«iniciatives que aniran més enllà de la
meva etapa o no veuran mai la llum».
Com a pas previ a l’assumpció del càrrec, Majó va posar sobre la taula un
bon llistat d’actuacions a partir de les
quals vol «elaborar certa calendarització, tenint en compte que hi ha intervencions prioritàries i idees més possibles que altres». La metodologia de
treball que s’imposa és la «d’obrir
molts fronts i estirar dels filons que
albirin cert èxit, encara que estiguin
relacionats amb intervencions o iniciatives considerades més secundàries».

A dalt, l’auditori de Sant Francesc, un espai que
el comissionat vol recuperar com la fàbrica
Balcells (a sota). L’actual edifici del Conservatori
de Música, conjuntament amb els nous jutjats,
ha renovat del tot la plaça de Montserrat.
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Majó explica que té oberts «una trentena de fronts que van des dels usos
de l’Anònima a la il·luminació d’alguns
carrers que molta gent m’ha traslladat
que considera deficient». I, per tirar-los
endavant, té clar que necessita «complicitats dins i fora de l’Ajuntament».

Com que les problemàtiques al centre
històric i la necessitat de revitalitzar-lo
són evidents, com apuntava anteriorment, el comissionat considera que ara
és «moment d’actuar i no pas d’aprofundir i perdre temps amb més estudis». De les actuacions que pugui
impulsar, en vol fer una memòria, un
document que determini, especialment, quines són prioritàries o estratègicament indispensables per obrir un
cicle de canvi al barri vell.
Habitatge i veïnat
Si el treball al voltant de la millora de
l’espai urbà, la qualitat de vida dels
veïns o el suport a les iniciatives econòmiques i comercials planteja idees i
solucions més determinades, sens
dubte, la tasca més complicada que
preveu Adam Majó és la relacionada
amb «la captació de nous veïns a partir
de l’oferta d’habitatge dins del sector».
Una empresa complicada si tenim en
compte que, a nivell estrictament
immobiliari, a Manresa «hi ha una oferta de vivenda nova i seminova amplíssima. Sobren pisos i perdem població».
En conseqüència, Majó proposa una
visió radical respecte d’alguns immobles del centre històric on «hi ha vivendes on no hi ha ningú ni hi viurà mai
més ningú. Són cases i pisos inhòspits,
amb problemes constructius, molt
poca llum i sense plaça d’aparcament».
Així, s’entén que aquesta sigui una
oferta molt poc atractiva per a qui
busca habitatge.
Per aquest motiu, el comissionat pensa
que «hi ha cases que s’han d’enderrocar per esponjar i donar claror a altres
habitatges que queden amagats entre
la trama urbana». Per a altres immobles, Majó explica que «si bé no són
òptims per viure-hi, sí que poden ser
útils si se’ls donen altres usos com a
oficines o comerços». L’exregidor de la
CUP creu que, malgrat els inconvenients que hi veu molta gent, el centre
històric manresà té potencial i afirma
que, per altra banda, detecta que «hi
ha molta inquietud per dinamitzar el
sector i aprofitar-ne l’atractiu. Gent
amb ganes de fer coses des de l’àmbit
comercial, però també des d’altres
col·lectius amb voluntat explícita de
generar activitat al cor de la ciutat».

Marc Aloy

Noves eines per al Centre Històric
El dia 1 de febrer es configurava un nou govern a la ciutat, sorgit de
l’acord entre les dues forces majoritàries del consistori, CDC i ERC. Un
pacte inèdit en 36 anys de democràcia, que ha de servir per donar una
nova empenta a Manresa. En polítiques socials i per a la igualtat, en
participació ciutadana i transparència, en la promoció econòmica i el
foment de l’ocupació, en la millora de la mobilitat i l’espai públic i,
com no podia ser d’altra manera, en l’impuls al centre històric.
Seria un error pensar que comencem de zero. De feina se n’ha fet. I
molta! S’han invertit molts diners en la renovació de carrers i places,
en la transformació de sectors fortament degradats com Barreres o el
carrer Montserrat. S’han implantat noves activitats que hi han donat
un impuls important, tant a nivell econòmic com social. Però ni de
bon tros és suficient. Continuem amb un índex molt important d’edificis desocupats i sense condicions per ser utilitzats, amb massa locals
tancats, amb grans equipaments que fa dècades que esperen que
se’ls tregui la pols per ser útils per als ciutadans.
Cal, per tant, aplicar noves polítiques, i això només és possible amb
noves eines. La primera de les quals, el comissionat per al Centre
Històric, que va començar a caminar fa tot just un mes. Una figura cabdal per proposar noves idees, per generar noves i imprescindibles
complicitats. La segona és la creació d’una nova secció de
Rehabilitació Urbana a l’estructura municipal. Un equip tècnic i pluridisciplinari que ha d’explorar noves fórmules per a la rehabilitació
d’habitatges fomentant cooperatives, convenis entre propietaris i
promotors, concessions d’ús i gestió o projectes de masoveria urbana
com els que duu a terme Càritas.
Perquè el repte és colossal i inassumible sense la complicitat del sector privat, però l’administració té la responsabilitat de posar les eines
necessàries per fer-ho possible. Només omplint el centre històric de
nous habitants aconseguirem garantir-ne l’activitat, la conservació i la
seva innegable atractivitat.
Marc Aloy i Guàrdia, regidor de Planejament,
Projectes Urbans i Entorn Natural
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Fòrum
Una de les eines creades pel primer
Ajuntament tripartit l’any 1995 va ser
la societat de rehabilitació urbana
Fòrum, amb la idea d’impulsar la rehabilitació d’edificis i contribuir a la gestió urbanística dins del centre històric.
Dues dècades després, amb les conseqüències de l’esclat de la bombolla
immobiliària, «l’empresa està atrapada
pels deutes i té molt poc marge d’actuació, més enllà de gestionar l’Oficina
Local d’Habitatge», exposa Adam
Majó. No obstant això, continua, «crec
que hauria de jugar un paper actiu en
la rehabilitació del centre històric»,
com en els seus inicis.
El comissionat opina que l’empresa
podria fer bona feina «gestionant
noves línies d’ajut per a la rehabilitació, de façanes, per exemple, i buscant
finançament extern per emprendre
rehabilitacions d’edificis d’habitatges
d’especial interès pel seu valor patrimonial o pel lloc on estan situats».
Amb l’actual panorama, però, l’ús de
Fòrum com a canalitzadora de qualsevol iniciativa destinada a fer reviure el
nucli antic passa per recapitalitzar-la
amb capital públic. En aquest sentit,
Adam Majó planteja que «des de l’equip de govern i amb l’ajuda de la
resta de grups municipals caldria
debat i consens per donar a Fòrum una
segona oportunitat».
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A dalt, façanes molt deteriorades als carrers d’en Botí
i de Serarols. Al mig, entrada al pàrquing de la
Reforma i el recuperat camí dels Corrals. A baix, la
passera que uneix el Barri Antic amb les Escodines i el
recentment inaugurat carrer del Joc de la Pilota.

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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emprenedors

Núria Closas i Anna Pujol

Jana Fontdevila: «Si allò que fas és
de qualitat, presenta-ho com es mereix,
la part gràfica sempre serà important»

Un coixí en forma de peix o un peix en forma de
coixí… Samarretes, bosses de roba... La Jana
Fontdevila i l’Erques Torres són una parella jove que
dissenyen, elaboren i produeixen productes estampats amb serigrafia. Fan productes a petita escala i al
gust del client, en un taller que tenen a casa seva i que
alhora els fa de laboratori per experimentar i treure
suc les seves necessitats artístiques.

P

er què el nom de LaBastarda?
—Jana: És una tipogrfia gòtica. S’escriu i es
pronuncia igual en català i en castellà, cosa
que ens interessava venint de Catalunya i de
les Canàries.
—Erques: I amb les tres primeres lletres en
majúscula del logo (LAB) donem importància a
l’experimentació, que el taller sigui també un laboratori.
—Com us va sorgir la idea de crear l’empresa?
—Erques: Es tracta d’un segell que engloba tota la nostra
feina de serigrafia, a més d’un nom que ens permet fer cursos per a professionals que volen fer tallers amb altra gent.
—Jana: Nosaltres tenim un taller de serigrafia a casa.
Fèiem molts productes amb el nostre nom, però volíem
anar més enllà i poder treballar per a empreses.

—Què heu estudiat?
—Jana: Som dissenyadors gràfics. LaBastarda, en aquest
sentit, ens permet desenvolupar idees que anem tenint del
que ens agrada, i que la gent les pugui buscar i comprar.
—Erques: Coses que ens surten de dins i poden acabar
esdevenint font de treball i ingressos.
—Què és la serigrafia?
—Jana: És una tècnica d’estampació en pla molt versàtil. Es
fa a través d’una pantalla, un marc de fusta amb una tela, que
per uns llocs deixa passar la tinta i per d’altres no. Hi podem
jugar transferint les nostres idees en d’altres materials.
—Quins productes oferiu?
—Erques: Productes tèxtils com ara samarretes o bosses.
I intentem fer productes especials, que costin de trobar.
Fa poc hem tret uns coixins en forma de peix, creats per

nosaltres des del principi fins al final: la idea, el disseny,
l’estampació i el cosit.
—On és el vostre taller?
—Jana: Tenim una casa molt petita, sembla la del Mickey:
una furgoneta que es converteix en cuina (riu)... Però quan
ho muntem tot, ens queda un taller molt ben parit i complet.
—I com porteu el fet de treballar des de casa?
—Erques: Ho tens tot a mà, tota l’estona. Si tens una idea
i només dues hores lliures per portar-la a terme, el fet
d’estar a casa hi ajuda molt. Però, si seguim creixent, haurem de buscar un altre lloc.
—Com veieu i viviu el futur dels joves formats que ens
hem topat amb la crisi?
—Erques: Hem de buscar l’opció de poder-li dedicar
temps complet a la nostra passió, però mentre no es
pugui aconseguir, s’hi ha de treballar paral·lelament.
Tenir-la de més a més, anar-la desenvolupant, i a la vegada anar-se desenvolupant també un mateix, sabent cada
vegada millor el que es vol fer.
—Quins consells donaríeu a joves que volen començar?
—Jana: És bàsic cuidar la part gràfica d’allò que ofereixes:
una bona imatge, una bona comunicació... Si allò que fas
és de qualitat, presenta-ho com es mereix.
Nom: LaBastarda. Data creació: 2014. Sector: Disseny. Definició:
Empresa jove d’estampació en serigrafia. Contacte:
https://www.facebook.com/labastarda.taller
Emprenedors: Jana Fontdevila i Erques Torres.
EL POU · MARÇ 2016
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Del dietari de Guillem Catà

E

m dic Guillem Catà, sóc barceloní i mestre d’obres. Vaig néixer el carrer dels Banys Vells i
sóc el fill gran de Berenguer
Catà i Caterina del Mas. El meu
pare també era mestre d’obres
i va treballar en la construcció
d’algunes cases senyorials del
carrer de Montcada, del carrer Ample i al claustre de la
catedral de Barcelona.
Quan tenia tretze anys el meu pare va signar un contracte
d’aprenentatge amb Bernat del Coll per aprendre l’ofici de
lathonorum o mestre de pedra. En aquest contracte que
van signar els dos es deia que jo aprendria l’ofici, seria
obedient i bona persona i obeiria sempre al mestre, i
aquest, a canvi, es comprometia a ensenyar-me l’ofici i em
donava menjar i allotjament. I, si al final dels anys m’havia
portat bé, em regalaria un parell de sabates. També deia
que si m’escapava havia de tornar a treballar el doble de
dies que no ho hauria fet. I doncs, a casa del mestre hi vaig

viure quatre anys i només anava a veure la família per
Nadal i per la Mare de Déu d’Agost. Allà vaig començar a
aprendre l’ofici; el primer any escombrava el taller, i al
segon ja em van deixar començar a treballar la pedra amb
una escarpa i un martell. Al tercer any ajudava els fadrins
a portar pedres, sorra i calç per fer el morter, i terra i palla
per aixecar parets, i l’últim any del meu aprenentatge ja
podia fer anar la politja per aixecar els materials de les
obres que feien servir els operaris del mestre Bernat.
Als disset anys vaig entrar d’oficial o manobre, cobrava
un sou de jornal al taller de Raimon Vilella, on vaig estar
deu anys i vaig aprendre a fer servir totes les eines i instruments dels mestres d’obres. Junt amb altres paletes
treballàrem en els fonaments de Santa Maria del Mar,
algunes cases a Barcelona, Girona, Vic, i encara un pont
amb quatre arcs per passar el Llobregat.
Finalment, als quaranta anys vaig fer la meva obra mestra
–un palauet– que vaig presentar davant dels prohoms del
Gremi i vaig obtenir el títol d’arquitecte o mestre major.
Vaig treballar a diferents ciutats i pobles de Catalunya fins
que el 1339 el Comú de Manresa va demanar a arquitectes o liniadors, experts en l’art del nivell, que examinessin
el terreny per fer un estudi per portar l’aigua des de
Balsareny fins a Manresa a través d’un canal, la Sèquia.
Els consellers de la ciutat em varen nomenar mestre
major per a veure, reconèixer i dirigir les obres i perquè
el canal es fes amb la deguda perfecció, juntament amb
els germans Simó i Pere de Rodener. Cadascú de nosaltres va cobrar dos-cents sous per la feina d’anivellar.
L’any a sobre vaig rebre un salari de cent sous mensuals
per dirigir les obres que van començar aquell any i ben
aviat tinguérem feta la resclosa i avançàrem per les terres de Balsareny cap a Sallent.
Quan els mestres de la Sèquia van arribar a les terres que
el senyor bisbe de Vic tenia a Sallent, un delegat del
bisbe va prohibir que continuessin treballant en la construcció del canal. M’avisaren i vaig anar a veure els consellers de Manresa per explicar-los el que passava.
Enviàrem circulars i requeriments al bisbe, però aquest
no deixava passar ni persones ni aliments i finalment
portàrem el litigi davant del rei.
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A finals de 1340 el bisbe de Vic va decretar l’entredit i
l’excomunió als consellers, a nosaltres els mestres de
la Sèquia i als manresans, que va durar fins el febrer de
1345, quan es va acabar la prohibició per la mort del
bisbe de Vic. Durant aquests anys nosaltres continuàrem les obres gràcies a la unió, l’esforç, la perfecció i la
constància en el treball. La unió o treball comunitari
de tots els mestres d’obres i els obrers i els manresans
ens va permetre aixecar el 1344 el pont del Vilar i
altres construccions.
L’esforç diari ens va permetre avançar cada dia en la
construcció del canal i cada vegada falta menys per

arribar a Manresa. La perfecció per l’obra ben feta fa
que els ponts i pontarrons que hem construït s’aguantin sòlids i forts. I finalment, estic convençut que la
constància en el treball ens permetrà assolir el nostre
objectiu, ço és, que l’aigua arribi a la ciutat i regui els
camps i generi riquesa a Manresa.
Avui, veig com les obres segueixen i penso que ara i en
un futur molt llunyà les persones davant de l’adversitat
sempre sabran sobreposar-se i treure el millor d’elles si
treballen unides, amb esforç, perfecció i constància.
Manresa, 7 idus octubre de 1345

` Cada any els manresans celebrem la Misteriosa Llum, que és la
celebració de la tossuderia i l’enginy a l’hora de resoldre els problemes. La Llum, doncs, més enllà
d’una misteriosa intervenció divina, és sobretot l’aigua de la Sèquia
al llarg del temps. I darrere la
Sèquia hi ha el nom d’en Guillem
Catà, el seu arquitecte i responsable. La qüestió és que, d’en Guillem
Catà, en tenim molt poques notes
biogràfiques i, encara menys, cap
mena d’il·lustració coetània.
L’historiador i col·laborador d’El
Pou de la gallina, Francesc
Comas, n’ha simulat uns fulls de
dietari, amb dibuixos de Manel
Fontdevila, per encàrrec de
l’Instititut Guillem Catà, que
enguany celebra els seus 25 anys.
Es tracta d’un document apòcrif, és
clar, però si bé la seva formació
professional és recreada, no ho són
els personatges i llocs que apareixen en el text, i que ens han permès
acostar una mica més aquest enginyer memorable a qui Manresa
haurà d’estar sempre agraïda.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Ruralitzar

A la fotografia, paisatge ruralitzat del Pla de Bages.

E

ls llocs fronterers entre els termes municipals no són de ningú. Són la perifèria abandonada. En aquests espais és on pot haverhi o la màxima creativitat urbanística o el
màxim desordre urbanístic. Són espais invisibles per als ciutadans. Això suposa una
perversió de les legalitats urbanístiques per
part de les administracions: urbanitzar
malament i sense legitimitat.

Aquests espais són mal anomenats periurbans, es troben fora de la urbs, a la perifèria o envoltant la ciutat,
però formen part del municipi. Ara bé, no estan urbanitzats, no hi ha carrers, ni serveis per als ciutadans.
L’etimologia de la paraula és ben curiosa. Urbanitzar ve
de la paraula urbà, que vol dir «relatiu a la ciutat, o persona educada i atenta». Urbanitzar, posant-hi una mica
d’imaginació, a partir d’aquest joc etimològic, és la tendència a educar un espai de la ciutat. Els espais periurbans estan mal educats, se’ls ha d’humanitzar o culturitzar. Sobretot per la deixadesa que sovint hi impera.
El periurbà ha tenir una cogestió entre municipis contigus en diàleg permanent. Ha d’esdevenir una frontera
invisible, un cinturó verd o rural, ambientalment sostenible, que enllaci les poblacions i els ciutadans. Espais per
on passejar, anar amb bicicleta i córrer. Espais sense fums
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i sorolls de vehicles i camions. Espais enjardinats amb
vegetació autòctona. Espais, al capdavall, saludables.
Al Pla de Bages hem de parlar d’espai rururbà en lloc de
periurbà. Hauríem de tenir una xarxa d’espais no urbanitzats, però cuidats i no deixats, ni oblidats, maltractats
o marginalitzats. Per mantenir una bona connectivitat
entre ciutats i poblacions. Es tracta de ruralitzar, de civilitzar, el pla de Bages i també la gent. Alguns s’han tornat tan urbanites que són capaços de posar sobre l’espai
rural infraestructures innecessàries: gasolineres, polígons, hotels de carretera... I altres, sovint els mateixos
ultraurbanites, es pensen que, com que no té propietari,
tot hi té cabuda.
Els ajuntaments del Bages s’haurien de preocupar per
ruralitzar els espais perifèrics de manera creativa, sostenible i humana. No es pot seguir el model de construirhi infraestructures que no tenen cap repercussió positiva sobre la salut dels ciutadans ni per al medi ambient.
En ruralitzar, mantindrem el paisatge rural característic
del Pla de Bages. Aquest tapís o mosaic format de clapes
agrícoles i de petits boscos. No cal gaire esforç per fer
aquesta feina, només cal posar una mica d’ordre, ser
conscients que aquests espais formen part de la ciutat i
com a tals els hem de cuidar, si és que no volem perdre
el territori i la gent.

indrets

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

L’estrany paratge dels Mollons

A

quest estrany paratge geològic es situa
prop de la Pobla de Claramunt –tot i que
també s’estén pel terme de Castellolí,
dintre de l’Anoia i de la Catalunya
Central, als sectors centre-orientals de la
comarca, entre el riu Anoia i el port dels
Brucs, fonamentalment. Geològicament
constitueix una estructura no gaire corrent i poc coneguda. Es troba situada plenament dintre
de la denominada Conca Geològica de l’Ebre, tot i que
molt a prop del Sistema Mediterrani o Cadenes Costeres
Catalanes, les quals es situen al seu marge meridional. Els
materials que s’hi troben pertanyen a l’Eocè (d’uns 42-37
milions d’anys enrere), com els que hi ha prop d’Igualada
i de Manresa; aquí tenen una composició margosa grisa–
blavosa, la típica que hi ha pels voltants d’Igualada.
Malgrat això, hi ha un conjunt d’altres materials molt més
antics, que pertanyen al Triàsic (d’uns 245-230 milions
d’anys enrere). I aquests es troben dintre dels més recents
i formen com un cos estrany. Això sí, destaquen, ja que
són més resistents a l’erosió.

Com és això? Ni es tracta d’un encavalcament tectònic
ni d’una fractura. És un fenomen molt diferent, extraordinàriament diferent. Es tracta d’una gran esllavissada,
d’una caiguda cap al mar que hi havia aleshores pels
voltants de la Pobla de Claramunt o d’Òdena, d’una
gran massa de roques que actualment cal anar a trobar
a la Serralada Prelitoral, per causa d’una sacsejada enorme, probablement relacionada amb un terratrèmol de
gran magnitud, succeït durant l’Eocè, mentre es dipositaven els materials marins. Així, aquests materials cai-

guts es van incorporar als sediments marins, però en
massa, i van passar a formar-ne part, sense perdre el seu
origen. Aquest fenomen és el que es denomina olistostroma. I, precisament, el dels Mollons és dels més importants de les terres catalanes. La llàstima, donada la seva
grandesa, és que sigui poc conegut. És un dels indrets
geològics més importants de la comarca de l’Anoia i de
la Catalunya Central, molt proper al nostre Geoparc.
Nom del paratge: Els Mollons. Situació geogràfica: Termes
municipals de la Pobla de Claramunt i de Castellolí (Anoia).
Situació geològica: Forma part de la Conca Geològica de
l’Ebre, tot i trobar-se topogràficament enlairat per ser constituït per nivells carbonatats més resistents a l’erosió que no pas la
resta de materials dels voltants. Procedència del nom:
Possiblement fa referència a un promontori o a un esperó.
Importància geològica: Element molt important de la geologia de la Catalunya Central, tot i que la seva estructura és poc
coneguda i menys encara divulgada en la literatura geològica.
Aquí hi ha la seva importància, dins de la geologia de la
Catalunya Central. Materials geològics: Són eminentment
margosos –roca composta d’argila i de carbonat càlcic– de l’era
terciària (del Cenozoic), de l’Eocè, d’una edat d’uns 42-37
milions. Tot i això, dintre seu hi ha un conjunt d’estrats molt
més antics, de l’era secundària (del Mesozoic); concretament
del Triàsic, d’uns 245-230 milions d’anys enrere, caiguts al mar
per efecte d’un cataclisme, el que s’anomena olistostroma per
passar a formar part dels primers. Edat de formació: La caiguda en bloc es va produir mentre es dipositaven els materials
marins eocens, durant el Plegament Alpí, probablement.
Curiositats: Hi han passat molts estudiants i professors, en els
cursets de coneixement de la geologia que es fan des del
Museu de Geologia Valentí Masachs, de la UPC i del Geoparc de
la Catalunya Central. En un projecte de fa anys, s’havia d’incorporar a un possible Parc Geològic de la Comarca d’Anoia.
D’altra banda, fa poc es va desestimar un projecte d’instal·lació
d’una pedrera per explotar-hi les calcàries.
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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
El Diccionari del pàdel, nova publicació en línia
Elaborat pel TERMCAT i el Centre de
Normalització Lingüística Montserrat,
amb la col·laboració del Club Tennis
Manresa, inclou més de setanta termes
catalans, amb equivalents en castellà,
francès i anglès
El Diccionari del pàdel aplega 76 termes
d’aquest esport, tan popular avui dia a
casa nostra,com ara cop d’aproximació,
globus, iguals, pala, piloteig, set, servidor o
restador.
Cada article terminològic conté una o
diverses denominacions en català, generalment els equivalents en castellà, francès i anglès, i una definició. També s’han
inclòs notes explicatives quan s’ha considerat necessari. La consulta en línia dels
termes es pot fer mitjançant l’accés alfabètic o el quadre de cerca.

Normalització Lingüística. Centre de
Normalització Lingüística Montserrat, amb
la revisió del TERMCAT i la col·laboració
d’especialistes del Club Tennis Manresa.
L’obra forma part de la col·lecció
Diccionaris en Línia, que recull un centenar de repertoris terminològics d’àmbits
especialitzats, i la seva publicació s’emmarca en la celebració dels 50 anys del
Club Tennis Manresa.
Us convidem a consultar-lo a:
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_E
n_Linia/214/

Aquest diccionari és una versió ampliada i
actualitzada del tríptic Vocabulari de pàdel
elaborat l’any 2001 pel Consorci per a la

Bar Jorsus
- ANTONIO DORADO -

Les m
a
illors tapes de Manres
Ctra. de Vic, 185. MANRESA
93 875 72 76
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vins del Bages
Marc Maldonado

Petit Bernat
negre, 2015

L

a matèria primera, el raïm,
és el secret que hauríem
de trobar en qualsevol vi.
Aquest és el cas del que
presentem, el Petit Bernat
negre. Aquest producte és
un clar exemple del
màxim respecte a la fruita per aconseguir un vi complex, de qualitat, a un
preu raonable, on es tenen en compte
paràmetres com el paisatge, el clima i
l’entorn. Tots ells fan que sigui un vi
expressiu i únic.
L’anyada a la qual ens referim, la 2015,
ha estat elaborada amb les varietats
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon i
Picapoll Negre. El vi ha tingut un lleuger envelliment en bóta de roure francès per aportar-li complexitat i estructura. Pel que fa al tast, ens trobem
davant d’un vi fresc, afruitat, amb notes especiades i
torrades provinents de la
criança. En boca és ampli i
amb bon volum, cosa que
produeix una agradable
permanència.
El Petit Bernat és el primer vi català certificat
amb la Petjada de
Carboni, que significa que s’han tingut
en compte les emissions de CO2 enviades a l’atmosfera per
produir-ne una ampolla. El resultat,
molt satisfactori, el
col·loca en un dels
cinc vins amb menys
emissió del món.
Marc Maldonado,
sommelier del celler
Oller del Mas

del tros al plat
Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

Desenterrant la sardina
El banc de sardines
amb escates platejades
s’assembla a un mirall
jugant a fer onades.
s cert que tot just l’acabem d’enterrar, la sardina. I que ara comença un
període d’abstinència
poc recordat per la majoria de nosaltres, la
Quaresma. Antigament, i
en part encara ara, la tradició manava abstenir-se
de carn i limitar-se al consum de peix
en dies concrets de la setmana, normalment el divendres. Evidentment
que aleshores no hi havia tanta oferta
com ara i que les possibilitats es quedaven en menjar bacallà o bé sardines
i arengades. Curiosament, i segurament no pas per casualitat, és precisament ara, cap a finals de març i principis d’abril, quan la sardina és més
abundant i mostra les millors virtuts.
Segons Josep Pla, la sardina és el millor
peix que hi ha, si es respecten dues
condicions: que sigui el moment adequat i que no se n’abusi!

É

De sardina n’hi ha tot l’any, però la que
podem comprar fora dels mesos de
bonança és sedentària, parasitària,
que es queda quieta en una determinada zona, normalment als golfs. La
que interessa més als pescadors i a
nosaltres, els consumidors, és la que
ve de pas, la que neda alimentant-se
del plàncton de les aigües superficials,
que quan puja de temperatura, augmenta considerablement la quantitat
d’aliment disponible. És aleshores
quan les sardines es fan grosses, les
més petites acabades de néixer maduren exponencialment i acumulen un
greix que es traduirà en una carn suculenta i oliosa, lluny de les sardines més
seques i escarransides de fora de temporada. La sardina de primavera ronda
el litoral mediterrani formant grans

bancs que naveguen fins a les costes
d’Itàlia, tot i que té unes zones predilectes, com ara el golf de Roses, ric en
nutrients gràcies a l’aportació de les
aigües dolces del Ter, el Fluvià i la
Muga. Al llarg del dia la sardina fa un
desplaçament vertical. En les hores de
sol, se situa al fons, en aigües poc
il·luminades i fredes, i durant la nit, s’apropa a la superfície per alimentar-se,
on és capturada pels arts d’encerclament amb llum.
Com a bon peix blau, té un alt contingut en greix, la majoria del qual és
insaturat en forma d’omega-3, molt
important per regular el colesterol en
sang, reduir problemes inflamatoris i
enfortir el sistema nerviós. A banda
d’això, conté molt més calci que no
pas la llet. A més, cal sumar-hi el fet
que es un peix petit i que, per tant,
acumula quantitats molt minses de
metalls pesants. Tot plegat fa que consumir-ne habitualment, sense abusarne, sigui un autèntic regal per a la salut
física i mental. Ah!, i les podeu menjar
fetes a la planxa, en escabetx, enllaunades o fregides, però la millor manera, segons els experts, és a la brasa
amb un bon raig d’oli d’oliva!

Coca de sardines
(plat elaborat per
Eduard Merly)
Ingredients: (4 persones): un got de
farina, un got d’oli d’oliva, un sobre
de llevat, una mica de cervesa, sal, 8
sardines, un pebrot verd, 2 tomàquets, una ceba tendra, 2 grans d’all,
oli d’oliva extra verge i vinagre.
Elaboració: Per a la massa, barregeu els
ingredients fins que no s’enganxi als
dits i deixeu-ho reposar una mitja hora.
Reserveu-ho. Netegeu les sardines
d’escates i extraieu-ne els filets.
Reserveu-ho. Amb els tomàquets, partiu a un quart i extraieu-ne les llavors i
la pell. Guardeu les llavors a part i amb
la carn del tomàquet feu-ne uns daus i
conserveu-ho en oli d’oliva. Peleu la
ceba tendra i talleu-la com més fina
millor. Marineu-ho amb sal, oli i vinagre. Talleu el pebrot verd a rodanxes.
Reserveu-ho. Estireu la massa després
de mitja hora i apliqueu unes punxades
amb una forquilla. Repartiu els ingredients pel damunt tret de les sardines i
els cors. Coeu-ho a 185ºC durant uns 12
minuts al forn. Traieu-ho del forn i afegiu-hi els filets de sardina pel damunt.
Coeu-ho 5 minuts més a la mateixa
temperatura. Un cop fora, afegiu-hi els
cors crus de tomàquet.
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l’entrevista

D’

on sorgeix el teu
interès per la
infermeria?
—A la farmàcia
Buxó coincideixo
amb el Maurici
Perramon. Vaig
veure que també
feia d’infermer i em va semblar que em
podria agradar. De fet, inicialment
hauria volgut fer Medicina, però en
aquells moments hi havia numerus
clausus i no em podia permetre el luxe
de deixar de treballar. Infermeria eren
uns estudis vinculats al camp de la
salut, però només de tres anys. Això
em permetia desenvolupar l’activitat
professional al món sanitari. Tot i això,
com que em va quedar la recança,
quan vaig tenir la possibilitat em vaig
matricular de primer de Medicina a
l’Autònoma, però quan vaig veure que
ho podia haver fet, ho vaig deixar perquè ja m’havia quedat tranquil.

Formació permanent
—És imprescindible la formació permanent?
—Totalment. N’estic convençudíssim i
així ho practico. La formació ha de ser
continuada al llarg de la vida, perquè tot
va amb una rapidesa extraordinària. Ens
cal estar al dia del que passa. En segon
lloc, aquelles persones que assumim un
nivell de responsabilitat, amb més raó
hem d’estar en formació contínua perquè hem de ser capaços de liderar projectes en aquest entorn tan canviant.
—Què és la Nit per la Recerca?
—És una iniciativa del doctor Bonaventura Clotet que assumeix la càtedra
de la Sida de la UVIC-UCC, que va pro-

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Valentí Martínez Espinosa
Vicerector del Campus Manresa de la UVic, director general de la
FUB –que enguany celebra els 25 anys–, membre de
BarnaConsultors i dels patronats de la Fundació Althaia, del CTM
i de la Fundació Rosa Oriol, també és al consell assessor de
Regió7 i és vocal consultor de la Cambra de Comerç. Doctor en
Psicologia per la Universitat Abat Oliba, és professor col·laborador de l’Escola Universitària d’Infermeria a Manresa i durant 21
anys va ser professor associat del departament de Direcció de
Persones de l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona
(EADA). Té dues passions professionals: la gestió i la docència.

—En què consisteix el vostre codi ètic?
—Intenta definir la manera que la gent
que treballa a la FUB té per desenvolupar l’activitat professional, amb tota
una sèrie de criteris vinculats a la transparència, el respecte, el rigor o la tolerància. Tot el que forma part d’una relació permeable entre la gent que hi treballa i la que fa ús de les instal·lacions.

Psicologia organitzativa
—Professionalment t’has hagut de
relacionar amb moltes persones, oi?
—Efectivament. En el camp de la gestió tens molta relació amb persones,
així com en el camp de la formació,
sobretot pel que fa als recursos
humans. Tot i així, m’adonava que em
faltava un corpus teòric que m’expliqués més bé per què passaven les
coses a la pràctica. Volia saber explicar
com es mouen les persones en les
organitzacions i, això m’ho va donar la
Psicologia organitzativa. Em va anar
molt bé tant en la trajectòria professional com en la docent.

—Estudiar a EADA va ser una necessitat professional?
—L’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona era la business school
que aleshores tenia més prestigi des del
punt de vista de la gestió sanitària. Tota
la gent que arribàvem a tenir càrrecs de
responsabilitat en l’àmbit de la salut tard
o d’hora hi passàvem perquè tenia uns
productes formatius orientats a les nostres necessitats professionals, per formar
directius hospitalaris.

—D’aquí ve, doncs, el teu interès per la
Psicologia?
—Si, és clar, per un tema de coherència. Era un camp que m’interessava per
la qüestió acadèmica. Moltes de les
assignatures de la Psicologia organitzativa estan relacionades amb els
temes de recursos humans i comportament organitzatiu. Coneixia la pràctica,
aleshores era director de l’Escola
Universitària de les Ciències de la Salut,
però em faltava l’experiència teòrica.

posar muntar una nit per la recerca
amb l’objectiu de captar recursos per
seguir investigant en el camp de la
sida. La primera nit es va fer a Taradell,
l’any passat a Manresa i el mes d’abril
d’enguany a Olot.
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Per tant, el curs 1996-97 començo els
estudis de Psicologia a la Universitat
Ramon Llull i els acabo l’any 2000.
Posteriorment vaig anar fent cursos
fins acabar el doctorat l’any 2014.
—Sobre quin tema fas la tesi doctoral?
—El títol és La diplomatura d’Infermeria
a Catalunya: Inici i final del títol universitari. perquè les diplomatures van acabar a Catalunya quan es va posar en
pràctica el Pla Bolonya, amb els graus.
Per tant, aquests diplomes van començar el 1990 i han finalitzat fa ben poc. Hi
estudio l’evolució arreu de Catalunya
de l’oferta de diplomatures, la demanda, el grau de satisfacció, les catorze
escoles universitàries i els plans d’estudi des del començament fins al final.
Ara ja no es poden estudiar perquè
s’han substituït pel grau d’Infermeria.
—Quines són les teves competències
com a gestor i director?
—Les persones que estem al davant de
qualsevol organització hem de buscar
la coherència. Hi ha d’haver un cert
ordre entre el que es vol fer i el que es
fa. Per tant, m’he de cuidar d’organitzar
amb tot l’equip de direcció l’activitat
acadèmica, definir clarament les línies
de funcionament futur, seguir el pressupost fil per randa, fer visible l’organització no només en l’àmbit universitari
sinó també en el social, tot intentant
estar presents en l’àmbit territorial,
(manresà i del nostre entorn) i aportanthi uns valors, mirant que les 700 persones que participen en la nostra organització tinguin un entorn agradable per
desenvolupar l’activitat professional.
—Pots compaginar-ho bé amb la
docència?
—Intento fer-ho. Faig una optativa a
quart de direcció d’equips dins del grau
d’Infermeria. I tot el meu camp docent,
que seria formació continuada, màsters, postgraus, etc., va vinculat al camp
de la gestió dels recursos humans, bàsicament: comportament organitzatiu,
gestió d’equips i lideratge.
Fusió hospitalària
—Quina és la teva valoració de la fusió
hospitalària?
—Va generar moltes tensions. Va ser
una de les primeres fusions hospitalàries
de Catalunya. La fusió de Sant Andreu
amb l’Hospital de Sant Joan de Déu va
configurar l’Hospital General entre el
1986 i el 1989. Després, la Unitat
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Coronària es van fusionar amb el Centre
Hospitalari el 1994-95. I, posteriorment,
Althaia. La realitat és que en aquells
moments no s’entenia gaire, però si no
s’hagués fet, cap dels centres hauria tingut viabilitat. Amb la fusió es va demostrar que un dels centres, Sant Joan de
Déu, es va poder dedicar a fer activitat
assistencial d’aguts, i l’hospital de Sant
Andreu va fer un recorregut extraordinari en el camp de l’atenció a la gent
gran i es va convertir en un dels centres
de referència a Catalunya. La fusió va
permetre aquesta dualitat d’assistència i
va trencar amb una certa competència
entre els cinc centres sanitaris de l’època: Centre Hospitalari, Unitat Coronària,
Clínica de Sant Josep, Hospital de Sant
Andreu i Sant Joan de Déu. Vist en perspectiva, la fusió era del tot necessària i
va ser extraordinàriament ben feta.
—I ara, amb Althaia, com queda la
situació?
—Althaia és una fundació assistencial
presidida per l’alcalde, de gestió privada, però d’orientació pública. Per tant,
diria que en un 95% de l’activitat és
pública i concertada amb el Servei
Català de la Salut i l’activitat privada i
mutual correspon a la Clínica de Sant
Josep. Queda la Fundació Sociosanitària
de Sant Andreu, que té un règim propi.
Penso que aquests models fundacionals
van força bé: Fundació Assistencial
Althaia, la Fundació Sociosanitària de
Manresa, són semblants a la Fundació
Universitària del Bages, en el sentit que
són models que funcionen bé perquè
donen molta fluïdesa.
FUB
—Què és el més important dels 25
anys de la FUB que celebreu enguany?
—Hi ha hagut diferents moments
importants. L’inici, el trasllat de tots els
estudis universitaris... Integrar-los dins
d’una única estructura ens va permetre
fer un salt qualitatiu extraordinari i
visualitzar que teníem universitat a la
ciutat. Després, la construcció de l’estructura Campus, lligada al desenvolupament urbanístic de la zona nord de
Manresa, dinamitzada també per l’estructura de la FUB. La capitalització de
l’edifici de la FUB2, amb el creixement
exponencial que hem tingut en l’oferta
universitària de la ciutat; la visibilitat de
la pròpia ciutat a fora, amb alumnes que
vénen d’arreu: França, Itàlia o de la resta
de l’estat... És una munió de coses. I,
sobretot, la gran quantitat de gent que

s’hi ha pogut formar, sense haver d’anar
a estudiar lluny. Tot plegat a cost zero
per a la ciutat i l’ entorn. Més aviat seria
al contrari, ja que suposa un actiu brutal.
Enguany passaran gairebé 4.000 persones per les diverses activitats de la FUB.
—Com valores la nova entitat federada amb la Universitat de Vic?
—La creació el 25 d’abril de l’any passat
de la nova estructura universitària federada entre la FUB i la Fundació
Universitària Balmes, que ha donat lloc a
la UVIC-UCC, és d’una importància molt
significativa. Som dues entitats rectores
que creem la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, amb dos
campus: Vic i Manresa. Deixar de ser un
centre adscrit a la Universitat Autònoma
de Barcelona ens aporta ser una universitat de facto. Això ens permet ser als
òrgans rectors, prendre decisions acadèmiques de primer nivell, implantar
nous estudis, tenir un vicerectorat dintre
de l’estructura del Campus, és a dir, saltar des d’un punt de vista qualitatiu a ser
una universitat. La FUB és ara una institució vinculada a una universitat de la
qual formem part de ple dret.
—És compatible ser director general de
la FUB i vicerector del Campus Manresa?
—Totalment compatible i coherent
amb l’evolució que hem fet en l’àmbit
de l’entitat federada. Nosaltres vam
insistir molt que si passàvem a ser una
universitat de facto, Manresa havia de
tenir una figura que acadèmicament

és molt reconeguda, com és el cas del
vicerectorat. El rector actualment està
cavalcant entre els dos Campus, però
Manresa no tenia fins ara posicionament universitari. Per això, la importància de tenir un vicerector. És cert
que actualment està desenvolupada
per una direcció general, però és anecdòtic, bàsicament perquè he estat el
responsable de coordinar-me i definir
aquest model d’entitat federada. Però
és evident que no m’interessa tant el
cul Valentí Martínez –si em permets
l’expressió– sinó la cadira del vicerectorat. Té data de caducitat. D’aquí a un
temps s’estructurarà amb un director
general per un cantó i el vicerectorat
per un altre. Quedi clar que no m’interessa agrupar càrrecs sinó que conjunturalment en aquesta primera fase era
interessant que l’element vertebrador
de l’entitat federada assumís aquest
paper, ja que tenia la formació que em

—Hi ha diferències entre els edificis de
la FUB1 i la FUB2?
—A nivell de gestió i d’òrgans rectors
no, però sí en l’àmbit de les activitats. A
la FUB1 intentem fer totes les activitats
vinculades al camp dels graus; és a dir,
els estudis vinculats a l’àmbit universitari pel que fa a la part teòrica del grau i
postgrau, de la formació continuada,
dels màsters, d’idiomes... A la FUB2, el
cicle formatiu de grau superior, a partir
d’aquest any oferim l’especialitat de
pròtesi dental. I, pel que fa a la Clínica
Universitària, l’activitat teòrica i pràctica
de l’àmbit de Ciències de la Salut, així
com l’activitat assistencial a nivell pràctic. Hi fem visites especialitzades a
pacients, ja que tenim un conveni de
col·laboració molt important amb el
CatSalut per fer la Logopèdia pública,
per cobrir una demanda existent a
Manresa. En aquest cas, la FUB cedeix
els espais i els nostres logopedes fan la

«Totes les infraestructures del Campus s’han construït
amb la nostra capacitat de generar recursos propis»
permetia fer-ho i que ens dóna molta
tranquil·litat des d’un punt de vista de
relació amb el rectorat de Vic. Però el
més important de tot és que, més enllà
del Valentí Martínez, tenim una cadira
que es diu vicerectorat, qui l’ocupa ara
és una anècdota.
—Com es finança la FUB?
—Ens financem exclusivament per l’activitat que desenvolupem. Vull incidir
especialment en aquest punt, ja que no
tenim cap via de finançament públic.
Totes les infraestructures que observes
al Campus s’han construït amb la nostra
capacitat de generar recursos propis
,que després ens permeten tornar a
invertir. La Clínica Universitària ha tingut
un cost aproximat de 5 milions d’euros i
puc dir que aquest 2016 ja està pagada,
i també tots els equipaments FUB: els
edificis 1 i 2, i la Clínica. Coparticipem en
l’organització de la Biblioteca del
Campus, conjuntament amb la UPC.
—La Residència d’Estudiants també és
vostra?
—No. És una inversió de l’empresa
Visoren, coparticipada amb Constructora d’Aro, i l’exploten a la seva manera
durant uns anys, amb una cessió d’ús
de l’Ajuntament de Manresa.

feina finançats pel Servei Català de la
Salut. Aquesta cobertura és una novetat a tot Catalunya, ja que cap altra
àmbit universitari la té. Fins ara, les clíniques universitàries sempre han estat
vinculades a l’odontologia, a la veterinària i a la medicina. Nosaltres vam ser
la primera clínica universitària vinculada a estudis de curta durada, primer en
diplomatures i actualment en graus, pel
que fa a la Infermeria, la Fisioteràpia, la
Podologia i la Logopèdia. És un projecte pioner des d’un punt de vista d’estructura universitària.
Centre Internacional de Simulació
— A què es dedica el Centre
Internacional de Simulació i Alt
Rendiment Clínic?
—Està vinculat a la Clínica Universitària i
adreçat als professionals assistencials,
com ara metges, infermers o fisioterapeutes, per tal que puguin fer pràctiques preclíniques. És a dir, que treballin
amb ninos i programes informàtics per
fer pràctiques d’habilitats per augmentar la seguretat dels pacients, reduir els
errors i esdeveniments adversos i alhora
poder impulsar pràctiques clíniques
innovadores. Està molt de moda en
l’àmbit de la salut precisament per assolir aquesta seguretat en els pacients.
També s’han començat a fer coses en

l’àmbit de l’empresa, per a selecció de
personal o en algunes assignatures vinculades a l’economia o les finances.
—Què és Lab 0_6?
—És un centre de descoberta, formació,
documentació i recerca per a l’educació
científica des de les primeres edats que
impulsa l’Educació Infantil de la Facultat
de Ciències Socials de Manresa, de la
Universitat de Vic, especialment adreçat
a professionals de l’educació que vulguin reflexionar sobre la fonamentació
teòrica i també des del punt de vista
pràctic. Per exemple, el grup de recerca
Experimentació i Aprenentatge del Lab
0_6 està format per investigadors diversos de disciplines com la Filosofia, la
Biologia, la Psicologia, la Psicopedagogia o la Sociologia, que formen un
equip interdisciplinari, per plantejar un
tipus de recerca aplicable a la pràctica
pedagògica real.
—Teniu altres reptes de futur?
—Dins del projecte de la FUB estem
definint el Pla Estratègic 2016-2020.
Hem de ser capaços de saber cap on
hauríem d’anar. Ho hem de fer juntament amb el paraigua de la Universitat
de Vic, Universitat Central de Catalunya,
de la qual formem part. Les línies de l’estratègia del futur han de passar per consolidar els estudis universitaris i, si és
possible, incrementar l’oferta d’estudis;
desenvolupar el projecte de formació
continuada, postgraus i màsters que ens
posicionen bé en el mercat de formació;
seguir desenvolupant nous projectes
pel que fa a la Clínica Universitària i anar
desplegant més cicles formatius de grau
superior. El que històricament sempre
ha fet la FUB és fer un projecte, iniciar-lo
i consolidar-lo, pas a pas.
—Quina és la teva funció com a vocal
consultor de la Cambra de Comerç?
—Participo en la dinàmica del funcionament de la Cambra en els plens,
sense una feina concreta. Assisteixo als
plens i estic a disposició del president
de la Cambra per si considera que en
l’àmbit universitari hem de fer alguna
aportació. Hem fet algun tipus d’activitat formativa conjunta. Es tracta de
dues organitzacions molt permeables.
Està bé que el director general de la
FUB formi part del Ple, de la mateixa
manera que el president de la Cambra
és membre del patronat de la FUB.
—Com a membre del patronat de la
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Fundació Althaia, quines responsabilitats tens?
—En general, els òrgans rectors de les
fundacions amb els patronats són els
màxims responsables de la dinàmica
de l’organització. Per tant, el patronat
d’Alhaia que presideix l’alcalde, ha d’aprovar els pressupostos, marcar les
línies estratègiques, fer-se càrrec del
funcionament ordinari de la institució,
aprovar els nous projectes, fer inversions. És el màxim òrgan de decisió de
les fundacions, amb una funció igual al
del patronat de la FUB.
—També ho ets del Centre Tecnològic.
S’han desinflat les expectatives del
CTM?
Funciona molt bé, però és cert que la

Generalitat va decidir fa uns dos anys
fer una fusió de centres tecnològics i va
crear l’EURECAT. Com a Centre
Tecnològic també ens hem incorporat a
l’EURECAT, però amb una diferència
jurídica, perquè el nostre edifici es va fer
amb fons públics, i per tant, fins que no
finalitzi el finançament no ens hi podem
incorporar de manera definitiva, amb
les mateixes condicions que la resta.
—Veig que també formes part del
Patronat de la Fundació Rosa Oriol?
—M’ho va proposar sor Lucía Caram
quan van començar a muntar la fundació d’ajuda i orientació. Em va demanar
que m’hi incorporés a nivell personal
per aportar el que pogués. Com a la
resta de patronats, tenim un paper de

suport per fer el que ens demanen, però
l’alma mater de la fundació és sor Lucía.
Això si, amb una gran quantitat de
voluntaris que són els que fan possible
que la fundació funcioni. El paper dels
patrons és secundari, perquè el protagonisme és clarament de la família Tous,
que hi aporta els recursos, sor Lucia i els
voluntaris. El problema de la pobresa és
estructural i no depèn només d’una fundació, però està bé que hi hagi iniciatives des del camp privat que intentin ajudar a resoldre els grans problemes que
hem tingut i continuem tenint, encara
que només sigui posar un pedaç i no
s’arribi a l’arrel. Serveix per generar
sinergies i ajuda a sensibilitzar persones
que, si no tinguessin aquesta evidència,
no s’adonarien de com és la realitat.

el perfil

V

alentí Martínez Espinosa neix el 15 de febrer
de 1960 a Villanueva del Arzobispo (Jaén),
però al cap de tres mesos la família s’instal·la
a Manresa, on el pare, Alfons, d’ofici paleta, ja
hi tenia un germà. La seva mare, Josefa, va fer
de mestressa de casa. Tenia dos germans, l’Alfons, que va
morir fa quatre anys, i l’Antoni. Viuen al carrer de Sant
Bartomeu, a les Escodines: «M’he sentit escodinaire tota
la vida». Fa la primària a l’antic col·legi Sant Ignasi, on ara
hi ha l’Arxiu Comarcal i el Museu, del 1964 fins al 1970, en
què fa la preparatòria amb el senyor Vidal a l’institut Lluís
de Peguera. Després del COU comença el 1978 els estudis d’Infermeria a l’Hospital Clínic de Barcelona i es diploma el 1981 per la UB. Fa el servei militar a Gijón, «ciutat
que em va atrapar i que després he visitat diverses vegades». El curs 1974-75 comença a treballar d’aprenent a la
farmàcia Buxó, dirigida pel matrimoni Flora Buxó i Joan
Pradell. Acabat el servei militar, el 1982 entra a Sant Joan
de Déu amb plaça d’infermer a radiologia, amb el doctor
Piulats, cap de servei, i amb J.A. Playà, cap de personal. Fa
tot un recorregut en l’àmbit: infermer al servei de
Radiologia, supervisor del bloc quirúrgic i cap
d’Infermeria. El 1983 es casa amb Montserrat Rodríguez,
amb qui tenen dues filles: Laura, fisioterapeuta, i Marta,
infermera; totes dues, exestudiants de la FUB.

Des del 1988 passa a ser el director d’Infermeria de
l’Hospital General, inaugurat el 1989. Ho serà fins al 1994.
A partir d’aquest moment complementa les activitats
acadèmiques i professionals per gestionar i dirigir, i alhora mantenir l’activitat docent. El 1989 es diploma en
Gestió Sanitària per l’EADA Business School de Barcelona
i l’any següent, en Direcció Hospitalària per la mateixa
escola. El 2000 es llicencia en Psicologia per la Ramon
Llull. El 2008 obté el diploma d’Estudis Avançats en
Gestió d’Institucions Universitàries per la Universitat
Abat Oliba i el 2014 és doctor en Psicologia per la matei-
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xa Universitat, amb la tesi La diplomatura en Infermeria a
Catalunya. Inici i final del títol universitari. Pel que fa a les
activitats docents, del 1991 al 2012 és professor associat
del departament de Direcció de Persones de l’Escola
d’Alta Direcció i Administració de Barcelona (EADA) i des
del 1993 fins a l’actualitat, professor col·laborador de
l’Escola Universitària d’Infermeria a Manresa, primer
dependent de la Universitat Autònoma de Barcelona i
ara de la Universitat de Vic. Actualment té a càrrec seu
com a professor graus i postgraus d’Infermeria, màsters
d’empresa, etc. Del 1994 al 1996 és responsable del
Servei al Client del Servei Català de la Salut, de la Regió
Sanitària Centre. Del 1996 al 1997, director de l’Escola
Universitària d’infermeria i del 1997 al 2000, director de
l’Escola Universitària de Ciències de la Salut a Manresa.
Del 2000 fins a l’actualitat és director general de la FUB i
del 2014 fins ara, vicerector del Campus Manresa de la
Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Des
del 2011 és membre de BarnaConsultors. Ha fet consultoria internacional als hospitals de Mendoza i
Schestakow de Sant Rafael a l’Argentina, al ministeri de
Salut de Guatemala i també a Xile. Actualment també és
membre dels patronats de la Fundació Althaia i del
Centre Tecnològic (CTM), del Consell de Ciutat, que va
acabar el maig del 2015, i del patronat de la Fundació
Rosa Oriol. És membre del consell assessor de Regió7 i
vocal consultor de la Cambra de Comerç de Manresa.

Març 2016

patrimoni ciutadà
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Casa Padró Riera
quest mes presentem
un edifici molt característic per la manera de
resoldre la cantonada
en angle entre el carrer
Guimerà i el Passeig. És
una reforma de l’arquitecte santvicentí Bernat Pejoan i
Sanmartí construïda entre 1914 i
1918 en estil modernista. Es tracta
d’un edifici d’habitatges que presenta un gran xamfrà. Consta de soterrani –actualment es pot veure com a
espai comercial–, planta baixa i dos
pisos. La composició de la façana és
unitària i simètrica. En la planta baixa
el ritme està marcat per obertures
separades per columnes i pilastres de
pedra amb capitells florals. Als pisos
superiors destaquen les balconades
que giren a les cantonades formant
dues tribunes rodones. En el xamfrà
es troba el portal d’entrada, que fa
d’eix vertical de simetria, potenciat
amb un cos de coronament que origina una tercera planta, amb una sèrie
d’obertures verticals i més estretes de certa influència
centreeuropea. Tres capcers, el del mig ondulat i els dels
extrems escalonats, coronen el cos central. També hi
destaquen les decoracions en pedra i ferro forjat a les
tribunes i balcons.

A

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial per la importància històrica, tipològica, compositiva
i artística, específicament per la capacitat de resoldre la
cantonada a partir de la simetria compositiva, entre
dues vies referents de l’eixample de Manresa: el Passeig
i el carrer d’Àngel Guimerà. Cal dir, però, que la placeta
triangular del davant és un dels casos en què entren en
conflicte l’enjardinament i l’arquitectura, perquè s’ha fet
amb unes alzines que impedeixen la perspectiva sobre
la façana que pretenia l’arquitecte, i que tots els manre-

sans d’una edat recordem, quan la farola era la protagonista de la plaça creada en aquest encreuament. Cal
remarcar que els propietaris de la casa, els Padró, han
estat protagonistes en la història del comerç manresà,
amb negocis de venda al major i al detall de combustibles, sucre i altres productes. També han participat en la
banca i, finalment, són els propietaris dels cinemes de la
ciutat. Per tant, l’edifici ha estat al llarg del temps tant la
residència familiar com el local comercial més emblemàtic de l’empresa.

PER SABER-NE MÉS:
- BARAUT, Anton; BOVER, Imma, «El Modernisme al Bages»,
a Dovella, núm. 3, Manresa, desembre de 1981.
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fila cultural

Joan Badia

Joan-Daniel Bezsonoff
rep el premi Amat-Piniella
amb ‘Matar De Gaulle’

L

a setzena edició del premi
Joaquim Amat-Piniella,
que atorguen l’Ajuntament de Manresa i
Òmnium Bages, va guardonar la novel·la Matar De
Gaulle, del rossellonès
Joan Daniel Bezsonoff, que ens narra
l’entramat que va envoltar un atemptat contra el president francès Charles
De Gaulle, l’any 1962, a prop de la
població de Clamart, al punt del PetitClamart, al departament de l’Alt Sena.

El transfons polític i històric de l’obra
és certament complex per a un lector
del segle XXI, especialment si no
recorda o no coneix els avatars del
colonialisme francès. Explicat breument: França tenia diverses colònies
al nord d’Àfrica. Una de les més
importants era l’actual Algèria, on els
francesos van governar durant uns
130 anys. Moltes famílies franceses, a
més, s’hi havien instal·lat i hi vivien
com a la metròpoli. També n’havien
fet casa seva alguns catalans i valencians. La política colonial francesa,
però, era àmpliament criticada tant a
França mateix com a la resta d’Europa
occidental. Arran de la lluita contra la
dominació colonial, a Algèria es va
constituir el FLN (Front de Libération
National), d’inspiració marxista i anticolonialista, amb el mític Ahmed Ben
Bella al capdavant. El FLN va fustigar
l’exèrcit francès i la mateixa comunitat francòfona fins a assolir l’alliberament d’Algèria el 1962, quan De
Gaulle va concedir la independència
de l’antiga colònia, després dels
acords d’Évian, que incloïen un referèndum d’autodeterminació.
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L’escriptor rossellonès novel·la l’intent d’atemptat al general De
Gaulle, l’agost de 1962, per part d’un grup de francesos algerians repatriats després de la independència d’Algèria.

El drama de la descolonització
Una part dels francesos algerians, juntament amb patriotes que es van sentir
traïts per De Gaulle, van crear
l’Organisation de l’Armée Secrète,
l’OAS, moviment clandestí que tenia
per objectiu recuperar Algèria com a
colònia francesa. L’OAS va actuar primer a Algèria atemptant contra musulmans partidaris del FLN o europeus
partidaris de De Gaulle; i, un cop signada la independència, van traslladar les
seves operacions a la metròpoli, especialment al sud de França. Molts dels
seus militants –ideològicament propers al feixisme– van acabar a Espanya,
sobretot als Països Catalans: des de la
Costa Brava al País Valencià.
La història política, tanmateix, és
massa superficial per explicar tot el
que amaga la realitat. De fet, se sustenta sobre una base molt més complexa, sobre un entramat de persones, sentiments i vivències, que en
bona part són la trama i l’ordit a partir dels quals Bezsonoff elabora el teixit de la seva narració. Una narració
ben construïda, que ens permet
entreveure com de complexes i contradictòries devien ser les coses per
als milers de persones que van viure
el drama de la descolonització i van
haver d’abandonar el país on havien
nascut o viscut durant molts anys.
Sentiments d’enyorança, de ressentiment, d’odi, de solitud, de frustració...
formen una base novel·lesca que

intenta explicar la realitat i les reaccions de les persones.
La família Vidal, d’ascendència rossellonesa, vivia a Algèria i se sentia francesa. Estimava el paisatge i les persones d’Alger, com a part de França. De
cop, els va canviar la vida a causa de
les decisions polítiques. El 26 de març
de 1961, a la Rue d’Isly, a Alger, en una
manifestació contra la política del
govern de París, «uns soldats francesos van disparar a una multitud de
civils francesos, desarmats». I aquí va
començar el drama. Els Vidal, com
centenars de milers de francesos algerians, els coneguts com a pieds-noirs,
es van adonar que el govern francès
els abandonava, els traïa i els lliurava
al FLN. Molts van decidir emigrar cap
a França, tot i que no se sentien tampoc francesos de la metròpoli (alguns
es van exiliar al País Valencià, concretament a Alacant. Un llibre de 1968,
avui introbable, d’Antoni Seva, en
dóna testimoniatge: Alacant, 30.000
pieds-noirs.)
La família Vidal
Entre els retornats a la metròpoli,
Bezsonoff hi situa la família Vidal,
alguns membres de la qual passen de
ser gaullistes a enrolar-se a l’OAS, l’organització clandestina oposada a la
descolonització, que considerava De
Gaulle com un gran traïdor a França.
En el fons, doncs, el ressentiment d’un
grup de persones que se sent traït per

un polític tingut fins aleshores pel
«salvador de la pàtria». L’OAS va promoure diverses accions i atemptats
contra el govern francès i fins a dues
vegades almenys contra el mateix
president De Gaulle.

poder fer servir el registre dialectal de
manera eficaç en textos literaris, com
fa Bezsonoff a Matar De Gaulle. És una
magnífica oportunitat per reivindicar, i
alhora aprendre, mots i fraseologia
que fins no fa gaire eren ben vius.

Un d’aquests atemptats va tenir lloc
l’agost de 1962. El dirigia un alt militar, el coronel Jean-Marie BastienThiry, el pare del qual havia estat
company del mateix De Gaulle.
L’atemptat, però, va resultar frustrat i
el comando que l’havia portat a
terme, empresonat. Bastien-Thiry va
ser jutjat i condemnat a mort; la resta
del grup van ser amnistiats.

Si algun retret li haguéssim de fer a
l’autor, diríem que alguns personatges són poc dibuixats, massa difuminats. Ara bé: això potser ja demanaria

una novel·la molt més extensa, sense
el puntillisme estilístic que caracteritza l’autor i amb més prolixitat de
detalls. Simplement, això vol dir que
els fets narrats donen per molt i permetrien treure’n molts arguments. O
dit d’una altra manera: la novel·la de
Bezsonoff ens ha deixat amb la mel a
la boca i en voldríem més... Caldrà
esperar la propera!

Bezsonoff ens fa entrar de manera
decidida en el pensament i el cor dels
protagonistes d’aquests fets (excepte
De Gaulle). No podem pas dir que sigui
un llibre polític. Ans al contrari: tant la
política com la història són l’excusa per
narrar drames humans de persones
que veuen les seves perspectives vitals
estroncades a causa de les decisions
polítiques. Però no tenim cap dubte
que la veritable història s’acosta més a
les narracions novel·lesques –tot i ser
fictícies– que no pas a la narració oficial dels fets, que sempre amaga bona
part de la realitat, molt més complexa.
L’estil de Bezsonoff, d’altra banda, és
amable, ple de detalls intel·ligents,
divertit en molts fragments –per
exemple, quan el protagonista Anatole
Vidal decideix aprendre afrikaans, la
llengua de Sud-àfrica– i sempre elegant. El llibre fa de bon llegir també
des del punt de vista formal.
Potser cal destacar-ne, encara, l’ús ric i
acolorit del català de la Catalunya del
Nord, amb tota mena d’expressions,
girs i vocabulari posat en boca dels
personatges de la família Vidal i d’altres. Per a algunes persones tal volta
aquest aspecte pot ser una barrera per
a la lectura. Però no hauria de ser així,
ja que una llengua normalitzada ha de

Fotografia: Ajuntament de Manresa
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propostes
MÚSICA Marc Vilanova

Mes eclèctic i assossegat

C

omençarem la recomanació musical per
aquest mes de març amb la visita dels
Barcelona Gospel Messengers al teatre Kursaal,
dirigits per Ramon Escalé i presentant el seu
espectacle Be here now (dissabte, 19 de març, a
les nou del vespre). Sense canviar d’espai, cal destacar
el concert de l’Orquestra Simfònica del Vallès, juntament amb l’Orfeó Manresà (diumenge, 20 de març, a
les sis de la tarda). I si ens movem cap a l’espai musical
Voilà!, Raül Benéitez ens hi presenta les cançons del seu
segon disc: Quatre Llunes i una Arcada (diumenge, 6 de
març, a les set de la tarda).

CINEMA Laura Vidal

Carol

E

legant, delicada,
subtil... així és Carol,
la nova pel·lícula de
Todd Haynes que
sense fer gaire
soroll ha arribat a les nostres
pantalles. No se’n parla
massa, no guanyarà premis,
encara que tingui moltes
nominacions, perquè Carol
és silenci, el silenci de les
petites històries, de les mirades fugisseres i dels instants
que, sense saber com, et canvien la vida. El film narra la
història d’amor de Therese i Carol, dues dones amb edats
i vides ben diferents que creuen la mirada en un instant
precís que a poc a poc les canviarà per sempre. Basada
en una novel·la de Patricia Highsmith, és l’única obra de
l’autora que no pertany al gènere negre i també la més
personal, tant, que va ser publicada sota pseudònim.
Haynes embolica la història amb l’aire gris de l’Amèrica
dels anys 50, cuidant fins a l’últim detall el vestuari, la
llum i la música per acompanyar aquestes dues dones en
el viatge vital de descoberta i coratge. Quan les paraules
sobren els silencis parlen, i és així com els dos personatges van creixent en dimensió a mesura que avancen.
Això no seria possible si no fos per les actrius que donen
la cara i l’ànima a les dues amants: Rooney Mara en un
exercici de fragilitat ple de detalls per a la jove Therese i
la grandíssima Cate Blanchett, una sofisticada, potent i
embriagadora Carol. Pot semblar un melodrama pesat i
lent, i pot agradar més o menys, però som davant d’un
film amb una factura impecable que va teixint els fils per
fer una obra rodona, que acaba igual que comença: elegant, delicada i subtil.
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TEATRE Joan Morros

Només són dones

L’

espectacle es basa en un text de Carme
Domingo escrit a partir d’històries reals de
dones que van ser víctimes del terror franquista durant la Guerra Civil i la postguerra:
mestres, sindicalistes, que sense participar
en la confrontació bèl·lica, van defensar la democràcia,
analfabetes executades només perquè volien saber què
els havia passat als seus marits. El muntatge que dirigeix
Carme Portaceli mostra la valentia i la dignitat d’aquelles
dones torturades i afusellades, tant a presons militars
com a les voreres de les carreteres. L’actriu Míriam Iscla
dóna veu a aquestes dones silenciades i el muntatge es
complementa amb el toc musical que hi posa Maika
Makovski i les coreogràfiques de Sol Picó. Ens trobem
davant d’un espectacle pluridiscisplinari, on es combina
la veu, la dansa, la música, l’audiovisual... quatre
formes d’expressió per
mostrar-nos moments
de la nostra història i
amb el qual El Galliner i el
Kursaal es volen sumar
als actes al voltant del 8
de març, dia de la Dona.

ART Maria Camp

Captures
ovint alguns artistes volen capturar moments,
o persones... Cadascú a la seva manera, amb el
seu estil i tècniques, i amb diferents finalitats:
per arribar a l’ànima d’algú, per preservar-ne la
memòria, per mostrar una evidència, per catalogar... Aquest mes podem visitar dues exposicions que,
d’una manera o altra, ens remeten a aquesta recerca per
capturar una essència. Una és Retrats, de Francesc
Català-Roca, una de les figures cabdals de la història de
la fotografia contemporània a Catalunya, pioner de la
fotografia documental i del reportatge gràfic. L’exposició
es podrà visitar a la casa Lluvià i mostra el seu treball en
el gènere dels retrats, que cultivà a l’inici de la seva trajectòria. L’altra exposició és Gyotaku,
de Yolanda Esteve. Una exposició
que ens remet a la tècnica dels gyotaku que fa uns 200 anys van inventar els pescadors japonesos per
registrar les seves captures. Una tècnica artística curiosa que consisteix a
pintar amb tinta xinesa els peixos
acabats de pescar i imprimir per fricció la seva empremta sobre un
paper o tela. En aquesta exposició, que es podrà visitar a
l’Escola d’Art de Manresa, se’ns
proposa un joc similar utilitzant
tècniques de ceràmica i gravat.

S

quadern obert
Enric Casas
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fa 25 anys
Els partits d’esquerres
es preparaven per
tornar a l’Ajuntament
Quan faltaven dos mesos per a les eleccions
municipals, els partits situats a l’esquerra del
PSC intentaven guanyar el terreny perdut els
darrers anys, a causa de la divisió i l’atomització. Les quatre candidatures que volien
disputar-se l’espai eren l’Esquerra Nacionalista de Manresa (ENM), el Col·lectiu d’Unitat
Popular (CUP), Iniciativa per Catalunya (IC) i
el Partit dels Comunistes de Catalunya (PCC).

A

mb el títol en portada de: L’esquera davant les
municipals, el reportatge central de la revista
de març, elaborat per Jordi Sardans i Josep
Tomàs, parlava amb representants dels quatre
partits que es disputaven l’espai a l’esquerra
dels socialistes. Ignasi Perramon, exmembre de la dissolta Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra i cap de llista
d’Esquerra Nacionalista de Manresa, coalició formada
per ERC, Alternativa Verda i independents; Toni
Casserres i Ramon Majó, del Col·lectiu d’Unitat Popular,
coalició formada per l’MDT, l’MCC i independents; Josep
Ramon Mora, provinent de l’Entesa dels Nacionalistes
d’Esquerra i cap de llista d’Iniciativa per Catalunya, i Joan
Planas, del Partit dels Comunistes de Catalunya.

Bombers
Amb un reportatge de Lídia Gilabert i Alba Gros, la revista entrava al parc de bombers de Manresa per conèixer
les seves activitats. L’any 1990 havien efectuat 700 sortides i havien intervingut en 72 accidents amb rescat de
persones i en 245 incendis, entre habitatges, indústries,
forestals, de vehicles i falses alarmes. El cos havia passat
de la Diputació a la Generalitat i havia estat traslladat de
la plaça dels Infants a la barriada del Guix.
Perillava la sala de Caixa Barcelona
Des de les pàgines de Cultura de la revista, Eudald
Tomasa alertava de la probable desaparició de la sala
d’exposicions de la Caixa de Barcelona al carrer de
Guimerà, arran de l’absorció d’aquesta entitat d’estalvi
per la Caixa de Pensions, que tenia una política cultural
molt més centralista. La sala s’havia caracteritzat per
una dinàmica positiva, amb exposicions ambicioses i
unes dimensions aptes per a l’organització d’esdeveniments importants.
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Canet i Datzira, condemnats a 17 i 12 anys
El dia 2 de març, el diari Regió7 encetava nova etapa
amb la sortida diària de la publicació, de dilluns a dissabte, i la inserció de la revista Presència. El mateix
dia, la Nit de l’Esportista homenatjava el locutor
Vicenç Comas. El dia 8, cal Jorba acollia les VI Diades
Gastronòmiques del Bages. El dia 10, la Transèquia
rebia uns 4.000 inscrits. El dia 15, l’Audiència Nacional
de Madrid feia pública la condemna de Marcel·lí
Canet i Sebastià Datzira a 17 anys i sis mesos i a 12
anys i sis mesos, respectivament, per l’atemptat a la
caserna de Sant Just Desvern. Finalment, l’Orfeó celebrava els 90 anys amb la interpretació de la cantata
Davidde Penitente, de Mozart, al teatre Conservatori.

Reunió d’IC, amb Josep Ramon Mora, Daniel Gràcia i Emili Martínez,
entre d’altres.

crònica social
Mireia Vila

Enric Villaplana guanya
l’onzè campionat de Catalunya de Marxa

E

l 10 de gener de 1943 es va disputar a Manresa
l’onzè campionat de Catalunya de marxa en
ruta. La prova va consistir en un recorregut
urbà de 30 quilòmetres i l’atleta manresà Enric
Villaplana va ser el més ràpid a completar-lo.
Ho va fer amb 2.35:34, que seria la seva millor marca personal en aquest tipus de cursa. No cal dir la satisfacció
que va suposar per a l’opinió pública manresana i per al
corredor local el fet de proclamar-se vencedor a casa.
Sens dubte aquest factor va contribuir a la victòria, però
el fet és que ja feia temps que el seu nom era conegut en
el món de l’atletisme.

Nascut a Dènia (Marina Alta) el 1914, Enric Villaplana i
Vargas es va iniciar en la marxa atlètica a Barcelona l’any
1930 i l’any següent ja era un dels millors corredors
d’Espanya en categoria juvenil. Després de la guerra, va
tornar a la competició com a atleta del CE Manresa i aviat
es va situar entre els marxistes de primera línia, guanyador de moltes de les curses estatals més importants
durant els anys 40. En el seu palmarès hi figuren els títols
de campió de Catalunya de marxa atlètica de 10 km en
pista (1943) i de 30 km en ruta (1942, 1943, 1949, 1950).
En els campionats d’Espanya va assolir el títol de 10 km
(1943) i de 50 km (1946, 1947, 1948, 1950). També va participar als Jocs Olímpics de Londres –el primer manresà
olímpic i el segon marxista estatal de tota la història que
participava en el certamen mundial–, després que Luis
Meléndez ho fes per primer cop el 1920. Les bones marques obtingudes pel manresà aquell any el situaven com
l’esperança de l’atletisme espanyol en els 50 quilòmetres
marxa, una de les proves més exigents de la disciplina.
Finalment, però, les altes temperatures i un seguit de
falles en l’avituallament van impedir que Villaplana disputés la cursa en bones condicions i es va haver de conformar amb un discret novè lloc.
Els 40 van ser uns anys gloriosos per a la marxa atlètica a
l’estat espanyol i a Catalunya en particular. Molt dels

Fotografia:Atletisme d’abans en imatges (Centre d’Esports Manresa)

rècords assolits llavors no es tornarien a superar fins a la
dècada dels 70, inclosos els de Villaplana en els 20 i 30
quilòmetres marxa. Cap al 1950 el corredor va deixar la
carrera esportiva, que compaginava amb la tasca de
fotògraf de l’Ajuntament de Manresa. De fet, les seves
fotografies, una part de les quals es troben a l’Arxiu
Comarcal del Bages, constitueixen un important testimoni de la ciutat entre les dècades de 1940 i 1960 i han
servit molt sovint de font per a aquesta secció de la
revista. Va morir el 1983 a Manresa, un any més tard que
el Club Atlètic Manresa li dediqués un monument i instaurés un memorial de marxa que duia el seu nom.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Polifonia postsoviètica

Plats del dia

S

F

ovint he parlat del valor de la ficció narrativa com
a eina de coneixement. Acostumo a defensar
que la ficció és la millor manera d’aprofundir en
la comprensió d’aquells racons de la naturalesa
humana més difícils d’analitzar des del punt de
vista racional. En resum: acostumo a sostenir que allò que
explica una bona novel·la no es pot explicar de cap altra
manera. Aquest principi, que fins ara només m’havia qüestionat amb la lectura d’un bon dietari o d’unes sucoses
memòries, he vist ara com trontollava amb la lectura d’un
llibre extraordinari. Es tracta de Temps de segona mà. La fi
de l’home roig, d’Svetlana Aleksiévitx. L’autora bielorussa,
flamant guanyadora del Premi Nobel de literatura, demostra que en la classificació per gèneres encara
no està tot dit i fa un pas més per desdibuixar
la línia que separa la ficció de la no ficció.
Temps de segona mà no s’assembla a cap llibre que hagi llegit abans. Presenta un complet mosaic de testimonis de l’etapa postsoviètica –fruit de centenars de converses que
Aleksiévitx ha mantingut al llarg dels anys– i,
segons com, pot semblar un llibre d’història,
o un exercici periodístic, o un assaig polític.
Però no és res de tot això. És bona literatura,
d’aquella que grata entre els plecs essencials
de l’ésser humà. De fet, es pot llegir com una
mena de gran novel·la polifònica; perquè
quan la no ficció es converteix, com passa
aquí, en literatura d’alt voltatge, també pot
assolir la càrrega humana i artística d’una
bona novel·la. Transcendint de llarg el seu paper de periodista, i amb un virtuosisme narratiu envejable, Aleksiévitx
–que va créixer en un entorn rural on dominava l’oralitat–
aconsegueix trencar els límits amb què sovint el testimoni
es troba davant del llenguatge, davant del fet d’haver
d’expressar una realitat amb paraules. La vida es converteix en paraules i, alhora, les paraules prenen vida. Per
separat, els testimonis són colpidors. En conjunt, prenen
una força que penetra l’ànima del lector, el qual, quan n’acaba la lectura, té la sensació d’haver assistit a l’única
experiència que li podia donar una idea més o menys
aproximada de com és en realitat la societat postsoviètica.
És, com s’apunta en l’epíleg de Marta Rebón i Ferran
Mateo, «literatura que utilitza la realitat com a matèria primera per descobrir sentits més profunds i perdurables».
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a uns quinze dies vaig tenir l’avinentesa de parlar
en públic sobre la novel·la Totes les bèsties de càrrega de Manuel de Pedrolo. Tracta de l’intent repetit, però sempre frustrat, d’una determinada gent
per matar la mare d’uns altres. Escrita el 1965, i
publicada el 1967, és evident que només podia funcionar
en clau al·legòrica. Però l’autor va ser prou hàbil per introduir-hi pistes més que suficients perquè els lectors identifiquessin la mare amb Catalunya i, a partir d’aquí, escenaris,
personatges i situacions amb altres també ben propers.

Com que el tema continua, per desgràcia, viu i irresolt,
vaig remarcar algunes frases del llibre que, en els
moments que vivim, prenen un especial
relleu i significativa ressonància. Així,
quan una de les víctimes constata: «La
llei no serveix la justícia, sinó la conveniència». Per consegüent: «He sentit
parlar tant de la llei que m’he vist obligada a escollir la justícia». Una altra cita:
«–De manera que cap de nosaltres no
pot cobrar...
–No, vosaltres només podeu ingressar».
I aquesta, que ara mateix em sembla
especialment rellevant per meditar-hi.
Un dels ocupants diu a un dels ocupats:
«...però teniu una tendència al pessimisme... per això no podreu res contra nosaltres que no ens desanimem mai».
Dani Hernández Massegú

Ara fa una setmana que va morir Harper Lee, coneguda
sobretot per la seva excel·lent novel·la Matar un rossinyol
(n’hi ha una magnífica versió cinematogràfica dirigida per
Robert Mulligan). L’escriptora era descendent del general
confederal Robert E. Lee. Nascuda, doncs, i havent viscut
sempre en un país vençut, espoliat i humiliat, ella, com
tants altres compatriotes (Faulkner, Caldwell, Robert Penn
Warren, Carson Mc Cullers, Truman Capote...) conreà al
més alt nivell la literatura com a afirmació i defensa de la
dignitat arrabassada. En la nota necrològica del diari El
Punt Avui, Lluís Llort recorda que H. Lee també va escriure
durant uns anys articles de premsa. I n’esmenta una frase
ben digna també de ser coneguda i acceptada per tots
nosaltres: «L’autèntica valentia és quan saps que ho tens
tot en contra abans de començar i, tot i això, comences».

ELCULDELPOU
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Il·lustració: Joan Manel Gabarró

Ciutat no tan gran

Q

uin flac favor que ha fet a l’autoestima
manresana assabentar-se que la ciutat no
arriba als 75.000 habitants. I per poc! La
cosa ha estat tan pintoresca que fins i tot a
TV3 els va fer gràcia la caça d’empadronats
engegada des de l’Ajuntament amb l’inestimable suport dels agents de la policia local. És el que
diem sempre, ja és trist ser notícia només per incidents
de l’anomenat fet divers o per les misèries municipals
habituals relacionades amb marcar més o menys
paquet o quedar-se curt de mànigues. Algú hauria de
fer un estudi de la fatalitat manresana des de la Pesta
Negra i posterior excomunió del bisbat en temps del
miracle de la Llum. De fet, des d’aquest fenomen paranormal, no es recorda cap fita digna de menció a
excepció, això sí, de les Bases de Manresa que, com a
declaració d’intencions –no pas com a vial urbà del
segle XX– van estar força bé.

Ja ho va dir l’eficient Josep M. Sala, perdre la condició
de ciutat gran sap greu. Ara, el que en sap més és no
comptar amb les 878.000 cuques que deriva l’erari
estatal per tenir la categoria de gran ciutat. Porca
misèria, oi Sala? Per acabar-ho d’adobar, l’alcalde diu
que potser no es va tenir prou cura a l’hora de mantenir el padró al dia. Home, que això ens costa calés!
Encara que s’hagi de sucar algú perquè s’empadroni
tot és qüestió de fer números. Som desgraciats, sembla que no hi ha res a fer per canviar el signe i revertir
la nostra dissort... Una bona idea potser seria incentivar l’empadronament i, per variar, atorgar algunes
contrapartides als ciutadans. Per pisos buits, a
Manresa, no quedarem. Amb quatre veïns d’aquí i
quatre famílies d’allà ja faríem el fet. Potser la petja
ignasiana ens servirà d’ajuda per recuperar el bon
camí i, de passada, els 878.000 euros.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

Feminisme
o feminitat?

Pintada inacabada

Començo l’espolsada mensual amb un
d’aquells reflexos de la cultura popular
que, com si es tractés del costumari de
Joan Amades, revela idees i veritats
com temples encara que sigui a costa
d’anar embrutant parets arreu. Com
dirien en un tràiler cinematogràfic, de
les creadores de: «No volem Barbies,
volem Barriguitas», «traieu els rosaris
dels nostres ovaris» o, fins i tot «nosaltres parim, nosaltres decidim» arriba, al
carrer del Pedregar, aquest com en
castellà: «¡¡¡Chica, espabila!!! El cerebro
no se depila». En una primera interpretació, servidor suposa que la reivindicació insta les noies massa preocupades per la façana a desenvolupar l’intel·lecte o, dit d’una altra manera, alguna cosa més que la seva feminitat i
capacitat per atraure mascles (dits)
alfa. No podria estar-hi més d’acord.

Continuo amb les pintades. Aquest cas
una que podeu contemplar al mur
exterior de l’escola Ítaca, al capdamunt
de la carretera del Pont de Vilomara. El
text és d’aquells que els manuals d’història atribueixen sovint a la nostra
Guerra del Francès Se suposa, però,
que els autors volien immortalitzar-la a
favor d’una causa més contemporània.
El cas és que mai no arribarem a saber
quina: no ho van ni acabar d’intentar!
(i, d’això, ja en fa alguns mesos).
Només hi ha una cosa pitjor que
embrutar les parets perquè sí, i és
embrutar-les amb missatges pendents
de conclusió. Bruts, i, alhora, carallots.

sada pocs dies abans, amb la projecció
d’imatges de l’expresidenta de l’entitat
i diputada al Parlament a la paret lateral
del
teatre
Conservatori.
Sobtadament, la projecció es va interrompre. Els organitzadors, preocupats,
van dirigir-se a l’endoll de l’aparell per
veure què havia passat. La qüestió és
que un jove havia desconnectat el projector per... carregar-hi el mòbil.
Inaudit, però cert. Sembla que ho va
trobar la mar de natural!

Carregar el mòbil
I és que de carallots en corren per tot
arreu. Sembla que cada dia més. La
vigília de la Festa Major d’Hivern manresana, Òmnium Bages va coordinar
l’Encesa de la Nova Llum, que aquest
any va dedicar a Muriel Casals, traspas-

‘Correduria
de segurus’
Durant uns quants dies del mes de
febrer, el diari Regió7 va estar publicant un anunci de feina que cercava,
com podem veure a les imatges, una
persona per la departament de
Sinistres. El cas és que l’anunci cridava
força l’atenció per dos aspectes.
Primer, perquè apareixia entre les
pàgines d’informació amb la intenció
de separar-lo dels anuncis per paraules
i fer-lo més visible i segon, perquè l’oferidor de feina era una correduria d’assegurances (ja hi podien haver posat
segurus per continuar amb la línia de
barbarisme
d’aquells
d’abans).
Després d’un parell o tres de dies
reproduint el nyap lingüístic, algú se’n
devia adonar i, com també podeu
veure a la foto, es va esmenar l’errada.
Encara bo. Rectificar és tan de savi com
tenir contractada una assegurança per
a la llar en cas de sinistre.
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Absència justificada
Ho va dir Andy Warhol i continua sent
totalment cert i paradigmàtic. Hi ha
gent que pagaria per un minut de glòria a la televisió. El programa de TV3

Divendres va ser a Manresa per segona
vegada la tercera setmana de febrer.
Aquest cop, el programa va fer les connexions entre la plaça de Crist Rei i el
pati del teatre Kursaal, on centenars de
ciutadans i badocs en general es van
atansar a treure el nas i veure si podien
sortir un moment per la tele. La imatge
que reproduïm, la va fer un lector que
sabia que la gent de La Casa del Bacallà
del carrer de Sant Miquel, no pas per
pròpia iniciativa, havien estat convocats
per Espartac Peran i companyia per aparèixer al programa com un dels comerços més tradicionals de la ciutat. En
aquest cas, doncs, lluny de megalomanies i ganes de figurar, l’absència de les
bacallaneres aquella tarda era del tot
justificada: pel nostre comerç tradicional i per Manresa!

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

La meva ciutat

M

anresa ja no és ciutat
gran, malgrat continua
sent la muy noble, leal y
benéfica Ciudad de
Manresa. Ja no tenim
fabriques i alguna mig enrunada que

ens queda la vol una associació de
musulmans, cosa que no em sembla
una idea gaire dolenta; a veure si en
traiem més profit que el macroprojecte, o hauria d’anomenar-lo projecte virtual o fallit, de la Fàbrica Nova.
Dissabte, 27 de febrer d’enguany,
vénen uns amics de fora, a visitar
Manresa. No són pixapins del tot,
amb arrels a l’Espluga de Francolí,
ells tenen Poblet al costat i nosaltres la Cova i, no tan nostre,
Montserrat. Per fi plou, bona notícia, no ha nevat com els encarregats del programa del temps
de TV3 anunciaven; no s’ha
acabat el món!
La visita a la Cova ens
permet descobrir que
només hi ha una vintena
de llocs d’aparcament
per a cotxes particulars i
tres llocs per autobusos.
Aparquem al nou pàrquing de la via de Sant
Ignasi (del torrent de
Sant Ignasi per als que
tenim una edat). Allà,

en notar que està gairebé ple, l’encarregat ens explica la causa, la Fira de
l’Aixada, i aquí és on plora la criatura!
Fins llavors no havíem trobat cap cartell o anunci prou clar per saber-ho. A
la Cova tampoc trobem cap indicador
que ho publiciti. Tan costa de fer sinergies? Si no tenim fàbriques, ens aboquem a voler fer possible una Manresa
turísticament captivadora?
Me’n vaig a fer un tomb per les entrades de la ciutat i hi trobo, al costat de
cal Trenca, al Guix, un rètol de la
FiraStock del gremi de comerciants,
per al dia 6 de març. Davant del monument de la Pau, a costat de l’edifici dels
Mossos, el mateix cartell i un cartell
una mica més gran que ens ofereix un
tres en uno, anuncia la festa de la Llum,
la Fira de l’Aixada i la Transèquia. Això
sí, per poder-ho llegir bé s’ha de parar
el cotxe. Si no ho fas t’estavelles amb
un altre cotxe o et piten els que vénen
per darrere. Trobem el mateix cartell
per l’entrada del pont Vell, encarat als
que vénen de fora, però, ai las! A l’altre
costat de la carretera!
Quo Vadis, Manresa?
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Per bategar no ens calen marcapassos

U

n desquadrament de 508
habitants entre el padró
de l’Ajuntament i l’Institut
Nacional d’Estadística fa
que Manresa deixi de ser
considerada una gran ciutat i de percebre 3,5 milions d’euros de l’estat
en els propers quatre anys. La notícia
sorprèn i no sorprèn. Sorprèn descobrir que fins ara vivíem en una gran
ciutat. Sempre s’ha dit que Manresa
era un poble gran o una ciutat més
aviat petita. Ara resulta que el cor de
Catalunya, que sempre havíem cregut petit, ha deixat de ser gros. I tot
pel mateix nombre de subscriptors del
Pou! Malaguanyades les llàgrimes
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d’en Monzó, quan deia que passar
per Manresa i posar-se a plorar era
tot u, perquè el deprimeixen les ciutats petites. Pel que fa al diferencial
demogràfic, allò sorprenent seria
que les dades fossin coincidents.
Seria la primera vegada en què dos i
dos fan quatre entre Madrid i
Catalunya. És la història de sempre:
com a ciutat contribuent continuarà
sent gran, però com a ciutat exgran
seguirà rebent engrunes. Potser és
hora de començar a ser grans i decidir què voldrem ser després d’emancipar-nos, si no volem ser considerats
Peters Pans tota la vida.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Pius X Cisa i Camps, l’emprenedor autodidacte

LO GAITER
DEL CALDERS
Ara arriba el mes de març
i estem pendents de si neva
Ja no plou el mes de maig
ni neva per Sant Esteve.
Ai, ves, ¿qui ho arreglarà
si cadascú va a la seva?
Que farà una gran nevada?
Que plourà i no farà sol?
Els manresans amb l’Aixada
de bona hora alcem el vol.
Com en Patufet, si neva
sempre ens quedarà una col
o anar a fer la cerveseta
mantenint el protocol.

D’

entre les persones
inquietes a Manresa,
destaca sens dubte en
Pius Cisa, el primer dels
germans Cisa-Camps,
amb el Francesc, l’Oriol, el Manel,
l’Agustí i –a la fi– la Rosalina. És clar que
només en Pius –Pius X!– portava
aquest nom de papa que, just l’any
abans que nasqués, el 1954, fou consagrat sant. I doncs, amb aquesta planeta, el Pius va créixer directament encaminat als altars. Escolà de la Seu, a
dotze anys s’incorporava als claretians
com a alumne de Sant Boi, i als catorze
ja era a la Conreria. Però els designis
del senyor són inescrutables! I en Pius
tornà a Manresa a fer el 6è de batxillerat, i amb tres dèries per bagatge: el
catalanisme, la música i un interès
vivíssim pel funcionament de qualsevol artefacte. És aleshores que enceta
una trajectòria feta de canvis i relleus,
amb un perfil un punt hippie que no
abandonarà mai més: no us l’imagineu
més pelut encara i tocant la guitarra?
És ell, i fou així que es quedà una vella
taverna del carrer Magraner, que amb
els amics transformà en el Bar la
Quadra. I al mateix temps, la seva passió musical l’acostava de primer com a

pipa i després tècnic de so d’una colla
de grups musicals, des dels Fusioon
fins a –se n’hi va anar a fer les
Espanyes!– en Miquel Gallardo. En acabat vindrà la mili i, amb el parèntesi, el
comiat de la bohèmia: «Vaig tornar de
Barbastre amb mil peles i una Bultaco
Matador. Calia fer alguna cosa!». I la va
fer. La curiositat i una breu experiència
prèvia el van animar a emprendre una
carrera de reparació d’electrodomèstics de línia blanca que durant tres
dècades li ha permès de visitar gairebé
totes les llars manresanes. Casat i pare
de família, el retrobem divuit anys a
l’AMPA del Puigberenguer. I és allà on
–emprenedor autodidacte!– en Pius
descobreix la informàtica, per voluntat
de servei. I s’hi apassiona tant que es
pot ben dir que n’ha estat un pioner
local: aviat va incorporar a la seva oferta laboral la confecció de pàgines web
–feu-hi un cop d’ull! Guiamanresa.cat. I
com que ser inquiet no vol dir poc
compromís, el Pius forma part del
Projecte Educatiu de Ciutat, i de la plataforma Manresa Decideix i, és clar, del
secretariat local de l’ANC. I aquí, i arreu
on ha estat, tothom us ho sabrà dir: en
Pius, un pencaire de qui et pots refiar.
Un tros de pa, vaja. Gairebé un sant.

Que no hi ha res que ens aturi,
que una fira d’anys ençà,
ni el mal temps ni el mal auguri
d’en Molina aturarà.
Com si fóssim Carnestoltes,
amb el paraigua a la mà,
anirem a fer unes voltes,
sortirem a passejar.
Aquest cop, ves quina gràcia!,
tal com està programat
amb resignació i audàcia
entomarem el ruixat.
Com la Llum, per verbigràcia,
no ve pas de Montserrat?
A Madrid, no hi ha manera
que ningú ens vulgui escoltar.
Rajoy, Sánchez i Rivera
són d’allò més sord que hi ha.
Pel davant o pel darrere
tots ens volen fotre mà
i robar-nos la cartera;
sort de l’Homs i d’en Tardà.
Som la mosca collonera
que parla clar i català,
que no accepta cap bandera
que ens vulgui colonitzar.
Governi en Pau o bé Pere
molt difícil ho tindrà,
que ja hem saltat la barrera
amb què ens varen encerclar
i havent emprès la carrera
ara anem a Europa enllà,
que ja no tenim espera
i ens volem alliberar!
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MOSSÈN GUDIOL

Pares mal educats

E

stimadíssims germans i germanes, amb els
casos que han sortit a l’opinió pública en les
últimes setmanes, no voldria embolicar la troca
relacionant educació i Església. Que Déu em
perdoni, però una cosa és tenir fe i l’altre ser un
delinqüent depravat. Amb sotana, o sense. Fet aquest
anguniós incís inicial, em voldria referir a la canalla i a
com se l’acostuma a comportar-se en els espais públics o
els de pública concurrència. De vegades observo i penso:
per Déu, es pot ser més mal educat? I parlo d’educació en
el sentit més convivencial i cívic del terme. Per pura etologia, si el comportament dels gossos reflecteix el dels
amos, la manera de fer de la quitxalla traspua els valors
rebuts en l’àmbit familiar. I, a les escoles, que Déu els
agafi confessats, perquè una cosa és tenir capacitat
pedagògica i l’altra haver-se de convertir en un domador/a de lleons de nassos de mocs sobreprotegits pels
pares i amb la llengua més llarga que les obres de la
Sagrada Família. Cada cop més sovint, quan sóc en una
cafeteria prenent una tisana o llegint tranquil·lament la
premsa i veig entrar una criatura amb signes evidents de
descontrol, fujo cames ajudeu-me. L’Altíssim sap que la
canalla no em molesta: dóna alegria i vitalitat i, depèn de
com, rejoveneix i enorgulleix, sobretot a mares i pares.
Ara, quan els ulls d’un nen deixen entreveure el caos, la
maldat injustificada o algun problema no resolt en el si
familiar, les situacions són enervants i he de marxar per
no dir-ne una de grossa.
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Als parcs públics i als patis de les escoles seria una idiotesa prohibir que els nens juguin, saltin i corrin. Gràcies
a Déu que ho fan i es desfoguen mentre aprenen a relacionar-se i descobreixen com és el món. Fins si xisclen i
els timpans estan a punt d’explotar-nos. Ara bé, en botigues i, especialment, en bars i restaurants, els progenitors i els familiars haurien de ser conscients que els seus
fills poden arribar a ser molestos. No pas perquè el que
diguin o facin no entri dins de la normalitat d’un infant,
sinó perquè hi ha altres clients que paguen per gaudir
d’un servei amb discrecionalitat i tranquil·litat. El xivarri, les corredisses, els coberts que cauen (tres, quatre i
set cops) empipen. Empipen molt! Només de pensar-hi
em senyo i demano el perdó de Nostre Senyor. Però, és
clar, és un error estratègic renyar-los. El que cal és ficar
dins del cap del pare o la mare que, a certes edats, tancar una criatura en un menjador ple de gent més de
mitja hora és contraproduent. Per tant, i que Déu em
perdoni aquesta dolorosa sinceritat, o es busquen establiments amb possibilitats d’esbarjo per a la canalla o
val més quedar-se a casa fins que siguin capaços de
comportar-se. Encara no he trobat cap bar que, explícitament, prohibeixi l’entrada de mainada en benefici de
la clientela. En seria un habitual fidelíssim. Però, és clar,
els partidaris de la felicitat dels més petits el trobarien
excloent. Com excloent i conflictiu és envair la intimitat
i coaccionar la llibertat de la resta de persones per educar els fills com micos, vaja!

APRENEM
TOT

FENT
CAMÍ...

Col·legi
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Què faries si mai tens
una vida a les teves mans?
CCOM
OM ES FA
FA SERVIR UN DEA?
Quines
Quines passes ccal
per
pot
al seguir p
er ajudar algú que p
ot
haver
patit
haver pa
tit una aturada
aturada cardíaca.
cardíaca.

Llegeix el codi
amb el teu mòbil
per accedir al plànol
amb la localització
dels nous desfibril·ladors
instal·lats a la ciutat.

VVeure
eure si la víc
tima està conscient
espira
víctima
conscient,, si rrespira
i si ttéé pols.
pols. Demanar,
Demanar, si és possible,
possible, la col·laboració
col·laboració
d’algú.

Trucar al ttelèfon
Trucar
elèfon dd’emergències
’emergències 112 i córr
córrer
er a
ar el desfibril·lador més proper.
proper. Portar-lo
Portar-lo
busc
buscar
fets.
al lloc dels fets.

Obrir la tapa del desfibril·lador i seguir les
instruccions de vveu
eu que dóna. AAgafar
gafar els pegats,
pegats,
elèctrodes,
partt
els elèc
trodes, i enganxar-los.
enganxar-los. Un qualsevol
qualsevol a la par
dreta
dr
eta del pit; i l’altre,
l’altre, a la part
part esquerra
esquerra sota el pit
a la zzona
ona de les ccostelles.
ostelles.

Si
Si ll’aparell
’aparell decideix que és con
convenient
venient ffer
er
descarrega,
la desc
arrega, avisarà
avisarà per tal que no toquem
toquem la
víctima
víc
tima mentre
mentre la fa.

SSii la persona es rrecupera,
ecupera, el desfibril·lador
no,, ll’aparell
realitzarà
deixarà dd’actuar.
’actuar. Si
Si no
’aparell realitzarà
descàrregues.
més desc
àrregues. EEnn aquests impassos -si en
maniobres de rreanimació
eanimació
ttens
ens nocions- practica
practica les maniobres
ccardiopulmonar
ardiopulmonar a la víctima.
víctima.

Esperar ll’arribada
’arribada de ll’ambulància.
’ambulància.

