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editorial

Fer punta al llapis

S

i, com s’ha començat a dir, és veritat
que hi ha símptomes que apunten a la
recuperació econòmica, a Manresa i
entre les fonts consultades per elaborar
el tema central, la dinàmica comercial,
de moment, indica tot el contrari. La
recessió ha fet tant de forat que ha acabat capgirant com un mitjó els hàbits
de consum dels ciutadans. Aquesta és una primera
gran constatació que traspua de les històries que relatem aquest mes. Queden al marge les activitats econòmiques de venda de productes i, especialment, els
negocis que presten serveis de gamma alta. Aquet
segment de mercat ha patit una crisi relativa, ja que el
públic objectiu al qual es dirigeix ha mantingut i continua mantenint el poder adquisitiu per molt complicat que esdevingui el context econòmic que vivim. Per
contra, l’assot més dur causat per la crisi s’ha centrat
en negocis dirigits a la castigadíssima classe mitjana. L’ase de tots els cops que segueix
suportant la màxima pressió impositiva
i, en conseqüència, s’ho pensa dues,
tres i fins a quatre vegades abans
de fer una despesa. Per això el
panorama comercial és desolador. Han mort i continuen
morint un dia sí i l’altre també
aquells comerços que vénen
coses que, en els temps que
vivim, són perfectament
prescindibles.

sorprenent contradicció. El fre del consum, com es
podria pensar, no porta associat un augment de la
reparació i el manteniment de, per exemple, electrodomèstics i automòbils amb l’objectiu d’allargar-ne la
vida útil. Al contrari, es repara el mínim i els serveis tècnics i els tallers mecànics en general treballen un cinquanta per cent menys i molts han hagut d’abaixar
portes. Si, amb la crisi planant sobre l’economia
domèstica, els individus i les famílies busquen, comparen, demanen pressupostos i s’informen al màxim
abans de fer una despesa considerable adquirint un
producte nou, el mateix passa a l’hora de fer arreglar la
caldera o el cotxe. I és que quan no n’hi ha ni cinc o es
renuncia a certes comoditats i capricis o, inevitablement, cal fer punta (molta punta) al llapis.

L’única activitat comercial
nova és la que ha generat el
mateix capitalisme entre la
l’estupor i la misèria. Així, molts
negocis tenen com a destinació
les economies més precàries i els
sectors més desafavorits: botigues
d’intercanvi i de segona mà i
comerços regentats per xinesos
o altres estrangers que donen
sortida a queviures, fruites i verdures sortides de segons i tercers
mercats. L’altra gran conclusió sortida del tema central posa de relleu una
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D’esquerra a dreta, Xavier Jovés, Francesc Villegas, Carles Claret (moderador), Jaume Pons, Marc Torras i Glòria Ballús, durant la taula rodona al Casino

Debat sobre els arxius
particulars al Casino
El dia 2 d’octubre es va fer una taula rodona, dins del
cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino (a la foto superior), sobre el tema: El futur
incert dels arxius particulars, que va comptar amb la presència de Glòria Ballús, Xavier Jovés, Jaume
Pons, Francesc Villegas i el director de l’Arxiu Comarcal
del Bages, Marc Torras. S’hi va debatre especialment la
destinació futura de diverses col·leccions particulars
manresanes que es recollien en el tema del mes, propietat dels presents al debat i també de Joan VilaMassana i Portabella, que a més de documentació de
temàtica manresana és qui més postals conserva de la
ciutat, i Josep Guardiola i Noguera, especialista en l’obra de Josep M. Subirachs.
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Joan Vilamala col·labora
en el musical ‘Onze nou
catorze (1714)’
El nostre aucaire de referència, Joan Vilamala, és l’autor
de les cançons del musical Onze nou catorze (1714), un
viatge en el temps que ens transporta fins a l’11 de
setembre de 1714, dirigit per Pere Planella, amb un
repartiment encapçalat per Feliu Fomosa (Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes) i Marc Balaguer (Toni
a la sèrie Polseres Vermelles), i que es va estrenar el dia
19 d’octubre a la sala Moragues del flamant Centre
Cultural del Born, de Barcelona. Cal dir que la resta del
text de l’obra és de Víctor Alexandre i que la música és
de Toni Xuclà, també vinculat a Manresa.
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector
Manresa de Mar
Si Manresa tingués mar les coses ens
anirien millor. L’avorrida grisor que ens
acompanya malgrat les propostes urbanístiques acolorides –com el mural de
l’accés a la passera de les Escodines, per
posar un exemple– perdria intensitat
amb la força de les onades. La blavor i la
salabror desvetllaria les ànimes més
ensopides que gambadegen mirant
més el terra que no pas el cel. La ciutat
es diria Manresa de Mar i potser només
pel nom ja atrauria més visitants que no
pas ara, tot i els plans turístics fallits dels
successius governs municipals. Ni la
imponent Seu de Manresa ni el pas
miraculós de sant Ignasi per la capital
bagenca han aconseguit culminar, fins
ara, les expectatives.
M’agrada imaginar-me una Manresa diferent perquè imaginar és de franc i de les
elucubracions més estrambòtiques apareixen, a voltes, les millors idees. Potser el
que em passa, senzillament, és que estic
acostumada a associar el mar a la diversió, a l’oci, a les bones estones. Una amiga
que té la sort de viure des de fa pocs anys
en un poble marítim em deia que «treballar vora el mar és com viure sempre de
vacances». Quan plegues, pots relaxar la
mirada i la ment mirant l’horitzó. Quina
envejeta em feia sentir-la parlar!
La nit del 28 de setembre, tot passejant
per la Shopping Night, degustant un
gelat de menta i xocolata, vaig traslla-

dar-me a la imaginària Manresa de Mar.
Feia una nit calorosa, de ple estiu tot i ser
a l’arrencada de la tardor, la música
sonava per tot arreu i a l’aire es respirava
ambient de festa. Vaig passejar sobre el
ciment dels carrers reservats al trànsit
rodat. Quin plaer saltar-se els límits de
les voreres, veure com els vianants s’apoderaven de l’espai públic que esdevenia el lloc de trobada i d’intercanvi que
hauria de ser sempre.
La iniciativa potser no va equilibrar el
balanç d’ingressos i despeses dels comerços participants i estic segura que cal una
reflexió profunda de l’organització per
revisar les activitats paral·leles. Però, al
marge dels canvis que calguin introduir,
seria un encert que la Shopping Night
s’incorporés al calendari manresà. Els
botiguers la necessiten per vendre –per
descomptat– però també la ciutat per alimentar un intangible: l’estat d’ànim.
L’endemà a la tarda, un dels globus blancs
enormes que encara engalanaven el carrer de sant Miquel es va despenjar empès
pel vent i va voleiar Plana avall. El meu fill
de 5 anys va córrer a empaitar-lo i el va fer
rodar i rodar una bona estona pel Born i el
carrer Nou. Va ser un regal inesperat, literalment caigut del cel, que va perllongar
un dia més el somni de la Manresa de
Mar. No feu massa soroll, sisplau, a veure
si dura l’encanteri.
Anna Vilajosana (article publicat a la secció d’Opinió de www.elpou.cat)
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de mes a mes
Sant Joan de Déu
estrena espais
4 d’octubre. El vestíbul principal, la nova cafeteria i dues
plantes d’hospitalització, amb un total de 76 llits, comencen a funcionar a Sant Joan de Déu. Durant el mateix mes,
s’obren també noves dependències com ara la sala d’actes, a la planta quarta.

S’estrena ‘Olor de Colònia’
4 d’octubre. Promoguda per l’Associació Fecinema,
Regió7, ACEC Bages Centre, Diagonal TV i TV3, la preestrena de la minisèrie Olor de Colònia aplega 500 persones al
Bages Centre, amb l’assistència del director, Lluís M. Güell,
diversos actors i l’autora de la novel·la, Sílvia Alcántara.

Cap de setmana de fires
6 d’octubre. Manresa acull la primera edició de la fira d’animals de companyia Animanresa, al primer tram del passeig de Pere III i el pati del Casino, amb demostracions,
desfilades, tallers i xerrades. El mateix cap de setmana, la
Fira d’Antiguitats i Brocanters torna al Palau Firal i rep prop
de tres mil visitants.

Ajuntament de Manresa

Barcelona també
homenatja Amat
24 d’octubre. El saló de cent de l’Ajuntament de
Barcelona acull l’homenatge a Joaquim AmatPiniella, en un acte presidit pel tinent d’alcalde de
Cultura, Jaume Ciurana; l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, i el coordinador de la comissió del
centenari, Josep Alert, en presència de la família de
l’escriptor. Prèviament, el dia 15, el conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, havia inaugurat l’exposició Joaquim Amat-Piniella: escriure contra el silenci,
al Museu d’Història de Catalunya.

La música té nous espais
6 d’octubre. La sala El Vermell enceta el cicle Migdies
Vermells amb el Brossa Quartet de Corda i la jove cantant
Judit Nedermann. D’altra banda, el dia 26 obre a la placeta de Sant Ignasi Malalt el Trasteret de la Música, que
també oferirà música en directe.

sobtadament a l’edat de 47 anys. El dia 25, mor als 100
anys el doctor Josep Saló, que havia estat metge i amic del
poeta Màrius Torres al sanatori de Puig d’Olena i un dels
impulsors de la llibreria manresana Símbol. El dia 28 ens
deixa, als 63 anys, el director coral Joan Ballús, expresident
de l’Agrupació Cultural del Bages.

Forcades omple
el Conservatori

Manresa recorda
Companys

7 d’octubre. El Procés Constituent i una de les seves dues
potes fundacionals, la monja benedictina Teresa Forcades,
fan petit el teatre Conservatori, en la presentació del projecte davant la ciutat. Platea i galliner ple i gent dempeus
segueixen l’argumentari de la crítica ètica al capitalisme
que desgrana la religiosa, metgessa i escriptora.

15 d’octubre. Josep Camprubí i Casas és l’encarregat de
glossar la figura de Lluís Companys, en l’acte organitzat
per la Fundació Independència i Progrés per commemorar
el 73è aniversari de l’afusellament del president màrtir.

Moren Núria Flotats,
Josep Saló i Joan Ballús
8 d’octubre. Núria Flotats, directora de Transversal Gestió
Cultural i dels serveis educatius de Món Sant Benet, mor
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Valentí Oviedo fitxa
per l’Auditori
18 d’octubre. Després d’una etapa de sis anys al capdavant del teatre Kursaal, el gerent de Manresana
d’Equipaments Escènics, Valentí Oviedo, anuncia que
deixa el càrrec per dirigir l’Auditori de Barcelona.

La biomassa
protagonitza Ecoviure
20 d’octubre. Prop de 12.000 visitants passen per la fira
Ecoviure, al Palau Firal, en una quinzena edició on destaquen l’oferta de biomassa i els productes relacionats amb
l’alimentació.

S’inaugura el parc
Ramon Estrada
22 d’octubre. L’alcalde Valentí Junyent i el delegat
d’Infraestructures de la Diputació, Marca Castells, presideixen la inauguració del parc Ramon Estrada, a les
Escodines, en presència de la vídua i els fills de l‘activista
veïnal i impulsor de la biblioteca del barri.

Mil atletes als 10 km urbans
28 d’octubre. Sota l’organització de l’Avinent CA Manresa,
prop d’un miler d’atletes participen en la cursa dels 10 km
urbans, que guanya el navarclí Pol Guillén en categoria
masculina i la vallenca Marta Galimany en la categoria
femenina.

Una de freda...

L

a Cambra de Comerç i el Bàsquet Manresa han
donat suport al projecte d’Iberpotash després
de la sentència que declara il·legal el runam salí
del Cogulló. És obvi que a la institució li interessa el projecte empresarial al preu que sigui i l’entitat esportiva necessita la multinacional israeliana per
consolidar el seu projecte de basquetbol. Han hagut de
passar cinc anys per reconèixer una evidència: l’activitat
minera de Sallent-Balsareny ha provocat el runam del
Cogulló durant dècades i ha comptat amb l’aquiescència dels diversos governs de la Generalitat, un dels quals
fins i tot va atorgar autorització ambiental per a l’activitat extractiva de l’empresa minera. Per sort, no tothom
ha justificat aquest esperpent ni s’ha quedat de braços
plegats. L’associació de veïns Sant Antoni del barri de la
Rampinya de Sallent, directament afectada perquè
l’empresa continués abocant al Cogulló, va presentar
tres demandes. La darrera sentència ha donat clarament la raó als veïns i malgrat els danys irreparables
mediambientals a l’entorn, és evident que a partir d’ara
i a la pràctica, el nou projecte Phoenix d’expansió que
l’empresa vol dur a terme a Súria haurà de resoldre per
imperatiu legal la problemàtica del runam que genera
sens dubte l’explotació. És una llàstima que els processos legals contra les grans multinacionals triguin tant.

...I una de calenta

D
Sussi Garcia

El Tocats de Lletra
omple el Kursaal
25 d’octubre. Unes 600 persones assisteixen al recital
Venim del nord, venim del sud, a la sala Gran del Kursaal,
amb la participació de Teresa Colom, Francesc Garriga
Barata, Teresa Pascual i Biel Mesquida, acompanyats al
piano per Manel Camp, en la cloenda de la setena edició del festival literari Tocats de Lletra, que havia
començat amb un recital sobre Rosa Leveroni a la sala
Petita del mateix teatre. Al voltant del concepte resistents, recitals poètics, xerrades, exposicions, activitats
per a infants i espectacles diversos omplen la ciutat
durant tot el mes.

esprés d’haver estat un any aturades les
obres de l’edifici del Vell Congost, per les
excepcionals circumstàncies d’una crisi econòmica que ha paralitzat les institucions del
país, l’Ajuntament de Manresa, amb l’alcalde
Valentí Junyent al capdavant, fa uns mesos va intensificar les gestions amb la Generalitat de Catalunya, que
és qui les finança majoritàriament, per tirar endavant
d’una manera definitiva la remodelació del pavelló.
D’aquí a poc la ciutat gaudirà plenament d’un complex
esportiu que ajuntarà els dos edificis, el Nou i el Vell
Congost en un de sol. Des de fa temps, dos centres
esportius esperen poder-hi traslladar les activitats: el
judo del Centre de Tecnificació del Bages i la gimnàstica del club Egiba, que fins ara realitza els entrenaments
a la més que malmesa Pista Castell. Tot i les circumstàncies econòmiques adverses que encara continuen,
seria un bon moment per ensorrar aquell pavelló, que
va viure els seus millors anys de glòria amb les actuacions de bàsquet del CB Manresa i en algunes actuacions musicals, i fer una nova via d’accés, gran i espaiosa, cap al parc de Puigterrà, el més cèntric de la ciutat, que actualment continua molt desaprofitat i abandonat, i on la figura Homenatge als nens, de Ramon
Oms, fa trenta anys que exhibeix la seva solitud.
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d’aquí i d’allà

Berta Torras

Des d’Indonèsia

E

s fa difícil parlar d’Indonèsia, tenint en compte que aquest país el conformen unes 17.000
illes i que cada una d’aquestes, les que estan
poblades, contenen infinitat de cultures, tradicions, llengües i paisatges. Estic treballant
de professora d’anglès a l’illa més poblada,
Java. Concretament, a la ciutat de Bogor.

Java concentra la principal activitat política, econòmica i
cultural del país. L’illa, però, és un desconcert constant. Un
contrast rere l’altre. És fascinant veure en primera persona
com combina naturalesa, art i tradició, i seriosos problemes mediambientals i de trànsit. La riquesa i la pobresa
més extremes conviuen arreu, però aquesta diferència
s’accentua a la caòtica, estressant i alliçonadora capital,
Jakarta.

L’economia d’Indonèsia no para de créixer, però el país ha
perdut el control d’aquest creixement: les infraestructures
pel transport, així com la destrucció incessant del medi
ambient, són només dos dels grans problemes que s’han
escapat de les mans dels governants. Les ciutats estan
construïdes al voltant de caòtiques carreteres que uneixen grans centres comercials amb els negocis familiars
més humils que hi pugui haver. En deixar enrere la deixadesa de les ciutats, però, la bellesa i l’autenticitat d’aquest
país únic es fan presents. Les escapades a la infinitat de
paradisos naturals que conformen l’illa omplen els pulmons d’aire i et recorden que ets a un dels racons més fascinants del planeta: arrossars, volcans, selva tropical, sabana... Temples, cultura, paisatge i vides molt senzilles formen el dia a dia dels javanesos.
La religió principal a Java és la musulmana. Tothom resa
cinc cops al dia. Quan les nombroses mesquites criden a
la pregària, tot javanès deixa de fer el que estava fent i es
posa a pregar. Aquí els bules (estrangers occidentals i de
pell blanca) fascinen i criden l’atenció de tothom vagis a
on vagis. A Jakarta hi estan més acostumats, però a les
ciutats mitjanes i les zones més rurals ser bule significa no
tenir ni un sol instant de tranquil·litat. T’has de prendre les
coses amb calma...
A Indonèsia la corrupció es fa notar en molts aspectes del
dia a dia i en coses tan importants com ara l’educació.
Aquí un home de negocis pot ser, també, el president
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Amb una nena de l’escola on faig classes d’anglès, a Java

d’una cadena d’escoles privades. I és així com l’educació
esdevé un negoci. Un exemple més de com es fan moltes
coses en aquest país. L’experiència de treballar de mestra
en un lloc així, però, està resultant realment fascinant.
Prima la formalitat, i el respecte envers el mestre és absolut (en saludar-te pels passadissos i en finalitzar les classes
tots els alumnes t’agafen la mà dreta i se l’enduen al front
com a senyal de respecte). Sovint, però, aquesta formalitat impedeix una relació fluïda entre mestre i alumne, no
deixant gaire espai per a la reflexió conjunta i un ambient
relaxat a les aules.
Fer estades a fora et fa adonar de la riquesa cultural que
conforma aquest món en què vivim. Però també et fa
adonar que el món és molt petit i que tots ens assemblem
més del que ens pensem. No puc evitar obviar el poder
transformador i educatiu que les estades a l’estranger
tenen sobre les nostres vides. Considero del tot necessari
que la gent jove del nostre país faci voluntariats i períodes
d’estudi a fora, que coneguin, que es nodreixin de la diferència i que es facin grans. En tots els sentits. Com era
aquella frase? Ah, sí: «viatjar és l’única cosa que paguem i
que ens fa més rics».
Berta Torras fa de professora d’anglès a l’illa de Java (Indonèsia)

vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

El ‘Fitness Day’

Un pou no és una font

M

C

olts cops em demano què deuen pensar
tots aquells homes i dones d’aquest país
que van lluitar per tenir una societat millor
quan veuen la passivitat de tanta gent
davant de tantes injustícies i de tants
abusos. Cada cop que es parla de les altíssimes xifres de
l’atur a Espanya, algú fa una reflexió basada en el sentit
comú i diu que si les dades fossin reals la gent ja hauria
sortit al carrer. Però llevat de comptades i lloables
excepcions -com ara el moviment del 15 M- la gent no hi
surt, al carrer. O sí que hi surt, però no pas per reclamar els
drets que han estat arrabassats a tantes persones, sinó
per les bestieses més peregrines que un es pugui
imaginar. Un diumenge d’aquests, una marea de més de
cinc mil persones vestides amb una samarreta de color
verd fluorescent van omplir el Passeig de Gràcia de
Barcelona per celebrar el Fitness Day i assistir a una
masterclass al mig del carrer. A l’acte, organitzat per
l’Ajuntament, hi va ser fins i tot el president Mas. Algú
devia pensar que això d’anomenar en anglès el dia de la
gimnàstica o dir masterclass al que vindria a ser una classe
magistral feia més internacional i era un gran reclam per
als babaus. Pel que fa a la segona part, ho va encertar de
ple. Com en aquella escena de Casablanca on Humphrey
Bogart, lluny del front de batalla de la Segona Guerra
Mundial, diu a Ingrid Bergman: «el món s’enfonsa i
nosaltres ens enamorem», jo veia tots aquells esportistes
dominicals i tenia un pensament semblant: «el país
s’enfonsa i ells salten». No sé si més d’un i més de dos
també es van creure que estaven fent història. Perquè,
fins ara, fer història era protagonitzar la revolució
francesa, colonitzar l’oest americà o desembarcar a
Normandia. Però ara fer història és fàcil i és a l’abast de
tothom. Fer història, participar de qualsevol cosa que ens
fa creure importants, és cada cop més senzill i és sempre
en diumenge. Generalment consisteix a ser milers de
persones portant la mateixa samarreta i creient que el
món es canvia fent una botifarrada. Els bancs d’aliments
no donen l’abast, diàriament es desnona desenes de
famílies de casa seva, l’atur creix i els que treballen cada
cop ho fan més en precari, els corruptes se senten
intocables... I mentrestant ells salten. És el Fitness Day. Un
gran èxit, una passada.

onvertir l’actual Pou de la Gallina del carrer de
Sobrerroca en una font és senzillament una aberració cultural que atempta històricament contra la
imatgeria de la ciutat. La història ens recorda l’existència d’un pou medieval i la llegenda ens parla de
miracles per a qui li faci gràcia. A nosaltres ens arriba aquesta tradició i és ben clar que no calen suposats experts per
saber la diferència entre un pou i una font. Ja em perdonareu, però només a una colla de ximples se’ls pot ocórrer
semblant animalada. Si volem mantenir la història del pou
de Sant Ignasi fem-ho amb un mínim de dignitat, una mica
de criteri i sobretot una bona dosi de sentit comú. La responsabilitat a l’hora de prendre decisions és sempre dels
polítics. Els tècnics assessoren, però són els polítics els que
han de fer i desfer. És de covards escudar-se en els tècnics,
perquè la principal obligació dels polítics –insisteixo– és
prendre decisions, encertades o no, i saber justificar les
seves accions. A 9 anys que es compleixin els 500 de l’arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, ben a prop, doncs,
de rebre força pelegrins d’arreu del món interessats en la
ruta ignasiana, què deuran pensar quan vegin el monument que recorda l’antic pou convertit en una moderna
font amb forma d’escopidora d’un dentista? Senzillament,
al·lucinant! Als seus autors, amb el regidor d’Urbanisme
Ramon Bacardit al capdavant, cal considerar-los uns veritables il·luminats.
Si volen seguir en aquesta línia tenen força recorregut, per
exemple, posar bombetes de colors a la Creu del Tort.
Ironies a part, es pot mantenir la tradició sense fer malbé
l’essència –ja sabem que no és el pou original de l’època–
dels monuments. Els actuals responsables municipals haurien de saber escoltar i aprendre de les seves errades, considerables en els canvis de circulació de la ciutat i en altres
aspectes força significatius, malgrat que les limitacions
pressupostàries els permeten fer ben poques coses. Es
podien haver evitat la polèmica veïnal si haguessin entès
bé el missatge d’alguns veïns que a títol particular havien
manifestat que estaria bé col·locar algun punt d’aigua dins
del pou de la gallina, ja que aquesta és precisament la raó
de ser dels pous, però no imposar-hi una font que el desvirtua. Deixant de banda d’altres consideracions, el fet és evident: la font no agrada a pràcticament ningú.
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Carles Claret
Núria Closas
Xavi López Closa

La crisi fa caure les vendes de
producte nou i de segona mà

es dades de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) no
poden ser més contundents. A Catalunya hi ha tan sols
un 46,83% d’ocupació i un 23,86% d’atur en front del
58,43% i el 6,07% en el mateix període
de l’any 2007. És evident, per tant, que
el poder adquisitiu de les famílies respecte del moment en què s’estableix
l’inici del retrocés econòmic ha minvat. Menys poder adquisitiu comporta
menys consum i la conseqüent reducció de l’activitat econòmica. Ras i curt,
es compra menys. Però, a diferencia
del que es podria pensar, «no es repara més que fa un anys, és un mite fals.
Podem dir que les reparacions s’han
reduït aproximadament un 50%», ens
diu Josep Rovira, responsable de
Copelectro, el servei tècnic oficial de
la marca d’electrodomèstics Fagor,
una firma històrica amb seu al País
Basc que, per cert, en els últims dies
s’ha sabut que ha fet fallida.

A

Certament, a l’hora de reparar, la gent
s’ho pensa dues vegades: «Els hàbits
han canviat, hi ha molts clients que
fan la reparació quan disposen dels
diners suficients perquè han cobrat la
nòmina o l’atur», explica Juan
Zanichelli Soler, amb més de 20 anys
d’experiència en vendes i reparacions
de calderes i aires condicionats.
Tristament, també hi ha clients que
«s’esperen uns mesos a reparar la caldera i poden estar setmanes sense
aigua calenta o calefacció. Es dutxen a
casa d’algun familiar o al gimnàs i a
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La desacceleració econòmica ha frenat en sec les compres i el
consum en general. Però aquesta dinàmica no ha propiciat un
augment significatiu de les reparacions ni ha disparat en excés el
mercat de segona mà. Una passejada per diversos comerços de
la ciutat ens revela que, tot i les ofertes i els preus ajustats, les
vendes de productes nous i de segona mà són escasses, i de
reparacions i arranjaments de peces de roba, electrodomèstics i
vehicles, es fan els imprescindibles.

Un tècnic de Remsa reparant una fotocopiadora. Fotos: X. López / N. Closas / C. Claret

casa es tapen amb mantes o més roba
per contrarestar la manca d’escalfor».
Toni Guerrero, que el desembre farà
36 anys i porta mitja vida treballant al
taller mecànic familiar, regenta un
negoci propi des de principi d’any a la
carretera del Pont de Vilomara, al barri
de la Sagrada Família. «La gent –expli-

ca amb franquesa– sap que cada cop
que entra al taller, fàcilment, es gastarà entre 100 i 150 euros. Si en cobra
900 cada més, ja m’explicareu si té
gaires ganes de reparar el vehicle». El
mecànic treballa en una zona de la
ciutat amb clientela de classe treballadora i reconeix que sovint «els clients
tenen molts problemes per pagar. En

el meu cas, prefereixo ajustar-me al
màxim en el preu final i donar facilitats perquè sóc conscient de les dificultats». Sense cap rubor, Guerrero
diu que, en els temps que corren, prefereix «guanyar menys i que el client
quedi satisfet i torni que no pas enganyar ningú». I és que les reparacions
són tan escasses que molts serveis
tècnics i tallers de reparacions no han
superat la crisi i han hagut de tancar.
Reparar el mínim
En la decisió de reparar o no hi ha
moltes variables. I és que les intervencions en les màquines difereixen molt
en els preus. «Reparar una vàlvula d’aigua és molt més econòmic que l’intercanviador» posa com a exemple Juan
Zanichelli fent referència a les diferents parts d’una caldera. «Gairebé
300 euros de diferència! Dues peces
amb funcions diferents, però que, si
no funcionen, fan que no es disposi
d’aigua calenta». Així doncs, continua
Zanichelli, «la gent s’ho pensa més
com més cara és la reparació».
Tanmateix, la nevera, la cuina i el
microones són màquines prioritàries
per davant de la rentadora, la mateixa
caldera, el rentaplats, el forn elèctric o
l’aire condicionat. Productes que no fa
gaires anys es consideraven necessaris, ara poden arribar a ser gairebé
prescindibles. No sense dificultat d’adaptació. «Veiem que la gent fa esforços per no renunciar a certes comoditats i que els és difícil resignar-se a no
fer servir l’aire condicionat quan n’han
gaudit abans en els calorosos estius
de la ciutat. I, a l’hivern, sense poder
escalfar el pis amb la calefacció o, fins
i tot, la llet amb el microones», relata
Josep Rovira. «Acaben sent nous luxes
coses que abans eres essencials», conclou Zanichelli.
La dinàmica és semblant en el món de
l’automòbil. Jordi Casas, gerent
d’Autotransversal, el concessionari oficial de Reanult i Dacia a Manresa, Vic i
Berga, explica que «els mecànics
detecten avaries, però la gent no les
repara. Hi ha molta cautela». Circulant
potser hi ha tants o més vehicles amb
algun component per reparar «però el
nostre taller treballa entre un 30 i 40
per cent menys. Es fan les reparacions

Toni Guerrero regenta un taller mecànic propi des de principi d’any, però ha estat mecànic tota la vida

mínimes i, en components com els
pneumàtics, s’acaben muntant segones i terceres marques o s’aprofiten
les ofertes puntuals». Toni Guerrero
comenta que es guanya la vida, principalment, «fent el manteniment i les
revisions periòdiques dels vehicles i
arranjant les avaries que puguin anar
sorgint». I constata que «la gent s’hi
mira moltíssim. Els millors clients són
els jubilats. Tenen paraula, paguen
ràpid i no s’ho pensen a l’hora d’arreglar les coses. La gent més jove no té
tanta cura en el manteniment i li és
igual portar un para-xocs mig penjant».
Casas també reconeix que, de la
mateixa manera que les grans marques de pneumàtics han hagut d’adaptar-se al mercat o Renault ha desenvolupat tot una família de models a
través de Dacia, «els concessionaris

ens hem hagut d’ajustar. Abans érem
massa cars en comparació a altres
tallers i, especialment, a les multinacionals que fan manteniments i substitucions ràpides de components». I
conclou que aquest ajust, d’alguna
manera, també els beneficia.
Igualment, Toni Guerrero admet que
«la ITV és beneficiosa per als tallers
mecànics, ja que garanteix unes mínimes condicions dels vehicles que
només s’aconsegueixen fent una bona
posada a punt amb un professional».
Segona mà
Des de fa poc, si la roba que agrada té
uns preus massa elevats per a les butxaques, una alternativa és visitar botigues de segona mà. A Manresa, l’oferta és creixent. Cada vegada més,
aquest tipus de comerços són una
bona sortida per a clients que volen
aconseguir roba de qualitat barata,
EL POU · NOVEMBRE 2013
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Negoci Segona Mà Manresa. A l’esquerra, Josep Rovira amb una caldera. A la dreta, la Cristina a la botiga. Cada cop es venen més electrodomèstics de segona mà

però no els fa res que sigui reciclada;
altres persones que volen fer espai a
l’armari, i botiguers que s’han quedat
a l’atur i han trobat una manera de fer
negoci a partir d’aquest tipus d’establiments. «La gent té menys calés,
però ens hem de vestir igual... I, és clar,
hem de gastar menys en roba», sentencia Rosa M. Lliuret, que, després de
tancar una negoci amb 20 anys d’antiguitat i quedar-se a l’atur, va decidir
obrir L’Armari, una botiga de roba de
segona mà a la carretera de Vic.
És el mateix cas del Juan Sol, propietari de Sol Moda, al barri de la Sagrada
Família des de fa dos anys, i de l’Àngel
Bernet, propietari d’OporTWOnitats,
al Poble Nou. «Em costava molt trobar
feina, cosa que mai m’havia passat, i
vaig decidir muntar el meu negoci»,
diu l’Àngel. A diferència de la Rosa M.
i el Juan, que tenen roba per a totes
les edats i també complements, l’Àngel va decidir especialitzar-se en productes per a nadons, principalment
cotxets, perquè «és un material que
costa molts diners, ocupa molt espai i
la gent no sap on guardar-lo. A més,
els cotxets normalment queden nous
perquè els nadons no els fan malbé».
Afegeix que, si cal, s’encarrega de fer
reparacions: «de vegades, els clients
dubten si és de segona mà o nou! I
això, a mi, m’encanta», acaba dient
l’Àngel.
Les botigues de roba de segona mà
també són una font d’ingressos per a
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aquells que volen fer espai a casa o,
fins i tot, fer negoci amb articles dels
quals no saben què fer-ne i volen vendre. Les normes imprescindibles per
anar a vendre un producte són, bàsicament, que estigui en bon estat i net.
Rosa M. Lliuret assegura que té una
llista de 400 persones interessades a
vendre-li roba i complements, i l’únic
que fa és «anar trucant als proveïdors
en funció de la demanda que hi ha».
L’Àngel afirma que «cada casa és un
món» i depèn de cadascú arribar a un
acord per acabar comprant els articles
que la gent porta. Tot i això, assegura
que el que es troba més és «gent que
vol buidar golfes». Explica que el preu
de compra és un acord entre el particular i ell. En cas que portin un cistell
amb «vint coses bones i netes i set no
es puguin vendre, igualment ens les
quedem».
El Juan, en canvi, combina els particulars amb la compra de roba a empreses de Barcelona, Alemanya i Holanda.
Pel que fa als particulars, valora els
articles a pes, però sempre procura ser
flexible a l’hora de posar un preu de
compra. El mateix que fa quan els
posa a la venda. «Col·laborem amb ells
o abaixem el preu de venda segons la
quantitat de productes que compren», explica.
Caiguda de vendes
La crisi ha modificat les pautes de consum de la societat i ha obligat les petites i mitjanes empreses de Manresa a

adaptar-s’hi per sobreviure. «Fa cinc i
més anys es comprava i venia de
manera constant», assegura David D.
de MercaXollo. L’establiment, ubicat al
polígon de Sant Isidre, de Sant Fruitós,
ja fa anys que treballa en la compravenda de mobiliari i maquinària i ha
passat de tenir un moviment constant
d’estocs a reduir molt la dinàmica
d’entrada i sortida de productes. Del
mateix parer és Josep Rovira, de
Copelectro: «Les vendes i els serveis
han disminuït considerablement».
Des del sector de l’automòbil, Jordi
Casas certifica aquesta dinàmica i el
mateix interval de caiguda d’activitat.
I afegeix que «en els 32 anys que fa
que faig aquesta feina he viscut diferents cicles i crisis, per exemple la de
setembre de 1993, però totes fan riure
comprades amb l’actual. En el 93 hi va
haver un descens del 30% de les vendes i al cap d’un any i mig vam tornar
a remuntar».
Casas explica que el sector de l’automòbil a l’estat sempre havia tingut
unes expectatives de venda massa
agosarades, concretament d’1,5
milions de vehicles anuals. «No hi vam
arribar ni en les millors èpoques.
Sempre quedàvem molt per sota d’altres països europeus de referència i
també fabricants de vehicles com
Alemanya, França o Itàlia», explica el
també president del Grup d’Automoció de Manresa, que agrupa els concessionaris oficials de cotxes de la ciutat. Casas és clar a l’hora d’exposar la

Juan Sol (esquerra) té força experiència en botigues de segona mà. A la dreta, Àngel Bernet, propietari d’una botiga d’articles de nadons, sobretot cotxets, de segona mà

caiguda de les vendes. «El sector té el
mal costum de comparar sempre el
descens de venda establint la davallada del mercat respecte de l’any anterior. La realitat és que venem un 72%
menys que l’any 2008. I ens hi hem
adaptat malament. Fins fa un any,
volíem pensar que la crisi tindria un
final. Després de cinc anys de pèrdues
i de fer pegats, assumeixes que la
venda de fa set o vuit anys era artificial i, per això, la caiguda ha estat
duríssima».
Clientela
Els tècnics, operaris i comerciants
coincideixen a diferenciar tres tipus
de clients segons l’economia familiar.
Un primer grup el formen les persones
o famílies sense problemes econòmics ni d’atur, que quan se’ls espatlla
una màquina demanen un pressupost, l’analitzen i reparen o canvien la
màquina segons els anys de funcionament. Un segon gran grup el formen
els afectats per la crisi que encara disposen de crèdit tot i ser reduït.
Aquests, quan han de fer una despesa
considerable, aprofiten els contractes
de manteniment per allargar la vida
útil de les màquines i les ajudes de
finançament a mesos vista enlloc de
pagar al comptat una reparació. El tercer grup de persones, directament no
repara i, si pot, prescindeix de l’electrodomèstic, el vehicle o la màquina
en qüestió. Així, cada cop hi ha més
famílies que es dutxen o renten la
roba en un punt alternatiu.

Jordi Camps, de Remsa, empresa
especialitzada en maquinària de
reprografia, apunta que actualment
també «s’estudien alternatives a la
compra. Hi ha clients que miren de
renovar el contracte de manteniment
de la màquina fins que aquesta duri
enlloc de canviar-la per una de nova.
Quan aquesta deixa de funcionar
obren la porta a màquines restaurades o de segona mà». El mecànic Toni
Guerrero comenta una idea molt semblant en el seu àmbit de treball. «Fins
fa pocs anys, en reparacions superiors
a 1.500 euros, en funció de l’estat del
cotxe, el client es plantejava no reparar-lo i comprar-ne un de nou. Ara ha
canviat la mentalitat i s’intenta fer una
reparació total o parcial per anar
tirant». En aquest sentit, des de
Segona Mà Manresa, una botiga situada a la carretera del Pont de Vilomara
a relativament poca distància del
taller de Toni Guerrero, Cristina M.,
explica que, certament, hi ha un interès creixent pels productes que hi
exposa i la botiga «és força plena de
clients. El que més venem són electrodomèstics com neveres, rentadores i
televisors. També tenen molta sortida
els mòbils i, de cara a l’hivern, les estufes i els escalfadors».
I és que és evident que el panorama
econòmic ha propiciat l’eclosió de
comerços tant d’articles de segona mà
com de recanvis, arranjaments i components econòmics. Per tant, no és
estrany que entre els comerços de

nova planta predominin des de botigues de bricolatge i recanvis a comerços dedicats únicament a la venda de
consumibles de tinta passant per una
bona colla de tallers de costura i
arranjaments de peces de roba. Però,
malgrat tot, tampoc no queda clar
que aquest tipus d’iniciatives siguin
una garantia d’èxit, ja que el poder
adquisitiu de la gent disminueix constantment. Ho corrobora Juan Sol, que
té força bagatge en botigues de roba
de segona mà, i assegura que el negoci ha baixat, entre altres coses perquè
aquest tipus d’establiments s’estan
posant de moda. «Gràcies a aquestes
botigues allarguem la vida als productes, un hàbit que de mica en mica es
va consolidant a casa nostra i va diversificant el tipus de clients», afirma
l’Àngel Bernet.
Preus ajustats
En el mercat de segona mà i de producte reciclat encara cal sumar-hi un
altre fet influent, «la competència i la
desigualtat de condicions que tenim
davant de les grans empreses o multinacionals», assenyala David G. de
MercaXollo. «Per als negocis locals
–puntualitza– és difícil competir amb
superfícies com Ikea o MediaMarkt. La
guerra de preus és dura i el consumidor, tocat per la crisi, va a buscar el
producte on millor preu li ofereixen».
A MercaXollo, com en d’altres botigues de segona mà, es troben que «ara el
particular exigeix més diners pel producte. Abans ens trobàvem que els
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A l’esquerra, L’Armari, una botiga de roba de segona mà a la carretera de Vic. A la dreta, l’establiment Arreglos de Ropa

dipositaris es conformaven que passéssim a buscar els mobles o productes grans i ara en volen diners a l’acte
i, sobretot, en metàl·lic. Això sacrificant bona part del que poden rebre a
dipòsit». Si abans la botiga servia de
mediadora entre compradors amb
independència d’obtenir-ne diners
més o menys ràpid, ara es prioritza
obtenir un guany ben immediat.
Aquests canvis d’hàbits també afecten les empreses que subministren
productes tecnològics a d’altres
empreses. A Remsa, que centra la seva
activitat principalment en la venda i
manteniment de fotocopiadores,
impressores i solucions de software,
assenyalen que des del 2008 noten,
com argumenta Jordi Camps, «una
disminució de les vendes de productes nous, mentre que els de segona
mà augmenten, així com la pròrroga
dels contractes de manteniment». En
la gestió del software aquesta dinàmica no es nota tant, ja que «més que
reparacions, el que necessita el client
són actualitzacions perquè els productes estan en constant moviment i
és més senzill estar al dia que haver de
fer una inversió al cap d’un temps per
adquirir un producte nou».
En el camp de l’automòbil, és evident
que «hi ha més mercat de segona mà
que fa uns anys. El que no hi ha per
vendre són cotxes que costin de 3.000
a 5.000 euros. El mercat existeix, però
no hi ha estocs. A més, plans de sub-
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stitució com el PIVE permeten que la
gent, en general, es desprengui de
vehicles més vells de deu anys»,
comenta Jordi Casas. Des dels grans
concessionaris, un segment que ha
crescut molt és el de l’anomenat vehicle seminou, que engloba, com descriu el gerent de la Renault, «cotxes
d’un a tres anys d’antiguitat que porten menys de 30.000 quilòmetres. Són
els coneguts com a quilòmetre zero o
cotxes de gerència». Casas reconeix
que les empreses de venda de vehicles ja procuren tenir una bona oferta
de vehicles d’aquest tipus perquè van
força buscats per part d’uns consumidors cada cop més informats i acostumats a contrastar preus.
La venda de productes de segona mà
s’ha estès, però, com quan parlàvem
de les reparacions d’electrodomèstics
i vehicles, els arranjaments de roba
han disminuït, segons expressa la
Marisa, que treballa a la botiga
Arreglos de Ropa de la carretera de
Vic, des de fa cinc anys. «Tenim menys
feina que abans, la crisi afecta a tot»,
diu. I continua: «Si no compres, no
arregles i el que vas arreglar l’any passat ja no necessites que t’ho tornin a
arreglar». Tant les botigues que arreglen roba com les de segona mà,
també van lligades a un canvi d’hàbits
en la vestimenta: comprar menys i
reciclar més.
Economia submergida
Davant les dificultats per pagar les

factures de serveis tècnics i tallers,
sorgeix la picaresca, les reparacions
domèstiques i els negocis il·legals.
Josep Rovira exposa, en aquest sentit,
que ha augmentat «la venda de peces
a particulars que es dediquen a fer els
arranjaments. Solen ser reparacions a
familiars, amics o veïns de l’escala. Tot
plegat, economia submergida». Tot i
així, «hi ha reparacions que poden ser
complicades i arriscades», adverteix
Juan Zanichelli, de manera que
«molta gent es convenç a través d’internet de fer el pas i uns dies després
de comprar la peça tornen al taller
perquè no se n’han sortit».
Zanichelli creu que cal conèixer bé la
màquina i els seus components, perquè un mateix símptoma, «que l’aire
condicionat no refreda, que no surt
aigua calenta o que la caldera té fuites d’aigua, pot tenir causes molt
diverses i manipular la màquina sense
ser tècnic ni conèixer-ne el funcionament pot acabar d’espatllar-la». I això,
lamentablement, pot acabar provocant un augment excessiu del cost de
reparació o haver de substituir l’aparell per un de nou.
A finals del més passat, el Servei
Català de Trànsit va enviar 500.000
cartes a propietaris de vehicles que
constava que no tenien la ITV en
regla. Es van enviar aquest mig milió
de comunicacions, però es calcula
que el nombre de cotxes sense la inspecció passada ronda el milió. Aquest

Jordi Casas, gerent d’Autotransversal, el concessionari oficial de Reanult i Dacia a Manresa, Vic i Berga

és un signe inequívoc de la picaresca
dels conductors a l’hora de passar per
la inspecció obligatòria en què es
revisen els elements bàsics de seguretat i circulació (llums, vidres i rodes),
així com les emissions de residus dels
vehicles. El mateix organisme de la
Generalitat feia pública, paral·lelament, una dada força significativa: el
60% dels accidents d’aquest 2013 han
tingut implicat un vehicle de més de
deu anys d’antiguitat. L’estat té previst
renovar el pla PIVE, que incentiva, mitjançant una compensació econòmica,
el canvi d’aquest tipus de vehicles per
altres de nous.
Continuant en el sector de l’automoció i la picaresca a escala local, Regió7
i Manresainfo revelaven en una informació del primer d’octubre la intervenció de la policia local en onze
tallers de vehicles il·legals. Els responsables dels locals van ser imputats
penalment en no disposar d’assegurança obligatòria. Per al gerent
d’Autotransversal, Jordi Casas, «els
tallers clandestins han existit sempre,
de la mateixa manera que hi havia
gent que anava a canviar l’oli del cotxe
a la riera i llençava els residus al riu.
Quan hi ha una intervenció penses ‘ja
era hora!’. Els tallers paguem força
diners per processar els residus per-

què en generem de tòxics molt perillosos. Aquests costos també els
repercutim, en part, als nostres clients.
A mi, personalment, em preocupa el
medi ambient». Per a Casas, més enllà
d’altres sancions fiscals, el principal
problema d’aquestes activitats és que
«no tenen els mitjans i els permisos
per processar residus».
Recuperació?
Jordi Casas és optimista, però es
reafirma en la idea que el volum de
vendes de fa una dècada ja no tornarà: «Crec que està acabant el període
més dur de la crisi, però hem de ser
prudents. Si, actualment, estem
venent uns 50 cotxes al mes, potser
en vendrem 75 o 80. No podem aspirar a recuperar les dinàmiques d’abans de la crisi i això ens obliga a
adaptar les estructures de l’empresa».
Per la seva banda, Àngel Bernet hi
està d’acord: «La gent no tornarà als
hàbits d’abans. No cal estrenar-ho tot,
comprar les primeres marques ni gastar-se 1.000 euros en un cotxet per a
la canalla». Per la seva part, el comerciant de roba Juan Sol es mostra més
indecís a l’hora de parlar de futur: «No
sé què passarà. De moment, ho estem
fent bé, però també he de dir que la
venda ha baixat respecte dels dos
anys anteriors».

Una gran conclusió postcrisi que
extreu Jordi Casas és que «tant els
venedors com els compradors hem
après a confluir al mercat amb molta
informació i això no és dolent.
Actualment els clients saben exactament el que volen i saben de quins
accessoris poden prescindir. El comprador ve ben informat, sap quin
model vol, busca oportunitats i compara preus entre diferents concessionaris». Això porta a «racionalitzar molt
les compres».
Seguint en el camp de l’automòbil,
Toni Guerrero corrobora la idea que el
client ara està molt més informat de
tot, però, de vagades, això és una
arma de doble fulla. «Han fet molt mal
els fòrums d’internet», explica «allà es
comenten massa a la babalà les coses
i de seguida algú diu que l’han estafat
en una reparació. Això és molt perillós». De tota manera, un mecànic de
tota la vida com ell és conscient que el
seu principal valor és el tracte proper.
«Tinc una instal·lació petita i sóc conscient del que puc abastar. Intento ferho tot jo i informar al client de cada
pas. Si els cotxes són nous i estan en
garantia de la marca, els recomano
que l’aprofitin i passat aquest període
jo ja podré fer-los el que sigui necessari».
EL POU · NOVEMBRE 2013
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emprenedors

Núria Closas

Glòria & Rosa: «Vam començar el negoci
perquè teníem ganes de treballar»

La Glòria Garcia i la Rosa Martin es van quedar sense
feina ara fa un any. Tot i l’experiència els costava trobar
feina, però tenien ganes de treballar i van decidir capitalitzar l’atur. I amb empenta i sense por van muntar una
botiga de roba per a dona jove.

D

e què treballàveu abans?
—Rosa: En una botiga de roba de senyora
de talles grans. Vam estar un any intentant
trobar feina, però per l’edat que tenim no
en trobàvem i vam decidir muntar el nostre propi negoci.
—Glòria: Hem hagut de canviar l’estil i el
tipus de venda, però ens hem adaptat.

—L’edat va ser un problema a l’hora de trobar feina?
—Glòria: Sí, molt. Demanen experiència, però volen joves.
Quina contradicció. A un jove li demanen experiència, però
quina experiència vol tenir si no li ho deixen provar? Nosaltres
al revés, tenim l’experiència però no l’edat que demanen.
—D’aquí va sortir Glòria&Rosa.
—Rosa: Llavors vam decidir muntar un petit negoci.
—Glòria: I vam capitalitzar l’atur. Nosaltres el que volíem era
treballar, en teníem ganes. Com que era el que volíem fer i hi
havia la possibilitat, doncs és el que vam fer.
—Amb quins problemes us vau trobar al principi?
—Glòria&Rosa: Uh! Problemes! Al paro, moltíssims!
—Glòria: Vam començar a contracorrent i tot eren problemes. Ens demanaven factures del gènere, però no les podíem tenir perquè encara no era temporada, eren rebaixes.
—Rosa: Hi havia dies que pensàvem deixar-ho estar, perquè
t’atabales molt.
—Un cop oberta la botiga tot va ser més fàcil?
—Glòria: sempre tens problemes per marcar la diferència i
destacar. Cada deu dies has de tenir gènere nou, no et pots
quedar una col·lecció i estar quatre mesos amb el mateix.
—I en comparació amb el que es venia i com es comprava
abans de la crisi?

—Glòria: No té res a veure. Es ven menys. A la nostra edat (52
la Glòria i 54 la Rosa) costa més engegar un projecte, però
vam començar el negoci perquè teníem ganes de treballar.
—Perspectives de la botiga?
—Glòria: Anem fent. No saps mai si un negoci durarà.
Nosaltres anem lluitant. Quan veiem que un estil de roba no
va bé, el canviem i intentem ser ràpides i competitives.
—Rosa: De moment volem mantenir-nos. La gent no vol
gastar perquè té por i esperem que aquesta situació canviï.
—Quins consells donaríeu a algú que no té feina i que té
ganes d’emprendre un projecte?
—Rosa: El més important és estar assessorat.
—Glòria: Si no tens molta força, energia i empenta, millor
que no engeguis res, perquè et desanimes de seguida.
—La solució ara és emprendre un negoci?
—Rosa: Home, si ara ens ho tornéssim a pensar..., no sé si
obriríem el negoci tal com estan les coses.. Sobretot, ara per
ara, no s’ha de tenir por.
—Glòria: Sense por, i cal ser professional. No pots obrir un
negoci sense tenir coneixements del que estàs fent.
—Les xarxes socials us ajuden?
—Glòria: Nosaltres no venem a través de facebook; jo prefereixo més el contacte amb la gent. Però ens hem hagut de
posar al dia amb el facebook i ens ajuda molt.
—Rosa: Ens ajuda a donar-nos a conèixer, a ensenyar la nostra botiga, hi pengem fotografies del gènere...
—Es nota molt la diferència de quan vau començar a treballar als 17 anys al tipus de negoci que es fa ara?
—Glòria: És clar, no comparis.
—Rosa: Llavors, quan et quedaves sense feina o no t’agradava, marxaves d’allà on estiguessis, anaves a treballar a un
altre lloc i trobaves feina de seguida. Ara no es pot comparar.
FITXA
Nom: Glòria&Rosa. Emprenedores: Glòria Garcia i Rosa Martin.
Data d’ideació: Gener 2012. Data de creació: 8 de març 2013.
Sector: Roba de senyora. Públic: Dona 35-70 anys, aprox. Xarxes
socials: www.facebook.com/gloriarosa.garciamartin
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natura urbana

Ignasi Cebrian

La muntanya
de Manresa

E

l Collbaix és una muntanya petita i gairebé
insignificant si la comparem amb altres
muntanyes de la comarca: Sant Llorenç del
Munt o Montserrat. És un turó baix compartit per manresans al sud; fonollosencs a la
major part del cim, a l’oest i al vessant obac;
santjoanencs a l’est, i rajadellencs el tros de
Punta-sabata. És el punt més alt de
Manresa, té 543 metres d’alçada. Els conformadors de tal
prominència sobre el pla són els cursos d’aigua que l’envolten: el riu Cardener a l’est, la riera de Rajadell pel vessant sud i la riera de Fonollosa pel vessant nord.

No obstant, aquí la mida no importa, el valor no el té per
la poca alçada. La muntanya és un referent, un símbol
per als manresans, un entorn d’oci i caminades. A més, és
una excel·lent talaia, un magnífic observatori per contemplar el pla del Bages. És la muntanya dels manresans
i és important pel que té i pel que ens mostra. No es pot
entendre el paisatge de Manresa si no hi dibuixem
Collbaix, ja que forma part de l’esperit de la ciutat.
Alguns valors de la mateixa muntanya els destacava l’escriptor i polític manresà Vicenç Prat i Brunet, quan deia:
«a Collbaix, emoció insignificant i pedruscalls significats». Els pedruscalls són els blocs gegants de conglomerats del cim que sembla que en algun moment puguin caure vessant avall, al costat dels que ja ho han fet.
També al cim, entre el sòl pobre i esquifit d’entremig els
blocs, hi podem trobar una raresa botànica, un narcís de
flor blanca, la nadala menuda (Narcissus dubidus).
Des de dalt estant, un desnivell de 300 metres ens permet gaudir d’un paisatge molt divers. Un immens tapís
o mosaic, transformat pel temps, que ens explica la història de la societat bagenca: ens diu com érem, com som
i fins i tot cap a on anem, ja que hi podem entrellucar el
futur i empenta de la ciutat i dels pobles del pla.

A dalt, Collbaix des de la plana de
les Torres. Dreta, vistes del pla del
Bages.

Observem una gran
matriu agroforestal amb
fragments de conreu de
secà a les parts més baixes
i planes. Regadiu a prop
dels cursos fluvials i la
Sèquia. Boscos als espais
més elevats i inaccessibles. I disperses arreu,
àrees de brolles, garrigues, pastures, erms i zones
abandonades. Entremig
d’aquesta matriu hi ha
polígons industrials massa grans, alguns en desús i repetits de forma incoherent prop dels pobles i ciutats.
També hi veiem un creixement urbà desmesurat, sovint
caòtic i desendreçat, a les vores de l’espai agroforestal. I,
finalment, infraestructures viàries imprescindibles, però
construïdes de forma poc curosa sobre el pla. Tot plegat,
un clar reflex de la transformació d’una societat agrícola
que ha esdevingut una societat industrial i insostenible
econòmicament i ecològicament.

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

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

Alba Piqué
Laia Puig

Urpina: Vins amb història
del pla de Bages

D

arrerament hem notat que la tardor, per
fi, ja ha arribat. Però els arbres ja fa dies
que hi són de ple, els colors grocs, vermells i ocres en són la prova. El seu cicle
vital no es veu influït per aquestes calors
tardanes dels darrers anys. Aprofitant
aquest canvi estacional i l’època en què
ens trobem, hem deixat els horts del
Poal i Viladordis i ens hem desplaçat a la finca Urpina, de
Sant Salvador de Guardiola.

La finca antigament estava envoltava de moltes hectàrees
de vinya; com a testimoni encara en queden més de vint
barraques. Amb el pas del temps, la vinya va anar desapareixent, com a la resta de la comarca. Durant una època
també hi van tenir vaques lleteres. Actualment hi viuen la
família Vila-Isern, els pares i dos fills, el Salvador i el Ramon.
Angoixats pel futur dels seus fills i veient que ells s’anaven
fent grans, els pares van decidir cedir les terres a Ampans.
Al 2010 l’entitat va inaugurar-hi una residència-llar. L’edifici
està totalment integrat dins del paisatge. La Rosa Canudas,
coordinadora, ens explica que hi viuen 24 disminuïts
intel·lectuals, que gaudeixen de l’entorn i la tranquil·litat de
l’indret i al mateix temps participen en algunes de les tasques de la finca. De la part agrícola se n’encarrega el Toni
Baltiérrez, juntament amb els dos fills del mas, molt acostumats a treballar a pagès. El Toni ens ensenya les vinyes, la
que trobem al costat de la residència és la més antiga, té 60
anys i és de la varietat autòctona Sumoll. Aquesta és una
varietat rústica i molt resistent a la sequera, la qual cosa la
fa ideal per a la zona, ja que estem en ple secà. També hi
trobem vinyes de Merlot i en un futur s’hi vol plantar
Mandó, una altra varietat autòctona. A part de la vinya,
també hi ha unes oliveres de la varietat local Corbella,
alguns ametllers i unes 100 hectàrees de bosc. El Toni ens
comenta que per millorar el manteniment de la part forestal i evitar incendis estan estudiant la possibilitat d’introduir un ramat de cabres de llet i fer-ne un aprofitament forestal per generar biomassa. Ara mateix el projecte agrícola
tot just comença a caminar, la finca té un munt de possibi-

L’Antonio (usuari de les llars), Ramon Vila, Toni Baltiérrez i Rosa Canudas, en
una de les vinyes de la finca

litats, des de crear una formatgeria a plantar llegums de
secà i patates com a matèria primera per a la cuina del restaurant del Canonge.
De les vinyes s’obtenen dos tipus de vins: el 3 nits d’Urpina
(Merlot) i l’U d’Urpina (Cabernet Sauvignon). A l’hora de la
verema es fa una gran festa, hi participen altres llars, centres ocupacionals, amics, voluntaris i familiars. És una feina
totalment manual, per la qual cosa tothom hi és benvingut.
L’elaboració i embotellament es fan als Cellers Abadal i al
Celler del Molí, respectivament, ja que a Urpina no es disposa de les instal·lacions adequades per fer-ho. Del 3 nits
d’Urpina se’n produeixen unes 8.000 ampolles i de l’U
d’Urpina només unes 1.000. Aquests vins els podeu trobar
entre altres punts al restaurant El Canonge de Manresa o
bé al Garden de Santpedor. A part dels vins, els usuaris de
la residència-llar elaboren ametlles garrapinyades i altres
productes que venen en mercats artesanals, sobretot
durant les èpoques de Tot Sants i Nadal.
FITXA
Explotació: Urpina
Productes: 3 nits d’Urpina i U d’Urpina
Adreça: Casa Urpina. Sant Salvador de Guardiola
Adreça virtual: www.ampans.cat/urpina
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Vins del Bages

Pd’a 2011

Menú migdia, de dilluns a divendres

stacca

Alfons XII, 26 - T. 93 872 51 72 - MANRESA

Menú de tardor

Pl. Bages, 8 - Manresa - Tel. 93 874 45 08
stacca@stacca.cat - www.stacca.cat

(DE
(DE
DIMARTS
DIMARTSAADISSABTE
DISSABTE VESPRE)
VESPRE) IIFESTIUS
FESTIUSMIGDIA
MIGDIA
ENTRANTS:
· Amanida d’espinacs frescos amb gorgonzola,parmesà,pera,ceba cruixent i
vinagreta de mel
· Amanida Fantasia d´arròs basmati, xampinyons, pollastre i maionesa , cobert
amb encenalls de pernil
· Amanida de carpaccio de peu de porc ,tomàquet «concasse» i oli de pinyons
· Coca de bolets de temporada saltats i ceba confitada
· Bikini calent d’ibèric i mozzarella fresca amb oli de tòfona
· Crema tèbia de carbassa amb ou cuit a 64º
· Canelons de verduretes i llagostins amb una crema de marisc
· Espaguetis a la bolonyesa o carbonara
PLATS PRINCIPALS:
· Medalló de xai desossat amb salsa del seu rostit
· Tronc de lluç fresc al forn amb llit de verdures i patates
· Tallata de vedella amb poma al forn, cebeta «perla» i salsa de Porto
· Hamburguesa 100% vedella amb formatge cheddar,encenalls de foie i
patata volcànica
· Bacallà gratinat amb allioli suau de codony i salsa de «piquillo»
· Calamars a la planxa amb la seva picada o vinagreta de tinta
· Carpaccio de vedella amb parmesà ,virutes de foie i salsa tàrtara
· Pizza (tomàquet,mozzarella i un ingredient a triar)
GRAN VARIETAT DE POSTRES

(DE

14,90€ (IVA INCLÒS, BEGUDA A PART)
20 € (INCLOU BEGUDA , COPA DE CAVA I CAFÈ)
DIMARTS
A DISSABTE VESPRE) I FESTIUS MIGDIA
1 AMPOLLA CADA QUATRE COMENSALS
DISSABTE, DIUMENGE MIGDIA I FESTIUS MENÚ DE 20 €

SETÈ CEL
Vins i delicatessen
Jaume Pont. Sommelier
Ctra. de Vic, 81- MANRESA
setecel@setecel.com
Tel. i fax 93 873 92 14
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Botiga especialitzada en
vins i tastos, i ara també
en tapes i plats

E

l Pd’a (picapoll d’acàcia)
neix d’una vinya centenària plantada amb la
varietat picapoll autòctona del Bages, i que,
gràcies a més de cent anys de
conreu acurat, tot mimant els
seus ceps, encara ens continua
donant un fruit únic i excel·lent.
Gentilment, aquest raïm ens
proporciona unes petites quantitats de most que s’han vinificat en bótes de fusta d’acàcia,
on ha experimentat uns canvis
singulars i s’ha convertit en el
primer i únic picapoll d’acàcia
del món.
Fermentat i criat durant sis
mesos en botes d’acàcia al
celler Solergibert. Es va triar
aquesta fusta perquè és més
neutra que el roure i deixa que
la fruita del raïm s’expressi amb
més naturalitat.
A la vista mostra un
color groc brillant. En
nas trobem una
aroma potent, de fruita madura, d’espècies
dolces, de fusta cremosa, d’herbes de
tocador, i de cítrics.
En boca és gras,
saborós,
fresc,
amb una bona acidesa i equilibrat.

Christian Carné
Responsable
d’El Petit Celler

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

Marrameu torra castanyes!
La castanya ens enganya!
Dins una closa d’eriçó
i protegida amb noble fusta
s’hi amaga un tresor
que no es menja, es degusta!

em passat el dia de
Tot Sants i la castanyada. Tot i que aquest
any no sembla que
sigui ben bé així, l’arribada de la festa i les
castanyes ens confirma que l’estiu s’ha
acabat
definitivament. El fred comença a fer-se notar,
els arbres deixen caure les fulles i la
terra descansa i deixa d’aportar fruits
en abundància. No és estrany, doncs,
que antigament s’associés aquesta
època amb un moment de transició,
de record vers els que ja no hi són. La
família es reunia i menjava castanyes a
la vora del foc, tot reservant un plat
buit a taula, encenent espelmes o deixant un llum obert a l’entrada de la
casa, en record als familiars difunts i
per mostrar-los el camí per tornar, temporalment, amb els de casa. Els avantpassats eren considerats com a protectors de la família i de la llar. Ara la relació de la societat amb la mort sembla
haver canviat, és més fàcil banalitzar-la
a través de personatges fantàstics que
fan por, com ara morts vivents, esperits
o fantasmes, bandejant per complet el
sentit sagrat dels avantpassats. És així
com es va introduïnt aquesta festa
centreeuropea
anomenada
Halloween.

H

Però tornant a la nostra castanyada, cal
dir que sembla que el castanyer va ser
portat pels romans de la zona del
Caucas i de la Mediterrània Oriental,
però no va ser fins al segle XVIII que es
popularitzà a Catalunya. Es diu que, en
la vigília de Tot Sants, els campaners
tocaven a morts durant tota la nit i per
recuperar-se de tal esforç es nodrien

d’aquest fruit tan energètic, tot regantho amb un raig de moscatell o mistela.
De mica en mica aquest costum es va
anar estenent per tota la gent del
poble i va arrelar aquesta tradició que
fins ara encara perdura. Deixant de
banda la seva història, com a aliment,
què ens aporta? Doncs la castanya és
un fruit sec molt energètic, a causa del
seu alt contingut en hidrats de carboni,
però en canvi és dels que menys greixos conté. A més el seu contingut en
àcid fòlic la fa molt indicada per a
embarassades. A Catalunya, les principals zones productores de castanyes
són al nord-est: Guilleries-Montseny,
Corredor-Montnegre, Empordà i
Garrotxa. Però també trobarem castanyers a la serra de Prades. Un animem
a cuinar-les i a tastar-les amb aquesta
recepta. I recordeu-vos sempre, a la
vigília de Tot Sants, d’amagar-ne algunes als raconets de la casa!
Pollastre rostit amb castanyes
Ingredients per a 4 persones: un
pollastre sencer tallat a quarts, dues
cebes, 24 castanyes, dos grans d’all,
una cullerada de ras el hanout (barreja
d’espècies marroquí), sal, pebre, oli d’oliva, 100 g de sucre i 100 ml d’aigua.

Elaboració: Per al pollastre, l’untem
amb la barreja de l’oli i el ras el hanout i
l’introduïm al forn preescalfat a 185
graus, durant uns 20 minuts. Passat
aquest temps, hi posem la ceba durant
uns 15 minuts més. Als últims 5 minuts
hi afegim el brou de pollastre. Les castanyes les farem bullir durant 7 minuts
i transcorregut el temps les escaldarem. Un cop ben fredes, les pelem. Fem
un almívar tant per tant, és a dir, mateixa quantitat de sucre que d’aigua. Un
cop arrenqui el bull li posem les castanyes pelades i ho deixem coure uns 7
minuts més. En acabat, traiem del caramel i emplatem.
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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

Diccionari multilingüe de l’enginyeria
Amb la voluntat d’oferir als seus usuaris
un servei de difusió terminològica permanentment actualitzat amb obres de referència dels diferents sectors d’activitat, el TERMCAT ha ofert al Col·legi d’Enginyers
Industrials de Catalunya (COEIC) la possibilitat de difondre en línia el Diccionari multilingüe de l'enginyeria, obra inèdita de la
Comissió Lexicogràfica del Col·legi. Conté
prop de 3.500 termes en català amb equivalents en castellà, anglès, francès i alemany.

Es tracta d’una versió que revisa i amplia
el Diccionari del taller mecànic, publicat el
1990, probablement el producte terminològic més significatiu de tots els elaborats per
la Comissió Lexicogràfica. Amb la formació
d’aquesta Comissió, el Col·legi posava de
manifest el compromís de contribuir a la
normalització de la llengua catalana.
Més informació: www.termcat.cat/ca/
Diccionaris_En_Linia/167/Presentacio/
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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

tastets de
motor

Enric Oller i Carbó

Audi Q3:
culturisme de luxe

D

ièsel d’injecció directa, canvi manual de 7
velocitats, tracció a les quatre rodes i sistema Stop-Start d’aturada automàtica a les
retencions. El llistat d’arguments del compacte d’Audi convenç al primer cop d’ull.
El nivell d’acabats, una posició de conducció dominant i l’estampa estètica acaben
de reblar el clau. El preu diferenciador és el
seu principal enemic.
Presenta una estampa molt en línia a d’altres creacions de
la firma i un grau de sofisticació tècnica de primer ordre. És
25 cm més curt que un Q5 i reserva 80 litres menys de
capacitat al maleter. A canvi, presenta un frontal molt més
atractiu gràcies al protagonisme dels trets horitzontals. La
filera de leds de les òptiques frontals que actuen com a sistema d’iluminació diürna reforcen l’elegància del conjunt.
També el reconeixerem per l’arc imaginari que dibuixa la
línia que va de les portes del davant fins a la cua, per la
inclinació marcada del vidre posterior i per les dues barres
longitudinals que porta al sostre. Els passos de roda i els
muntants inferiors arriben reblats en plàstic negre per
protegir millor aquesta part de la carrosseria. Munta llandes de 17 polzades, però el client pot demanar-les també
de 18.

S’ofereix amb quatre possibles motoritzacions de 4 cilindres, un TDI i dos TFSI, amb potències que van dels 140 als
211 CV. Els propulsors més potents combinen la tracció
integral Quattro tradicional de la marca amb el canvi automàtic S-Tronic de 7 velocitats i l’Audi Drive Select, que
adapta la gestió al tipus de conducció incidint en el motor,
la suspensió i l’assistència de la direcció.
A l’interior, esferes i agulles personalitzades casen perfectament. La pell entapissa seients, volant i palanca de canvi.
Els difusors de climatització creixen en mida, els comandaments es distribueixen ordenadament i el maneig dels
elements telemàtics és molt intuïtiu. Llàstima que la pantalla del navegador, situada al bell mig, s’hagi de plegar
manualment si volem deixar-la arranada al davantal. El
volant multifunció presenta un tacte ideal i els reglatges
per al conductor són infinits. L’habitacle pot acollir cinc
adults, però la persona que s’assegui al mig, al darrere, pot
veure compromès el confort si afrontem trajectes llargs.
La forma i la mida de la porta del darrere tampoc afavoreix

l’accés de persones poc avesades al contorsionisme o
gaire voluminoses.
Mecànicament, el Q3 no té secrets. L’oferta dièsel permet
escollir entre el motor de 140 o 177 CV. La més potent, que
és la que hem testat, resulta ideal per als que busquen un
plus d’esportivitat. Rendeix envejablement a partir de les
2.000 voltes, s’estira per sobre de les 3.500 rpm, depassant
els 100 km/h en poc més de 8 segons. Es comercialitza
amb canvi automàtic S-Tronic de doble embragatge i 7
velocitats, que també poden triar-se en mode seqüencial.
En aquesta opció, pot dur lleves al volant. En teoria és el
mateix canvi que munten altres models d’Audi però amb
una interessant i novedosa funció: quan aixequem el peu
dret de l’accelerador, l’auto avança com per inèrcia, en una
mena de punt mort. Desembraga la transmissió per no
haver d’arrossegar el motor i torna a empènyer immediatament quan invertim la maniobra. I si frenem, l’electrònica interpreta que no volem guanyar velocitat i el canvi
engrana una marxa menys pel seu compte per afavorir la
retenció i el control del vehicle. Amb el programa
Efficiency el bloc treballa de forma menys immediata, les
relacions progressen suaument, el climatitzador funciona
a baixa intensitat i el programador de velocitat resulta
menys intrusiu. Així es poden aconseguir mitjanes de poc
més de 8 litres i mig en ciutat i de 6 en itineraris mixts. La
tracció total Quattro d’Audi s’ocupa de garantir sempre la
motricitat i adherència.

FITXA TÈCNICA
Motor: 1.968 cm3. 4 cilin. en línia. 177 CV, dièsel. Canvi: automàtic. Seqüencial 7 vel. Tracció: Total Quattro. Pes: 1.585 cc.
Vel. màxima: 212 km/h. Accel. 0 a 100 km/h: 8,2 segons.
Consum mitjà: 5,9 litres. Preu: 39.950 euros.
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l’entrevista
om va ser la seva adolescència a Ràdio Rosell?
—Des de molt petita
vaig viure intensament
el treball a la botiga i
molt especialment els
canvis que s’hi anaven
donant. En aquella
època en què poca gent
tenia ràdio, el meu pare ja feia aparells,
alguns de galena, i anava a vendre’ls
per les cases. Avui dia sembla impensable, però aleshores era ben real.
Aquesta situació, però, va anar canviant. De la planxa normal vam passar a
l’automàtica, la nevera elèctrica –encara recordo l’home que passava pel carrer amb un carro i trencava el gel a trossos per vendre’l–, després el minipimer,
que va ser una autèntica revolució, i
encara més la màquina de rentar, ja
que la gent tenia la mania que estripava la roba –al principi potser sí– i calia
convèncer-los que era una millora tècnica. Més tard va venir la televisió en
blanc i negre –el meu pare en posava
una a l’aparador i els vianants s’aturaven a contemplar-la–, després en
color..., també els discos de 45 i 33 revolucions... Recordo que vam fer venir a
Manresa els Sirex, els Mustang o el Duo
Dinámico a firmar discos per promocionar les vendes. Els canvis no tan sols
eren físics sinó que venien acompanyats de noves actituds mentals. A la botiga veníem tota classe de material elèctric, piles, bombetes i diversos estris per
a la fabricació de les ràdios, i també
col·locàvem els altaveus per als envelats, els balls, les enramades...

C

—Pel que diu, va ser una etapa d’aprenentatge vital?

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Lídia Rosell Sanjust
Directora d’Aura Ioga des de la seva inauguració l’any 1982, fins
al 2008. Cinc anys abans havia fundat Ioga 3, amb Palma Rosell i
M. Carme Riera. Porta 36 anys en l’ensenyament del ioga a la ciutat i es va formar com a alumne de Carme Albisu a Barcelona.
Posteriorment ha fet diverses estades a l’Índia, concretament a
Munger, on hi ha la principal universitat del món especialitzada
en ioga. Des de l’any 2001 es dedica a la formació del professorat a la masia de les Oliveres, al terme de Sant Fruitós de Bages.
També va ser cantant de l’Orfeó Manresà, va cursar estudis a
l’Escola de Música i va aprendre ballet clàssic a l’Institut Preopp.
—I tant! La botiga em va ensenyar molt
i encara ara en dono gràcies.
Comportava molt contacte amb la gent.
Calia atendre els clients, però també
convèncer-los. Per exemple, quan van
arribar les planxes calia explicar-los que
les havien d’endollar al corrent elèctric.
Era un canvi de mentalitat molt important. Tan fàcil que ho veiem ara i aleshores costava molt de fer entendre. Ara
també ens passa una cosa semblant
amb internet, gairebé hi hem d’entrar
per obligació.
Les Oliveres
—Quina és la història del mas de les
Oliveres?
—És una masia que té més de mil anys,
que els Oliveres van anar conservant al
llarg dels segles fins que la va comprar la
família Cecchini, l’any 1940. El 1998 la
propietat va passar al meu marit.
Pertany a l’antiga parròquia de Sant
Genís de la vall dels Horts. Encara avui hi
ha ruïnes d’una església.
—Hi ha restes d’una antiga fassina?
—Sota la masoveria s’hi havien muntat
diversos elements de la indústria vitíco-

la o per destil·lar alcohol, però segons
sembla no es va acabar de posar en
marxa. El que sí que encara es pot veure
és una antiga xemeneia de l’època.
Segons el meu marit, Lluís M. Cecchini,
als baixos de la masoveria hi ha indicis
que indiquen que s’havia previst fer-hi
alguna d’aquestes activitats, però el cert
és que no va arribar a funcionar.
—La masoveria havia servit de local per
experiències de vida comunal?
—Sí. La casa era molt gran i totes les
dependències eren buides. Durant els
anys vuitanta, havien vingut grups de
nois i noies coneguts de Manresa, com
ara Marta Torra, Montserrat Selga o
Ernest Molins, a conrear la terra i cuidar
animals.
Ioga
—Quan sorgeix el seu interès pel ioga?
—L’any 1972. Per curiositat. Acabava de
tenir la meva filla i volia posar-me en
forma. El ioga significa coneixement i
saviesa. La paraula ioga vol dir unió entre
el que hi ha dins i fora de la persona.
Existeix des que l’éssser humà té consciència d’ell mateix i del seu cos i la seva
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ment. És autoconeixement. Quan coneix
que té un cos, una ment i un esperit, n’intenta la integració, mitjançant una gran
claredat mental i la concentració que
permet el sorgiment de la meditació.
—Quins en serien els principals usuaris?
—Els clients més habituals que vénen a
practicar ioga són els que tenen algun
problema com el mal d’esquena, que no
dormen bé, tenen migranya o per la
falta d’elasticitat. Normalment tenen
algun problema físic, però també pot
ser de nervis o d’estrès. El que és segur
és que la majoria obtenen uns resultats
satisfactoris. Alguns ho deixen, perquè
ja tenen el problema resolt, però una
bona part continuen perquè hi troben
d’altres coses. A mesura que va fent
ioga, la persona s’adona que la seva vida
canvia, està més tranquil·la i respira
millor. Personalment, vaig trobar coses
en mi que desconeixia i vaig fer un canvi
positiu en la vida.
—A més de ser una activitat física, té
propietats terapèutiques?
—Totes. És clar que si una persona està
malalta ha d’anar al metge. Ara bé, moltes vegades les tensions de l’estomac, si
el pacient es relaxa, poden desaparèixer,
sobretot si obeeixen a un bloqueig. I
amb les d’esquena acostuma a passar el
mateix. Quan la persona no pot dormir,
si es relaxa té més consciència de la seva
ment, de la seva respiració i d’ella mateixa, i per tant, també sap dormir més bé.
Però també és cert que no es fan miracles, sobretot si s’està malalt.
—Què són els txakres?
—Permeten veure la nostra personalitat, són com rodes energètiques disposades en diferents parts del nostre cos.
Hi ha la coincidència que la medecina
ha descobert no fa pas gaire anys que
les glàndules endocrines estan molt a
prop de cada un d’aquests centres.
Influeixen en el benestar físic, en la vitalitat mental, en l’ego que s’experimenta
amb la identitat de l’ésser, en la manera
de percebre el món, en la ment intuïtiva
i intel·lectual i en el grau amb què
cadascú pot accedir a la qualitat del
pensament i l’ètica. En la ment superior,
el grau a què es pot accedir personalment, i en les característiques de les
emocions i de les accions.
—Com s’hauria de fer la primera classe
de ioga?
—Per començar caldria fer uns estira-
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ments per conèixer el cos. Nosaltres a
l’Aura Ioga fem un treball amb música
que es coneix com a Aura ritme, per tal
de desbloquejar les cames, la pelvis i la
part de l’esquena, per treballar els txakres, començant pels peus i acabant pel
cap. Per mitjà del desbloqueig energètic
s’obté el prana, que és una energia més
subtil, que afecta la vitalitat de la persona, i les asanes, que són postures molt
estudiades, ens aporten una gran obertura a la pròpia vitalitat, que és essencial
per estar bé.
—Les persones amb poca agilitat
també ho poden assolir?
—Sí, perquè el ioga respecta molt la
persona. Un pot tenir molta flexibilitat i
un altre pot no tenir-ne gens, però pot
començar a fer les postures a partir d’ell
mateix, mitjançant la ment, que està pel
que està fent i la respiració que està
afluixant tensions. Cada vegada aconseguirà fer-ho millor, encara que no arribi
a la perfecció. No hi ha cap competició,
sinó que es tracta de trobar la millor
postura d’acord amb si mateix per fer
circular l’energia. En acabar les postures,
t’estires a terra i aleshores comença la
relaxació, que és molt important perquè
has vingut del carrer amb presses, tensions i problemes. Es tracta de deixar
anar el cos, que actua pel seu compte.
Es nodreix de vitalitat, tot afluixant les
tensions. Després d’uns quinze minuts,
es fan cinc minuts de meditació en grup.
—Però abans de meditar, potser cal
saber respirar bé, oi?
—Sí. La classe de ioga també serveix per
aprendre a respirar bé. La respiració és
vital per viure. El nen, en néixer, respira
bé, però a mesura que passa la vida,
amb problemes i tensions, ens anem
acostumant a respirar de manera diferent. Quan el nen passa pors reté la respiració, o l’accelera en el cas dels hiperactius. El problema es produeix per un
bloqueig de la musculatura que no
deixa treballar bé el diafragma. En el
ioga es fan pràctiques de respiració a
tres nivells: abdominal diafragmàtic,
toràcic i clavicular. Si el tel del diafragma
està tens ens costa respirar. Així que en
les classes de ioga ensenyem la respiració des de la base abdominal, toràcica i
clavicular, i finalment tota la respiració
completa, per donar hàbits nous al nostre cos, que potser havíem perdut en la
infantesa, els rectifiquem per tenir una
respiració natural, que ens dóna una

millor qualitat de vida. Molts problemes
lumbars i de tancament de la zona del
pit són deguts al diafragma i tan sols
respirant bé podríem resoldre’ls. Les
asanes ben fetes ens comporten també
una millora del cor i dels pulmons.
Meditació
—Quins són els requisits d’una bona
meditació?
—En principi tota meditació és bona si
es fa d’una manera conscient. Necessita
concentració, es treballa la relaxació i la
disciplina mental, per superar el problema que la ment de l’ésser humà no ha
estat educada i va cap on vol. La meditació és un estat de pau. El swami (mestre
espiritual) Anandananda Saraswati ens
deia que les ganes de menjar ens vénen,
per tant, és un estat intern com ho ha de
ser la meditació. El ioga posa consciència del que s’està fent per poder fer la
meditació. Per què ens cal la meditació?
Perquè ens porta a l’estat de poder fer
les coses ben fetes. Quan la persona ho
sap fer, no ha d’estar meditant tot el dia,
sinó que amb uns moments n’hi ha
prou, particularment al matí, en què la
ment està més relaxada. Un sistema de
meditació molt fàcil és asseure’t i observar la respiració. Inspires i expires. Si s’aconsegueix estar uns minuts conscient i
centrat en aquesta posició es troba un
estat molt planer i agradable que ja es
pot considerar un estat meditatiu.
—Quins han estat els seus darrers seminaris més interessants?

—Els mesos de febrer, maig i juliol del
2013 i durant cinc dies el swami
Anandananda Saraswati va fer un workshop (trobada) de ioga, en tres seminaris,
on vam treballar sobre els kosha (cossos),
que són les aures de les persones, és a dir
cos físic, cos prana, cos mental, cos subtil
o de sensació i el cos intern o de pau. El
segon seminari va servir per treballar la
respiració i el pranayama (modificacions
en la respiració per poder agafar més
energia), és a dir, potenciar el prana en la
persona; i el tercer sobre la meditació. El
mestre Anandananda té un asram a
Itàlia. Cal explicar que l’asram és de l’escola Satyananda de l’Índia, un lloc on va
gent per fer ioga amb pràctiques més
profundes i per rebre els ensenyaments
d’un mestre. El 26 d’octubre, un altre
swami Satyananda Saraswati, de
Granollers, que va passar vint anys a l’Índia. ens va fer un seminari sobre l’Om i la
força dels mantres. A final de cada curs
també fem uns seminaris sobre temes
concrets. N’he fet diversos al Port del
Comte, Barcelona, Saragossa, Madrid,
Montserrat, Suïssa, Mallorca, Andorra,
Bretanya, Anglaterra, Venècia, Montes-

Formació
—Què remarcaries com a més essencial
de la formació?
—No tan sols serveix per poder fer
classes de ioga, sinó que és un creixement personal molt complet. Es treballa la part física, és a dir, l’anatomia, la
filosofia, el ioga tradicional, la psicologia, la relaxació, la meditació i l’astanga
ioga, que són els vuit passos essencials
del ioga: el yama, codi de conducta
social, és a dir, les nostres actituds vers
els altres, el niyama, codi de conducta
personal, les nostres actituds vers un
mateix; l’asana, postura; el pranayama,
control de l’energia (prana), regulació
de la respiració; el pratyahara, aïllament sensorial o interiorització, es
tracta de poder-se aïllar dels sorolls
externs i treballar sense que ens
molestin; la dharana, concentració; la
dhyana, meditació o contemplació, i la
samadhi, supraconsciència. El practicant ha de perfeccionar cada un d’ells
per poder arribar a l’alliberament. I
també es treballen les guna.
Actualment a l’estat espanyol el títol de
professorat depèn de l’Asociación

«Fent ioga, la persona va canviant, està més
tranquil·la i respira millor. Jo vaig trobar coses
que desconeixia en mi i vaig fer un canvi positiu»
cudo, Eslovènia, Índia, concretament a
l’asram de Rikhia i Munger Bihar. Fa 41
anys que practico el ioga i des de 1998
segueixo l’escola de l’Índia de Satyananda.
—Què és l’escola Satyananda?
—Té una de les principals universitats de
ioga del món, la vaig conèixer fa quinze
anys, i per a mi va ser una gran descoberta. He fet diverses estades a Bhiar School
of Yoga, a Munger. El seu ensenyament
és el ioga tradicional, que l’Índia no ha
perdut mai, i que té una història de més
de 4.000 anys. El swami Satyananda en
va anar adaptant la pràctica als nostres
temps, i fent-lo entenedor per al món
occidental. Va morir el desembre del
2009 i el seu successor és swami
Niranjarananda. Un ioga conscient, entenedor, sense tabús i a l’abast de tots.

Española de Practicantes de Yoga
(AEPY), però des de l’agost del 2011, el
BOE permet també d’altres reconeixements. Així, estem a punt d’assolir l’acreditació de la Generalitat en l’àmbit
català.
—Què són les guna?
—Són tres estats que es manifesten en la
naturalesa i ens influencien a tots: al
regne animal, vegetal i mineral.
Naixement, creixement, envelliment i
mort. Tot té el seu cicle. Aquestes tres
qualitats de la naturalesa s’anomenen
guna: sattva o llum i equilibri; rajas, passió i dependència, i tamas, inèrcia i pesadesa. Aquestes tres guna varien segons
els estats de cada moment del dia, però
al mateix temps, hi ha unes característiques personals de caràcter on hi ha tendències, segons els txakres mes actius en

la nostra personalitat. Les sensacions
tamàsiques ens serveixen per relaxarnos i també per dormir; les sensacions
rajàsiques per activar-nos a l’acció; i les
sensacions sattvàtiques per mantenir
l’estat harmònic en qualsevol cosa que
fem i aconseguir l’alliberament.
—Què és el ioga nidra?
—El seu creador és el swami Satyananda. Ell es va dedicar a recopilar les
coses més antigues del ioga que no
havien sortit encara a la llum en favor
de l’home de la nostra època, per tal
que se’n pugui beneficiar. Segons ell,
ioga nidra vol dir una relaxació conscient. Es tracta d’una relaxació pels
recorreguts mentals de tot el cos que
lliga amb la seva situació dins del nostre cervell. És una rotació de la consciència amb les parts del cos, per treballar els dos hemisferis i també el sankalpa (resolució) en estat relaxat. En
estar en ones alfa, la resolució entra
dins teu i permet fer canvis interns. Per
exemple, si una persona és desordenada i vol ser ordenada. De moment no
pot, però amb l’ajuda del ioga nidra i
amb la relaxació que li va dient que és
ordenat li fa perdre la part de desordre
mentre creix la de l’ordre. Per al swami
Satyananda, dins nostre hi ha moltes
llavors (bones, dolentes, desordre,
rapidesa, ganduleria, simpatia, etc)
Segons com estigui educada la persona, desenvoluparà més d’uns aspectes
que d’uns altres. Si desenvolupem la
llavor de l’ordre i ho anem repetim,
arribarà un moment que ofegarem el
desordre. En aquest sentit hi ha canvis
que poden arribar a ser espectaculars.
—Què s’entén per tantra ioga kundalini?
—És el despertar harmònic de totes les
energies del ser humà (els txakres). Una
de les frases més cèlebres del tantra ioga
és que «a la vida es pot fer tot, si hi ha
consciència». En aquest cas, la consciència és fonamental i ha d’anar en lletres
grosses. La consciència és el despertar
dels txakres harmònicament. Si és així
serà correcta. El tantra és l’expansió de la
consciència i l’alliberament de l’energia
que ens porta a una concepció de l’ésser
humà integrat, tot acceptant la vida
sense perjudicis i evolucionant amb ella
conscientment. Alguns dels temes que
estudia el tantra són: els diferents nivells
de consciència, la creació i la transformació de l’univers físic, l’astrologia i l’astro-
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nomia, l’energia, els nadis, els txakres i els
mantres.
Alimentació
—Un practicant de ioga ha de ser forçosament vegetarià?

—És cert que a l’Índia se segueix la dieta
vegetariana, però nosaltres no hi estem
obligats. Penso que la dieta mediterrània està prou bé. Potser sí que la carn i el
peix s’haurien de prendre amb menys
quantitat i donar més importància als

llegums, les verdures, les fruites... Ara bé,
cada persona ha de provar la que li vagi
millor perquè si ha de menjar coses que
no li agradin es produirà un bloqueig i el
ioga no n’és pas partidari. Al contrari, cal
deixar fluir les energies..

el perfil
ídia Rosell Sanjust neix a Manresa el 26 de
febrer de 1942. Francesc, el seu pare, havia
nascut a Castellbell i el Vilar però als tres anys
es va traslladar a Manresa; fou el creador de
Ràdio Rosell, el 1942, on muntava i construïa
aparells de ràdio. El seu avi havia estat el fundador dels pinsos Rosell. La seva mare, manresana, es
deia Trini i fou botiguera a Ràdio Rosell, on també remenava aparells. Tots dos van treballar conjuntament en el
negoci radiofònic del número 18 de la carretera de
Cardona. Té un germà, Francesc, que és pèrit electrònic
i viu a Barcelona. Comença els estudis a les Dominiques,
on s’està un parell d’anys i després passa a l’escola de la
companyia de Maria (Lestonac) al carrer de Sant
Francesc. A començaments dels anys 50 estudia solfeig
i teoria i dos anys de piano a l’Escola de Música de
Manresa, que anys més tard passaria a ser el
Conservatori. A partir dels 12 anys va a l’Acadèmia
Menéndez del carrer Jaume I, on fa el batxillerat elemental i a les tardes treballa a la botiga familiar. Dels 12
fins els 17 canta a l’Orfeó Manresà, n’és la més jove de la
colla, i participa en diversos viatges, particularment a
Itàlia en el concurs d’Arezzo, i França. Practica el ballet
clàssic a l’Institut Preopp, al passatge Vilaseca Garriga,
que regentaven Paquita Ratés, Ester Oliveras i Paquita
Prat. També assisteix a classes de francès amb Jacques
Jordà. Als 24 anys es casa amb Lluís M. Cecchini Niehoff,
de besavi italià, amb qui han tingut tres fills: Lluís, metge
uròleg; Xavier, advocat que fa de professor de dret civil
a la Universitat Autònoma de Barcelona; i Màrcia, psicòloga i professora a l’Aura Ioga. Fa de mestressa de casa
fins que en trobar a faltar el contacte amb la gent s’
apunta a l’Estudi de Ioga del carrer Flors de Maig, a partir de 1972, tot coincidint amb la naixement de la seva
filla. Abans ja havia fet ballet i gimnàstica, activitats de
treball del cos que sempre li havien agradat.

L

Cada cop li interessa més el ioga i fa dos seminaris al
Port del Comte. Coneix Carme Albisu, que havia estat
alumna d’Antoni Blai Fontcuberta, autor dels primers llibres sobre ioga a Catalunya. Albisu regentava una escola de ioga a Barcelona, on Rosell assisteix cada setmana.
En el ioga troba el que buscava a la vida per completar
la seva part física i mental. Amb una seva cosina, Palma
Rosell, i una amiga, M. Carme Riera, es desplacen a
Barcelona fins que el 1977 funden Ioga3 al damunt de
La Lionesa, al començament del Passeig), on van estar
durant cinc anys. Aleshores decideix traslladar el seu
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local a l’entresol del número 74 del carrer del Cós, amb
el nom d’Aura Ioga, a partir del 1982, amb Cecília
Comas. Deixa d’anar a l’escola de Barcelona i incrementa les hores de feina, ja que fa classes al matí, tarda i vespre. Participa en seminaris esporàdics a Barcelona i
Madrid, i el 1996 passa al local del Pompeu Fabra en una
sala més gran (on hi havia hagut la Maquinària
Industrial). També es dedica a la formació dels nous professors a la masia de les Oliveres (terme de Sant Fruitós
de Bages) tots els dissabtes al matí, des del 2001, any en
què també va celebrar els seus 25 anys dedicats a la
pràctica del ioga. A més de llegir habitualment llibres
especialitzats en el ioga també li interessen els de filosofia, novel·les, així com la música clàssica (Bach,
Beethoven, Strauss, Chopin, Mozart, Wagner), el cant
gregorià, música sacra i la música hindú, però també els
grups catalans moderns. Li agrada la comunicació amb
les persones i estar amb els seus 7 néts: Aina, Jan, Marti,
Pol, Vinyet, Juli i Mira.

quadern obert
Joan Segon
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fila cultural

Sara Serrano Valenzuela

Amat-Piniella: amat o ignorat?

L

’Amat fa secundària a l’institut Lluís de Peguera i més
tard Dret, estudis que interromp en arribar la Guerra
Civil. Fins aleshores, però,
forma part d’un grup d’intel·lectuals que volen trencar amb el caràcter conservador dels cercles culturals establerts i el
trobem bolcat en tota mena de fenòmens culturals dels primers anys trenta.
Ho corrobora la seva biografia: entre
1932 i 1936 és secretari personal de l’alcalde, funda la plataforma Ara,
col·labora a les publicacions El Dia i El Pla
de Bages i escriu crítiques de cinema,
teatre, música o arts plàstiques. El 1933
publica el seu primer llibre Ombres al
calidoscopi, barreja de sàtira i cinisme en
un conjunt de relats relacionats amb la
ciutat que provoquen aldarulls entre els
manresans.

Malauradament, la Guerra Civil l’empeny
a tota una altra vivència: s’allista a l’exèrcit republicà el 1937 i és deportat al
camp d’extermini de Mauthausen el
1940. K.L.Reich serà fruit d’aquesta experiència, l’única novel·la catalana basada
en aquesta temàtica, i Les llunyanies: poemes d’exili, sentanta-una poesies escrites
dins del mateix camp. Durant els anys
cinquanta trobarem nous títols –El casino dels senyors (1956), Roda de solitaris
(1957) i La pau a casa (1959)– però res no
tornarà a ser com abans. Amat-Piniella
conviu amb unes ferides profundes,
escriu sobre la quotidianitat, el tedi, la
infelicitat, sempre amb aquell regust irònic i satíric que el caracteritza els primers
anys. Ja entrats als seixanta apareix La
ribera deserta (1966) i amb aquesta
novel·la s’inicia un silenci que és una
renúncia de l’escriptor extrapolable a
tots els àmbits. La vivència a peu de canó
en dues guerres, les ferides incurables i
la impossibilitat d’establir-se un cop
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A les escales de la biblioteca del Casino hi ha un home amb ulleres i corbata. Un home assegut en una taula amb un cafè. La
cadira de davant és lliure, com si esperés alguna cosa. Serè,
segur, seriós, cada vegada que passes pel Passeig Pere III el trobaràs allà esperant. Aquest home és Joaquim Amat-Piniella, nascut a Manresa el 1913 i mort a Bellvitge el 1974. L’any commemoratiu del seu naixement acabarà amb un acte simbòlic: el
trasllat el dia 29 de novembre de les seves restes a Manresa. És
el retorn definitiu de l’escriptor a casa seva.
Josep Alert, coordinador de l’Any
Amat-Piniella, historiador, gestor cultural i membre de l’Associació Memòria i Història de Manresa.

Il·lustració: Carme Mateo

retornat a la seva ciutat natal empenyen
Joaquim Amat-Piniella a aquest final.
L’any commemoratiu del seu naixement
finalitza amb un acte simbòlic de cloenda: el trasllat el dia 29 de novembre de
les seves restes a Manresa, que és el
retorn definitiu de l’escriptor a casa seva.
A les escales de la biblioteca del Casino
de Manresa hi ha un home amb ulleres i
corbata. Un home assegut en una taula
amb un cafè. La cadira de davant és lliure, com si esperés alguna cosa, potser
que se li faci justícia i conservem la seva
memòria com s’ho mereix. No oblidem
que l’Amat hauria d’estar al mateix nivell
que els grans Primo Levi o Jorge
Semprún a Itàlia i França.

—Què ha passat
amb
el
cas
Joaquim AmatPiniella?
—
Malauradament,
l’Amat és un dels
oblidats de la nostra cultura i la nostra literatura, però
és clar que és un
referent literari i ètic que cal reprendre.
Per què ha estat apartat? Perquè el fet de
no ser un país normalitzat comporta que
pel camí ens haguem deixat personatges
tan importants com aquest escriptor.
L’objectiu principal és que Catalunya es
faci seva la figura de l’Amat.
—Com veus la memòria de l’escriptor a
nivell local?
—Estic segur que a nivell local Amat ha
reforçat el seu paper d’icona. Penso que
la gent ha de conèixer el nom de l’autor,
com a mínim, i en part s’ha aconseguit a
nivell de Manresa gràcies al fet que moltes entitats, a banda del centenari, hagin
col·laborat d’alguna manera en tot això.
L’exemple més clar és l’escultura del
Casino que ha promogut Òmnium.

Fotos: Andrea Area

—Quin era l’objectiu principal del centenari?
—El centenari ha tingut tres eixos: un de
divulgatiu, un de participatiu i un de simbòlic. Un dels plats forts ha estat, sens
dubte, l’exposició Joaquim Amat-Piniella:
escriure contra el silenci o la versió teatral
de la novel·la K.L.Reich. L’objectiu final
d’un centenari com aquest és bàsicament que l’obra de l’escriptor trobi el seu
lloc, com Levi o Semprún ho han fet als
seus països d’origen, i que es promoguin
tantes traduccions del nostre autor com
en trobem d’aquests escriptors.
—Arribats a novembre, es pot fer balanç
de l’Any Amat?
—Ens agradaria que la commemoració
marqués un abans i un després, que hi
hagués una presa de consciència per
part de les institucions i del món educatiu. Alguna cosa ha començat a canviar en aquest sentit, no s’han dut a
terme actes espectaculars però això
també és una garantia que el que s’ha
fet encaixa i va endavant amb l’objectiu
final. Ara bé, a mi m’agradaria que
aquest centenari també servís perquè
l’Amat sigui conegut per alguna cosa
més que K.L. Reich. Hauria de servir per
fer-nos adonar que és un escriptor amb
una obra molt interessant, que s’està

reeditant, s’està redescobrint i que no
s’acaba amb la novel·la concentracionària.
Joaquim Aloy, llicenciat en Història,
gestor cultural i impulsor del projecte
de recuperació d’Amat-Piniella a través de l’espai www.memoria.cat/amat.
—Per què cal
recuperar la figura de l’Amat?
—En certa manera la vida de
Joaquim AmatPiniella és un
reflex també de
la història de
Catalunya i fins i
tot de la història
d’Europa. Recordem que era secretari de
l’alcalde, però també escriu crítica de
cinema o funda la revista Ara. Un crack,
realment. I a aquest home li parteixen
pel mig tota la seva trajectòria, se’n va en
orris per la guerra i per l’exili. És algú que
ho tenia tot per ser un gran home de
cultura i finalment la Guerra Civil li canvia completament la vida. Torna derrotat
i es troba una situació culturalment
deserta i gris, és a dir, res a veure amb els
anys 30.

—Quin paper ha de jugar K.L. Reich en
aquesta commemoració?
—És una autèntica llàstima que no sigui
coneguda extensament ni la seva figura
ni K.L. Reich perquè és un reflex de la història d’Europa i de fins on és capaç d’arribar la condició humana. És la història
d’una lluita de la dignitat contra l’extermini nazi i tot i ser-ne una víctima ell és
capaç de sobreposar-se, ser objectiu
–gens fàcil en aquest cas– i escriure
aquesta gran vivència.
—Per la seva trajectòria i la seva experiència vital, podríem dir que AmatPiniella és un símbol?
—Sí, és símbol de moltes coses. L’Amat
és un reflex de l’eufòria dels anys trenta,
d’una generació sencera, la generació
sacrificada –també reflectida en part a
l’exposició. És un símbol de compromís
amb la seva ciutat i amb el seu país, un
referent ètic notable amb uns ideals als
quals és fidel fins al final, té clar quina
és la seva Catalunya. I és sens dubte un
símbol de l’exili, de la deportació a
Mauthausen i, concretament, de la
deportació catalana i de les víctimes
del franquisme. La prova d’això és que
el 1946 ja té el manuscrit de K.L. Reich i
no el podrà publicar fins al cap de disset anys.

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

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Església de la Seu

quest mes
parlem potser
del
patrimoni
més important de la
ciutat, l’església més
gran
de
Manresa i un dels grans edificis del gòtic català. Situat dalt
del Puigcardener, és una
referència obligada en el paisatge i en l’skyline de la ciutat. Es va construir sota la
direcció del mestre d’obres
Berenguer de Montagut a
partir del segle XIV als afores
de la ciutat medieval, en un
turó sobre el Cardener on ja
hi havia un temple romànic del segle XII del qual es conserven algunes restes. Les principals característiques de la planta de l’església són la gran nau central, l’absis poligonal, les
capelles laterals, la girola i la coberta de volta de creueria
sobre 18 pilastres de secció vuitavada. La nau, d’una alçada
excepcional en el context català, és apuntalada a l’exterior
per 18 arcbotants i il·luminada per una trentena de grans
finestrals amb vitralls policroms historiats, un fet que l’acosta a la tipologia del gòtic europeu.

A

Les dimensions del temple són 68 m de llargada, 33 d’amplada i uns 30 d’alçada. L’amplada de la nau, 18,5 m, la converteix en una de les més amples del gòtic europeu. El campanar de la torre és de planta quadrada, té una alçada de
50,5 m i estava coronat per una balustrada, després substituïda per una barana neogòtica dissenyada per Alexandre
Soler i March.
Des del punt de vista arquitectònic, l’església té un gran
interès per la solució de síntesi que adopta entre l’estructura de temple d’una nau i la de tres naus, en la qual les capelles laterals fan l’efecte visual de naus laterals. L’interior, presidit per una talla de la Mare de Déu de l’Alba (còpia d’una
del final del segle XIV, destruïda per un incendi el 1979),
guarda una valuosa mostra de pintura gòtica catalana: el
retaule de Sant Marc i Sant Anià, obra d’Arnau Bassa (1346);
el monumental retaule de l’Esperit Sant, obra de Pere Serra
(1394); el de Sant Miquel i Sant Nicolau, obra de Jaume
Cabrera (1406); una llarga predel·la del desaparegut retaule
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de Sant Antoni Abat, obra de Lluís Borrassà (1411) i el retaule de la Trinitat, obra de Gabriel Guàrdia (1501), seguidor de
Jaume Huguet.
Sota l’altar major hi ha una cripta, construïda entre 1576 i
1578, ampliada al final del segle XVIII, que guarda les relíquies dels sants màrtirs Maurici, Fruitós i Agnès, patrons de
la ciutat. La decoració marmòria és obra de l’escultor bagenc
Jaume Pedró (1781), i un dels millors conjunts del barroc
academicista català. A tocar de la basílica, que aprofita en el
sector nord el mur de l’antiga església romànica, hi ha, vora
el claustre, part d’una antiga galeria romànica del segle XI,
de dos pisos, el superior amb quatre arquets rodons amb els
capitells treballats. També es conserva prop el portal gòtic
de tramuntana, un portal amb timpà i capitells, atribuït a
l’escultor Arnau Cadell, procedent de l’antic temple romànic
del segle XII. El claustre, situat al N de l’església, és renaixentista i té el pati central ocupat per una capella barroca. Un
element important de la decoració són les gàrgoles volades
de pedra amb formes grotesques i d’animals fantàstics. Les
més antigues estan en la part superior dels contraforts de la
nau, algunes d’elles molt malmeses per la corrupció del
temps, i en les més noves s’aprecia una clara influència del
gòtic francès.
PER SABER-NE MÉS
Francesca Español, El gòtic català, ed. Angle, Manresa, 2002.
Josep M. Gasol, La Seu de Manresa. Art, història i devoció, ed. Amics de la
Seu, Manresa, 1984.
Anna Orriols, La Seu de Manresa, Ed. Farell, St. Vicenç de Castellet, 2006.

propostes
MÚSICA Jofre Fité

Cases diu Llach

E

l diumenge 1 de desembre el pianista Carles
Cases visitarà el teatre Kursaal, acompanyat
d’Alberto Reguera (violí), Mariona Tuset (violoncel), Raül Reverter (saxo), Jordi Farrés (guitarra),
Miquel A. Cordero (contrabaix) i l’Orquestra de
Cambra de Terrassa 48; interpretant Carles Cases diu Llach.
L’espectacle, en què Cases versiona les melodies de Lluís
Llach, comptarà excepcionalment amb la presència de l’orquestra conduïda per Quim Térmens, ampliant així el format habitual de sextet amb què treballen. Aquest espectacle remet directament als concerts simfònics que el cantautor havia realitzat al llarg de la seva carrera de la mà de les
orquestracions de Cases. L’entrada val vint euros.

CINEMA Laura Vidal

La vida d’Adèle
n color: el blau, una mirada, 5 segons... i sense
saber-ho la vida d’Adèle ha canviat per sempre,
i la dels espectadors que l’observen potser
també. Precedida de molta polèmica i avalada
per una excepcional Palma d’Or a Cannes atorgada no només al seu director sinó també a les
seves protagonistes. s’estrena aquesta Vida d’Adèle que
ben podria ser la vida de qualsevol de nosaltres.
L’argument és senzill: Adèle
coneix Emma, s’enamoren, es
devoren, s’estimen, s’abandonen i es fan mal, però lluny del
tòpic aquesta cinta és diferent,
es tracta del retrat d’una història d’amor qualsevol que no
entén de sexes ni de prejudicis i
que al llarg de tres hores que no
ho semblen sumeixen l’espectador en un fragment de realitat
tan autèntica que és gairebé
palpable. Adèle menja, dorm, somriu i plora com qualsevol
de nosaltres i ho fa amb la càmera permanentment enganxada al rostre, un rostre al qual les paraules sobren per
transmetre sentiments gràcies a l’espectacular interpretació d’Adèle Exarchopoulos, que juntament amb Léa
Seydoux despullen el cos i l’ànima fins a tocar-te el cor i no
deixar-lo anar: és la força de la realitat, la dolorosa realitat
que fa morir aquest amor tan intens que senten en una
duríssima escena on Adèle plora aquesta pèrdua i on en
cada llàgrima notes com s’escola un trosset de la seva vida.
Esperem que Manresa pugui gaudir del desig, l’emoció i la
passió d’aquesta pel·lícula i entendre per què el blau pot
ser un color càlid. Per a Adèle definitivament ho és.

U

TEATRE Rosa Clarena

Adreça desconeguda
luís Homar i Eduard Fernández, dos dels actors
de l’escena catalana amb més solvència, protagonitzen aquesta nova versió d’Adreça desconeguda, de Katherine Kressmann Taylor, que
podrem veure al Kursaal el dissabte 30 de
novembre. Potser alguns encara tindreu present la versió
que el 2006 vam veure
al Conservatori, amb
Jordi Bosch i Ramon
Madaula com a duet
protagonista. Adreça
desconeguda es va
publicar per primera
vegada l’any 1938 i en
poc temps va ser considerada una obra mestra. El 1932,
dos alemanys, Martin Schulse i Max Eisenstein comparteixen una gran amistat i són socis d’una galeria d’art a San
Francisco (Califòrnia). El Martin decideix tornar al seu país,
mentre que el Max, jueu, es queda a San Francisco per dur
el negoci. Han promès d’escriure’s i ho fan des del moment
de la seva separació. A principis de 1933, arriba al poder
Adolf Hitler. Mentre es produeix el tràgic ascens del Tercer
Reich, la tendra complicitat de les primeres cartes dels dos
amics bascularà subtilment fins a l’horror. És la història
d’una amistat i de les tràgiques conseqüències de la guerra i la por sobre el comportament humà. És un combat epistolar que Homar i Fernández fan créixer fins a la màxima
potència. Un gran text, uns grans actors, una gran obra.

L

ART Maria Camp

Art i memòria
’Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa
ens ofereix una nova proposta que reflexiona i
tracta la memòria històrica des de la vessant creativa i des de les metodologies artístiques. Es tracta d’Els estels de la memòria, una exposició de l’obra realitzada per Rosa Gema
Dougthy durant la seva estada al
Centre d’Art Contemporani i
Sostenibilitat (CACIS) El Forn de la
Calç. Un treball on l’artista explica la
història d’una família que, com tantes d’altres, va haver de fugir durant
la guerra civil espanyola. I ho fa a través d’uns estels, com si es tractés
d’un llibre conceptual, resseguint els
passatges d’aquesta història, de la fugida, del retorn durant
la postguerra, de les pèrdues... Art per fer memòria. I també
memòria de l’art, ja que paral·lelament al Museu Comarcal
aquests dies hi trobarem una exposició que vol per recordar les obres del fons del Cercle Artístic de Manresa. Una
col·lecció que repassa autors i estils a la nostra ciutat. Totes
dues propostes es podran visitar fins a l’1 de desembre.

L
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fa 25 anys
Jaume Puig

Predir el futur
estava de moda
L’astrologia, la quiromància i la cartomància
eren alguns dels mètodes més comuns per
esbrinar l’esdevenidor. Una sessió de quiromància podia costar unes 3.000 pessetes i
una imposició de mans per guarir el dolor
podia valdre unes 2.000 pessetes en la primera visita i unes 1.000 les altres. Però un
dels vidents, el Florenci, cobrava només
1.000 pessetes i «curava l’espatllat» de franc.

E

ls autors del reportatge
central, Jordi Alavedra,
Joan Morros, Josep Maria
Oliva i Ramon Reig, parlaven amb astròlegs com
Ramon Solé, que explicava com feia
les cartes astrals; quiròlegs com la
Pilar Sistach, que hi deia que a més
de llegir les línies de les mans, mirava els ulls, i la Maria Teresa, que treballava amb el tarot i la càbala.
Altres vidents entrevistats eren el
Florenci, que afirmava haver predit
les inundacions de 1962 a Terrassa, i
la Cecília, que feia un programa per
Ràdio Manresa i que manifestava la seva recança a deixar-se fotografiar per por de velar el negatiu amb la
seva energia. Preguntat pel futur de la ciutat, l’astròleg
Ramos Solé afirmava que en pertànyer al signe d’aquari hi veia progrés i futur: «Manresa és el centre geomagnètic de Catalunya, no el cor, com diu l’eslògan, i som
una artèria i més ho serem amb l’obertura de l’autopista», assegurava.

Creixien els objectors de consciència
En un reportatge de Josep Tomàs i David Torres s’explicava que el dia 13 de novembre s’havia dut a terme el sorteig per als 410 joves manresans que havien de fer el servei militar obligatori l’any següent. A la llista hi faltaven
els objectors de consciència, que haurien de fer la
Prestació Social Substitutòria, i encara hi havia un tercer
grup de joves que havien optat per la insubmissió, tant a
la mili com a la PSS. Al marge dels testimonis de Jehovà,
els grups estaven organitzats entorn de l’AOC i
l’Assemblea Antimilitarista del Bages, que a tall de pro-
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testa havia organitzat el mateix dia 13, a la plaça de
Sant Domènec, un sorteig de quintos de cervesa.
Fuga de funcionaris
En un altre reportatge, aquest de J. Blancafort i R.
Fontdevila, s’analitzava el que se’n deia «fuga de funcionaris municipals», ja que al llarg de l’any una vintena de
treballadors havien plegat de l’Ajuntament, la majoria
per anar a l’empresa privada. Els sous baixos, una política de personal poc definida i dificultats de promoció
n’eren les principals causes, segons la Junta de
Personal. Josep Maria Sala, llavors també regidor
d’Hisenda, reconeixia el fet, però ho considerava normal per la mobilitat del mercat laboral de l’època.
Aniversaris
En el capítol d’actualitat, cal destacar que aquell mes de
novembre es commemorava el 25è aniversari de
«Manresa, ciutat pubilla» i per aquest motiu una supercobla formada per 104 músics omplia la Plaça Major.

crònica social
Ignasi Torras i Garcia

Inauguració del Club Tennis Manresa

E

l 13 de juny
de
1968
(dijous festiu,
amb
motiu del
Corpus) es van inaugurar les magnífiques instal·lacions
del flamant Club
Tennis Manresa situades a la part alta
de la ciutat, a tocar
de la carretera de
Santpedor. L’acte va
comptar amb la presència del delegat
nacional d’Esports,
Joan Antoni Samaranch Torelló, acompanyat del delegat
regional, Sr. Platón,
de l’alcalde de Manresa, Ramon Soldevila Tomasa; de Joan
Mir, president de la Federació Catalana de Tennis, i de
Manuel Sanfeliu, tinent d’alcalde de Sant Fruitós de
Bages. També hi van assistir els regidors de l’Ajuntament de Manresa Jaume Masana Naudi, Climent Roca
Llobet, Santiago Vidal Batalla, Jaume Puigbó Vilarasau,
Bartomeu Amer Fiol, i Ramon Soler Justí; el president
del club, Joan Manuel Augé Costa, i el sotspresident,
Eduard Sallés Vilanova, entre socis del club, representants de l’Assemblea local de la Creu Roja i de la Cambra
de Comerç i Indústria de Manresa.
El temps plujós des de primera hora del matí va obligar
a fer alguns actes en els porxos. Va beneir les instal·lacions Mn. Jaume Franquesa, arxiprest de Manresa.
Seguidament, el president Augé va agrair la presència
de les autoritats i de tots els assistents i va manifestar la

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

satisfacció per l’acabament de les obres. També va
explicar que les noves instal·lacions disposen de pistes
reglamentàries de tennis, frontó, gimnàs, pista poliesportiva i piscines.
Finalment, Joan Manuel Augé va agrair la presència de
tothom qui, malgrat la pluja, va ser present en un acte
tan important per al club i va llegir l’acord, pres per tota
la junta directiva, de nomenar Joan Antoni Samaranch
Torelló soci d’honor del club, imposant-li l’Ensenya d’Or
i signant al llibre d’honor de l’entitat.
La pluja i el temps insegur, sobretot al matí, van obligar
a l’ajornament d’alguns partits. El cost de les obres va
ser d’uns 17 milions de pessetes.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Activisme literari

Què s’ha cregut?

e sap que Josep Maria Planes, jove intel·ligentíssim i esperit inquiet que va ser assassinat l’any
1936 per haver dit les coses pel seu nom, ironitzava sovint sobre el tarannà excessivament discret i
poc ambiciós (en matèria cultural i política) dels
manresans. Va anar a viure molt aviat a Barcelona –el rovell
de l’ou d’aquella Catalunya republicana il·lusionant–, i és
possible que no acabés d’entendre que alguns amics seus,
com Joaquim Amat-Piniella, es quedessin a Manresa i
renunciessin a les oportunitats que oferia el Cap i Casal.

F

S

36

Lluís Calderer

a pocs dies en el suplement «Presència» del diari
El Punt Avui, hi vaig llegir aquesta frase: «La independència és impossible i ho sap tothom», signada per José Manuel Lara, empresari. Si només
hagués fet una sola afirmació (és a dir, la d’abans
d’aparèixer la conjunció copulativa) no m’hauria pas pres la
molèstia de parlar-ne i m’hauria limitat, en privat, a contrastar-la amb allò que jo penso sobre el tema: «la independència és l’única realitat possible per a Catalunya», constatant, d’aquesta manera, que en el país hi viu gent que
manté punts de vista absolutament
antagònics, oposats i incompatibles
sobre un mateix fet. És així; què hi farem?
Cadascú amb la seva i endavant!

El cas, però, és que a Manresa, durant
aquells anys, existia una activitat cultural considerable i els joves intel·lectuals
tenien ganes de modernitat. En revistes
i diaris com Ara, El Dia, L’Om o Ciutat, per
exemple, Amat-Piniella, Ferran Planes,
Joan Baptista Claret o Josep Martí Farreras parlaven de jazz, de política, de cinema, de teatre i, fins i tot, publicaven textos avantguardistes. És l’època en què
Evarist Basiana formava part del grup
Art Nou i Anselm Corrons promovia la
Mostra d’Artistes Manresans. Darrerament, les efemèrides ens han portat a
recordar les figures de Josep M. Planes i,
sobretot, Joaquim Amat-Piniella, i s’ha
reivindicat el paper actiu que van tenir
durant el període republicà. Si hi ha,
però, un escriptor que va retratar Manresa amb una mirada
lúcida, fresca i carregada d’ironia va ser el joier Vicenç Prat a
Un llibre verd (il·lustrat, justament, per Anselm Corrons).

Però, pel que fa a la segona part de la
frase, se’m van disparar totes les alarmes.
En efecte, aquest contundent «ho sap tothom», a base de degradar perversament
el significat del verb saber, vol dir, ni més
ni menys, que «tothom està d’acord amb
mi». I aquí sí que protesto enèrgicament.
Perquè, com em sembla que he deixat
prou clar, almenys jo, rotundament, no hi
estic d’acord. I em sembla que, poc més
poc menys, bé sóc algú i sospito també
que, en la meva convicció, no sóc pas l’únic.
Així, aquest individu, amb quin dret i
Dani Hernández Massegú
amb quin permís parla en nom meu i a
més amb el designi maligne de fer-me dir el contrari d’allò
que penso? A no ser que cregui que «tothom» són ell i els
que pensen com ell i els altres no som absolutament res.

Avui, encara en plena eufòria per l’èxit del festival Tocats
de lletra, amb els actes de l’any Amat-Piniella per concloure i amb la Nit de Santa Llúcia a la vista (això per no parlar
d’iniciatives com, per exemple, la segona edició del projecte que reunirà prop d’una quarantena de narradors de la
Catalunya central a primers d’any), Manresa és, com aleshores –i malgrat les estretors econòmiques del moment–,
una ciutat amb una vida literària que es pot qualificar, com
a mínim, de notable. Així i tot, segur que trobaríem més
d’un manresà que, davant d’aquesta reivindicació que no
amaga un pessic de cofoisme, no podria evitar-nos una
mirada condescendent.

Justament el mateix dia de l’aparició de la frase, gràcies a
Cine Club podíem tornar a veure El Gatopardo de Luchino
Visconti. Hi ha un moment en què s’anuncia el resultat d’unes eleccions en les quals el sí ha guanyat per unanimitat.
L’endemà, un dels personatges que va votar no, es queixa
amargament del fet que ni tan sols es vulgui deixar constància de la seva discrepància. La frase de l’empresari en
qüestió es podria emprar com a exemple claríssim i ben útil
en una classe sobre les perversions del llenguatge (mantenint, això sí, la correcció gramatical) per fer veure la diferència entre allò que és l’expressió pura i simple d’allò que un
pensa i l’obscena exhibició de tics totalitaris.
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Isaac Bosch

Per penitents, els ciutadans
o en tenim prou de sortir als telenotícies
només quan hi ha successos macabres
com el de la veïna morta que tenia amagat el pare en igual condició des de feia
un any, que ara, a sobre, ens autoproclamem municipi esquirol de la tradició
catalana i muntem un festival Halloween
per a adolescents despistats al carrer del
Balç ara que, per fi, havíem aconseguit
dignificar-lo. La regidora Sílvia Gratacós, després d’esbroncar els hotelers per no tenir en perfecte estat de revista la
ciutat per acollir el turisme massiu, ara s’empesca la setena
meravella de la promoció econòmica muntant un passatge del terror en ple centre històric per Tots Sants. Tan revolucionari com el tren de la bruixa o l’atracció del mateix
nom del decadent Tibidabo barceloní.

N

Només la nota de premsa que va arribar a les redaccions
dels mitjans de comunicació ja era comparable a la sinopsi de la saga fílmica de Crepuscle. El «carrer dels Penitents,
un autèntic passatge del terror que recrearà les masmorres de l’inframon i adreçat a les persones més atrevides». I
el colofó, «una proposta diferent per donar a conèixer una
de les joies patrimonials de Manresa». Una proposta de
tradició forana que res té a veure amb el nostre patrimoni
(sí, sí, també patrimoni) cultural. El que sí que és una bona
penitència és assistir a la grisor de moltes propostes municipals low cost (diguem-ho així, ja que el que està de
moda són els referents anglosaxons). Només faltaria que
els guardians de les masmorres fossin els mateixos regidors de l’equip de govern fent una glossa de l’inframon
que representen certs racons del nucli antic. Sense inversió, sense vida i cada cop amb menys futur.

EL POU · NOVEMBRE 2013

37

BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

testa per la nova llei d’educació promoguda pel ministre José Ignacio
Wert, els alumnes de l’Escola d’Art van
aprofitar les seves habilitats per dissenyar una pancarta ben vistosa que
van instal·lar a l’entrada principal de
l’edifici a la plaça dels Infants. La
reproduïm perquè us delecteu amb la
imatge d’una bona caricatura del
general Franco donant el relleu atlètic
a l’actual ministre del PP. El lema de la
pancarta és «Retorn al passat», fent un
joc tipogràfic i de paraules amb el títol
de la celebrada cinta Retorn al futur. El
colofó són uns alumnes que paren els
cinc dits de la mà ben junts per ser
castigats per un cop del regle que el
Caudillo, com a testimoni d’altres
temps, passa a Wert. Brillant!

Inframercat
Aquesta imatge que obre el repàs
mensual va ser captada a la plaça del
Pedregar. Mostra l’entrada d’un local
ben minúscul que queda a la vorera
contrària de l’antiga seu de la Cambra
de Comerç, ben a prop de l’accés lateral del mercat de Puigmercadal. Cada
dia és obert amb la intenció, suposa el
lector que ens l’envia, de comprar i
vendre roba a preu reduït. També s’hi
anuncia en un cartell ben modest que
s’hi fan «arreglos» de roba. Una imatge ben tercermundista al nucli antic,
que representa l’extensió més miserable del tema que tractem a les pàgines centrals de la revista.

Loteria
personificada
bertura, bé. La il·luminació nocturna,
molt bonica i suggerent. Però aquesta
font, va, home, va! A veure si
l’Ajuntament en reconsidera l’acabat.
Des de quan dels pous hi brolla aigua
en forma de deu fins a la superfície?
En el seu dia hi va efluir una gallina,
però, òbviament, per efecte d’una
força tel·lúrica.

Protesta artística
Coincidint amb l’última vaga convocada a l’ensenyament públic en pro-

La font del Pou
Com si es tractés d’un making off
–que diuen els moderns– des de la
redacció de la revista hem tingut una
visió privilegiada de la reinstal·lació
del Pou de la Gallina al carrer de
Sobrerroca. Us en reproduïm dos
moments amb els operaris municipals
intervenint-hi. Ara, el que no ens
podíem arribar a imaginar de cap
manera és que el mític pou miraculós
de sant Ignasi acabaria amb una cosa
tan ridícula com una fonteta amb polsador. El tema del vidre per veure l’o-

38

EL POU · NOVEMBRE 2013

Una de les seccions amb més repercussió d’aquest Cul del Pou és la que
signa el senyor Ramon glossant una
figura ciutadana de tots i totes coneguda. Es titula Qui no coneix...? i, a part
de l’agut text del redactor, va acompanyat d’una caricatura molt acurada
de la Maria Picassó, una de les
il·lustradores més fines que ja fa anys
que col·labora amb la revista. Una de
les seves primeres creacions per a la
secció va ser un retrat tan fidedigne
d’Antonio Dorado, l’arxiconegut propietari del bar Jorsus, que l’home el té
reproduït al local i aquest any també
hl’a incorporat a les participacions de

loteria de l’establiment. Felicitats a la
Maria per una creació amb tanta projecció i sort a l’Antonio en el sorteig
del proper dia 22 de desembre.

Grua solidària
I per tancar el mes no em puc estar de
reproduir la foto que m’ha enviat un
amable lector. La imatge té gràcia per
si sola i no necessita comentaris.
Desconec si la grua s’enduia el camió
de Manteniment perquè estava mal
aparcat i feia nosa o bé era un cas d’avaria. Si fos la segona opció, puc dir
que per una vegada a la vida la grua
era solidària.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

Assertivitat, si us plau

L

es persones que tenen tendència a no molestar, a ser responsables, molt autoexigents, crítiques amb elles mateixes, a no
fer pale-

ses les seves conviccions i pensaments
més íntims per tal de no molestar, que els
costa manifestar les seves conviccions,
són, sovint, susceptibles de necessitar
consell, ja sigui en el divan psicoanalític,
mitjançant coaching o altres teràpies
alternatives: productes varis del camp,
exercicis de contorsió d’importació
oriental...
Aquest funcionament provoca
un estat d’angoixa que s’ha de
manegar amb intervencions
per millorar l’autoestima i
requereixen canvis de actituds i plantejaments nous.
Un dels molts consells
que solen rebre es que
practiquin l’assertivitat, que incorporin a
la seva conducta funcionaments assertius, que mostrin les
seves opinions i
defensin el seu
espai a l’hora de
relacionar-se
amb els altres.

A la nació catalana, tímida, obsessiva,
ordenada històricament i poc assertiva
en general, potser per les garrotades
rebudes en els darrers segles, ens ho vam
manegar tan malament quan podíem
créixer sols (no ens enganyem són més
de tres segles d’històries mal resoltes)
que tant el seu cos com la seva ànima són
carn de teràpia. No estem tan malalts
com per necessitar tractament farmacològic, l’opció psicoanalítica és una de les
millors, no progresses mai malgrat vols
fer-ho, però entretenir, a fe de Déu que ho
fa, I molt, que si la culpa és del pare o de
la mare, i més quan ens va traumatitzar
una guerra que ens va deixar orfes de
pare i mare...
En resum, hem de ser més assertius,
mitjançant l’autoafirmació, i manifestar
els nostres drets. I fer-ho amb assertivitat vol dir no deixar-se manipular i
manipular els altres. Llàstima que en
política la persona poc assertiva cau,
sovint, sota les grapes d’interlocutors
agressius amb tics i costums dictatorials. Us sona allò dels actes reflexos del
franquisme?

EL POU · NOVEMBRE 2013

39

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

La veritable història de la gallina del pou

A

ls trenta-nou anys de la mort
de sant Ignasi, s’iniciaren les
informacions jurídiques en
ordre a la seva canonització.
Un dels prodigis atribuïts a la
intercessió del pare Ignasi és el miracle
conegut com a resurrecció de la gallina.
Segons consta en una de les presentalles
efectuades als jutges remisorials, una
noia de 14 anys, Agnès Dalmau, duia una
gallina que li havia encomanada la seva
madrastra. Havent-se deslligat casualment l’animal, es precipità al pou i s’ofegà. La nena començà a plorar i sanglotejar, temorosa del càstig de la madrastra.
Llavors, l’Agnès invocà fervorosament el
pare Ignasi, demanant-li que l‘alliberés
del càstig inevitable. Amb la més gran de
sorpreses, la noia va assistir a la resurrecció de la gallina. El fet cert és que la gallina no solament va sortir del pou sana i
eixuta, sinó dotada amb el do de la parla
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i la incontinència verbal. Una gallina parladora, d’entrada, fa gràcia, però quan
passen les hores i els dies i no calla, tanques els ulls i te la imagines guisada amb
bolets. I així hauria acabat els seus dies si
no hagués estat per la compassiva
Agnès, que una nit, d’amagat de la
madrastra, va tornar-la al fons del pou. Al
cap d’un moment, però, l’animal ja es trobava de nou entre els humans, perforant
els passants amb la seva xerrera, refistolada al brocal del pou. Ella mateixa havia
après a invocar el pare Ignasi, que al cap
d’uns anys ja era sant, d’aquí que el miracle guanyés en generositat, ja que a partir de la tercera resurrecció havia adquirit
a més la capacitat d‘allotjar-se en carcasses humanes a través de les quals cloquejava a tort i a dret, fins que la persona en
qüestió l’expulsava per la boca pou avall.
D’aquí que fa unes dècades es cobrís la
boca del pou amb un barret metàl·lic que

impedís la sortida de l’animal, que no deixava però de fer la guitza als veïns a través de la reixeta. Aquesta, i no cap altra,
ha estat la raó per la qual l’Ajuntament ha
decidit encastar-hi una pica massissa d’alumini, amb un pitjador d’aigua per mantenir la gallina permanentment afònica,
per bé que, després de tant de temps, hi
ha qui assegura que el virus de la gallina
garlaire ja es troba massa escampat.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Nasi Muncunill

LO GAITER
DEL CALDERS
Que ningú no se’ns esveri:
tenim el Pou reformat,
vull dir Pou de sant Ignasi,
una joia del veïnat.
Se li veuen les entranyes
i està ben il·luminat,
i perquè avui les gallines
no caiguin dins al forat
hi han col·locat un vidre
que permet ser trepitjat.
DeI vell brocal que hi havia
sobreposat al carrer,
els tècnics van preguntar-se
i d’això què n’hem de fer?
I ja tenim la resposta:
una font que du merder
perquè no porta la tapa
que el feia ser més auster,
i és que avui amb les reformes
costa molt de quedar bé.

H

i ha manresans que són discrets però del tot necessaris:
posem-hi el Nasi Muncunill
–Ignasi Muncunill i Roca, per
ser precisos, que va créixer a
l’ombra de la Muralla, a la botiga del
pare, que ja havia estat taller de pintura
de l’avi, davant de la plaça de Valldaura.
Les pintures Muncunill!, tan arrelades
que us costa creure que ara mateix –ara
que llegiu això-- la botiga fa anys que
no hi sigui. El cas és que al Nasi no el van
lligar els pinzells ni les teles, ni els virolats tubs de pintura a l’oli Mir, però li’n
devia quedar un regust creatiu i inquiet.
Per això, després de passar per la Salle i
continuar estudiant fins a esdevenir un
respectable arquitecte tècnic –l’aparellador del Nou Congost, o del Centre
Cívic Joan Amades!-- el Nasi va penjar
casc i botes per dedicar-se a l’animació
cultural. D’això ja en fa vint anys. Hi

havia hagut el pas pel Mijac de la Mercè
i també algunes primeres col·laboacions
amb el CAE. Hi havia hagut Xàldiga o
l’experiència de la cooperativa Rodabosc. Però l’any 1994 finalment s’incorpora a l’equip tècnic del CAE en una
decisió valenta. El recordeu, oi? Des d’aleshores el Nasi ja hi ha fet tots els
papers de l’auca. Des d’un projecte i
pressupost fins a moure les tanques
d’una festa. Creant equips, sumant propostes, multiplicant serveis: des d’aquell
primitiu Centre d’Animació i Esplai fins
l’actual CAE Formació i Serveis Socioculturals. I és clar que no ho ha fet sol!
Però s’hi ha capbussat a la manera orsiana: l’home que treballa i que juga!
Perquè li agrada jugar, és clar, i creu que
cada monitor i cada activitat que formula és com aquelles antigues capses d’aquarel·les: pura energia creativa. Ara,
però, al servei de la comunitat.

L’han transformat en fonteta
d’on en surt un rajolí
d’aigua fresca i regalada,
que fa de molt bon pair.
Els veïns que ara protesten
voldrien que hi ragés vi?
Ai, si tornés sant Ignasi,
l’home del sac i el topí,
el pou reconeixeria
si no és com el d’ahir?
No té nena ni gallina,
ni gall que canti al matí.
Ben segur que el de Loiola,
si tornés avui aquí,
sense un euro a la butxaca
i amb bastó de pelegrí,
un bon glop d’aigua hi faria,
i ens diria: «C’est joli,
pro de les vostres disputes
no em doneu la culpa a mi.
Sala malicum, bon dia»,
i seguiria el camí.
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

Solucions verdes

Déu sap que el barri de la creu de la Culla no és dels més
rics de la ciutat i que, per la seva estructura constructiva,
només permet estacionar a la perifèria en els carrers del
perímetre. L’espai és escàs i si, a sobre, diàriament hi
desembarquen treballadors i usuaris de Sant Joan de
Déu, tot plegat ja és un festival. Si som justos, també
hem de dir, i l’Altíssim sempre és partidari de la humilitat
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Aida Cantero

M

ai prou ben ponderats germans i germanes, el binomi
Manresa i mobilitat és gairebé tan
antic i mític com la dicotomia
entre favets i tremendos. Per als
forans, a la nostra ciutat és
impossible no perdre’s i, encara
més, aparcar sense gratar-se la
butxaca. En dies laborables, d’aparcament gratuït al centre no
n’hi ha i, en els barris, cada cop
menys. Per no parlar dels carrers
propers a Sant Joan de Déu, que
s’omplen a vessar i tenen als
veïns en peu de guerra davant de
la iniciativa municipal d’activar-hi
una zona verda. A fe de Déu que
els remeis de grans capitals a
Manresa són sempre una arma
de doble fulla. M’explico, i que
Nostre Senyor em perdoni si
peco de malpensat. Els urbanistes i experts en mobilitat diuen
que la zona verda, com la blava,
serveix per garantir certa rotació
de l’aparcament. El tema de
recaptar, no caldria sinó, queda
sempre al marge. Com en les
multes de trànsit i els radars
camuflats. Fer passar pel tub al
ciutadà a base d’hòst... Jesús,
Maria i Josep... Vull dir, simplement, castigant. Comptat i
debatut, ja ens avindríem que hi hagués zona blava perquè es generessin forats per estacionar, però no cal que
aquesta sigui la més cara de l’Estat espanyol! I, és clar, de
la mateixa manera, potser no caldria pintar de verd l’entorn de l’hospital si l’aparcament del centre no valgués
un ronyó (noti’s el símil mèdic) i l’usuari no optés per iniciar la caça d’un espai per deixar el cotxe en ple barri de
la Balconada.

davant de tanta supèrbia, que el manresà està acostumat a anar amb el cotxe al cul a tot arreu. Amb els anys
ja s’ha anat reeducant, però no hi ha hagut manera. Per
això, fins i tot els últims racons de la zona del nucli antic
al balcó de l’illa de vianants s’han hagut de pintar de
verd. A la ciutat és una novetat, però l’invent ja fa anys
que està estès. El veí hi té accés a un preu reduït. Estem
d’acord que ha de pagar, però, siguem francs, viure en
llocs tan místics com la falda del Puigcardener i amb vistes a la solemnitat de la Seu té penalitzacions. O afluixem la mosca i paguem un pàrquing privat, o haurem de
carregar-nos de paciència i entrar a la guerra salvatge
per un lloc d’aparcament. Si s’hi resideix, també hi ha
solucions verdes, no pas les pintades a l’asfalt, com desprendre’s del vehicle i anar a peu o amb bicicleta. Ara, si
voleu un consell i que Nostre Senyor em tingui a la seva
glòria, compreu-vos un bon cadenat per estacar-la.

