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CLÍNICA UNIVERSITÀRIA
editorial

Especialistes que treballen en equip per a la teva salut
UNITAT DE LA VEU
Tractament i reeducació
de la veu parlada
i cantada. Millora de
la tècnica vocal.
Per a persones que fan
un ús intensiu de la
seva veu, sigui com a
professional o com
a amateur.
Equip multidisciplinari
de logopedes,
otorinolaringòleg
i fisioterapeutes.

UNITAT DE SALUT I
ESPORT
Assessorament per a la
millora del rendiment
esportiu i la pràctica
saludable de l’esport.
Prevenció i tractament
de lesions.
Equip multidisciplinari
de fisioterapeutes,
podòlegs, psicòleg
i nutricionista.
Exploració biomecànica
conjunta d’un podòleg i
un fisioterapeuta.

UNITAT DE CIRURGIA
PODOLÒGICA
Cirurgia de
mínimament invasiva
del peu. Tractament
quirúrgic d’ungles
encarnades, dits en
martell, galindons,
metatarsàlgies, esperó
de calcani o neuroma
de Morton.
Equip multidisciplinari
de podòlegs i
anestesista.

SERVEI DE
FISIOTERÀPIA
SERVEI DE LOGOPÈDIA
SERVEI DE PODOLOGIA
SERVEI DE DIETÈTICA
I NUTRICIÓ
SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
SERVEI
D’ASSESSORAMENT
PSICOPEDAGÒGIC

PER DEMANAR HORA DE VISITA
TRUQUEU AL 93 875 73 10
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Atenció privada o concertada amb mútues,
associacions, institucions i entitats.
Av. Universitària, 8-10
08242 Manresa
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editorial

Saber envellir

D

e la mateixa manera que els experts
detecten un avançament de l’etapa
adolescent, el procés de juvenilització –o d’hedonisme despullat de
matisos– fa que les maneres de viure associades antigament a homes i
dones d’entre trenta i cinquanta anys
es prolonguin passada la seixantena.
Moltes persones arriben a l’eufemística tercera d’edat
amb unes condicions vitals i un aspecte immillorables.
Hi ha factors objectius que expliquen aquest fenomen,
com l’allargament de la mitjana de decés com a conseqüència dels avenços mèdics i farmacològics, i també
–a Occident i als països desenvolupats– les substancials millores en la qualitat de vida i en les condicions
laborals, que comporten que s’arribi a la jubilació amb
molt bona salut. Però també hi ha aspectes més controvertits relacionats amb l’oci, la manera de viure, la
de vestir i, especialment, el plantejament de la mort
com una realitat encara molt llunyana. L’avi modern,
si pot, no s’està de res. I ben fet que fa. Ara bé, de la
mateixa manera que pares i adolescents pensen que
aquella etapa vital no s’acabarà mai, molta gent gran
esquiva –molt sovint de manera inconscient– les òbvies limitacions de la vellesa. Si en tribus d’altres latituds
o en la nostra cultura en temps no tan llunyans els avis
són venerats per la saviesa i acumulació d’experiències,
ara, el rol de la tercera edat ha canviat en el si de les
famílies i s’han convertit en personatges amb
un paper més instrumental, que participen de la logística familiar
i mantenen un ritme tant o
més estressant que quan
eren laboralment actius.

inexorable d’Alzheimer que implica haver de disposar d’un cuidador permanent al seu costat. En molts
casos, a més, a la manca d’autonomia i capacitats per
portar una vida sense excessives barreres, s’hi sumen
aspectes tan cruents com la soledat, la manca d’il·lusions o els difícils processos de dol de parelles, familiars o amics. S’agraeix, en aquests casos, la voluntat
d’alguns centres de dia i residències que –a part de
cobrir la part assistencial que, també cada cop més
sovint, no poden assumir els fills dels residents– treballen, diàriament, per construir una llar formada per
una petita-gran família en què s’impliquen tants avis
i àvies com és possible, a part, evidentment, de tot
l’equip de professionals que els garanteix una control i unes rutines imprescindibles. Per això, gairebé
sempre, la persona que ingressa en una residència,
si no hi ha complicacions de salut severes, no només
millora l’estat d’ànim que reverteixen quotidianitats
pretèrites de soledat i patiment, sinó que viu molt
més temps i recupera l’autoestima. Malgrat tot, la realitat no sempre és tan idíl·lica. Hi ha casos en què la
situació socioeconòmica dels avis és preocupant i, ni
el lloc on viuen ni l’entorn familiar són els més òptims.
Aleshores, tot plegat és torna més complex. I, encara
una mica més, si la salut és delicada i s’ha estat una
persona activa. Algú a qui encara li resulta més complicat saber envellir.

Aquest últim fet, encara fa més dura –quan
arriba– l’admissió de
l’inevitable deteriorament personal i
físic. Un episodi que
encara es fa més
feixuc, tant per a avis
com per a familiars,
si hi ha associada una
demència o un procés
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notícies del pou
Debat sobre ‘Els rètols
de Manresa’, al Casino
Dins del cicle Temes del Pou, la revista va organitzar la
taula rodona: Els rètols de Manresa, el dia 5 d’octubre,
a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino. El debat, moderat pel periodista Carles Claret, va comptar
amb la presència de Jana Fontdevila, dissenyadora, i
Jaume Casacuberta, Josep Olivet i Joan Sallent, pintors i retolistes.

Maria Picassó
Com podeu llegir en la secció del Cul de Pou, Qui no coneix..., la il·lustradora Maria Picassó hi publica la caricatura número 50 de la sèrie, que en aquest cas consisteix
en un autoretrat. Cal dir que la Maria, col·laboradora
constant de la revista, publica també al diari Ara un seguit d’il·lustracions sobre personatges públics, com ara
la de Donald Trump i Hillary Clinton, que reproduïm. La
Maria també treballa en el món dels videojocs, especialment per a Star Trek, i aquest novembre és convidada
al congrés mundial de caricaturistes, que enguany es fa
a Phoenix (Arizona).

Canvis al Pou
Des d’aquest mes d’octubre Marc Prat assumeix les
feines de la gestió diària de la revista i del digital, en
substitució de Marta Salmeron, que ha deixat el càrrec per motius professionals, tot i que hi continuarà
col·laborant en temes de redacció i xarxes socials.
D’altra banda, el tema central d’aquest mes ha estat
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elaborat per la jove periodista Laura Serrat, que s’incorpora a la redacció d’ara endavant. Finalment, cal
dir que Francesc González i Judit Vergé es fan càrrec
de la secció Instantànies.
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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
Rèplica a l’Homenot
de la Pipa
La columna Des de la butaca d’en Voltaire del darrer número d’El Pou de la
gallina reflexiona de manera crítica
sobre la presència del campus Manresa
als elements de difusió de la Universitat
de Vic–Universitat Central de Catalunya
(UVic-UCC). Amb poc encert, planteja
unes consideracions que no s’ajusten
a la realitat, segurament per desconeixement del procés de federació i de la
nova estructura universitària que en
resulta. El convido a documentar-se millor, utilitzant les fonts apropiades. Així,
per a informació sobre la Universitat,
pot consultar el web www.uvic-ucc.cat;
en canvi, per conèixer detalls de l’oferta
formativa, cada un dels campus compta
amb el seu propi espai a la xarxa: www.
uvic.cat (per al campus UVic) i www.
umanresa.cat (per al campus UManresa). Estem a la seva disposició per a
qualsevol aclariment que necessiti.
Valentí Martínez, director general de la
Fundació Universitària del Bages i vicerector del Campus Manresa de la UVic-UCC

Declaració de l’Agulla
L’any 2015, l’acceptació a tràmit del
projecte Portal de l’Agulla per part de
l’Ajuntament de Sant Fruitós, un projecte de portal de carretera amb gasolinera i hotels a l’entorn del parc, va
provocar una resposta cívica en contra
de construir aquest portal en un entorn
natural tan preuat i sensible. El projecte
anava en direcció contrària als objectius i l’esperit de la Declaració de l’Agulla signada per 17 entitats l’any 2003 i
contradeia la preservació d’aquest espai que recullen tant el Pla territorial
de les comarques centrals com el Pla
Director Urbanístic del Bages.
La preocupació ciutadana va ser canalitzada per la FAVM, Meandre i el
Col·legi d’Arquitectes. El 20 d’abril de
2016 es feia la presentació de la campanya Reafirmem la Declaració de l’Agulla a la sala d’actes de l’institut Lluís de

Peguera. Durant la campanya es van
proposar aportacions al text a totes les
associacions veïnals, entitats cíviques i
col·legis professionals del Bages i també la signatura del document definitiu,
en el qual es refermava el compromís i
els objectius de la Declaració de l’Agulla
de 2003. Es volia així blindar definitivament l’entorn de l’Agulla d’instal·lacions
i projectes incompatibles amb el caràcter natural, agrícola, lúdic i de promoció
de la salut d’aquest parc i entorn natural
supramunicipal i d’incentivar els ajuntaments del Pla de Bages i el Consorci de
l’Agulla a desenvolupar a curt termini
el projecte d’adequació de tot l’entorn.
Sortosament, la unanimitat política en
contra del projecte i el fet que el 4 de
juny de 2016 la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat el descartés
en aquesta ubicació ha fet que el projecte no pugui tirar endavant.
La Declaració de l’Agulla de 2016, signada per la Federació d’Associacions
de Veïns de Manresa, associacions de
veïns de les Escodines, Barri Antic, Cal
Gravat, els Comtals, les Cots, Guix-Pujada Roja, Carretera de Santpedor,
Passeig i Rodalies, Barriada de Saldes-Plaça Catalunya, Sant Pau, Sagrada Família, Valldaura, el Xup, i per la
Fundació Orfeó Manresà, Escola Agrària, Omnium Bages, Associació Memòria Històrica, CECB, DEPANA, Col·legi
de Biòlegs de Catalunya, Delegació
del Bages del Col·legi d’Infermeria de
Barcelona, Delegació del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes i
Meandre, serà entregada a l’actual
president del Consorci de l’Agulla, Valentí Junyent, i a la Delegació Territorial d’Urbanisme de la Generalitat.
Des de les entitats promotores
d’aquesta campanya volem mostrar
l’agraïment a totes les associacions i
col·legis que han col·laborat en la confecció d’aquest document i a les més
de mil persones que van signar en contra del Portal de l’Agulla en la campanya Salvem l’Agulla 2016, que es va fer
a la plataforma Avaaz.org.
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de mes a mes
El Shopping Night
omple el centre
1 d’octubre. La cinquena edició de la nit de compres
ofereix música, contes eròtics, gastronomia, obsequis,
food trucks, sessions de ball, desfilades, aparadors engalanats i ofertes, i omple de gent els carrers més comercials de la ciutat, des del Passeig fins a Sobrerroca.

Sor Lucía presenta
els projectes al Papa
5 d’octubre. Després de l’audiència dels dimecres al
Vaticà, el papa Francesc rep una delegació de 200 manresans, la majoria del projecte #Invulnerables, encapçalats per sor Lucía Caram, que li presenta la Casa de la
Infància del monestir de Santa Clara.

Les Escodines es revolta
contra la inseguretat
7 d’octubre. Després dels primers aldarulls al barri,
provocats per un grup d’okupes, els veïns es reuneixen
amb l’Ajuntament per exigir més seguretat. Els incidents es perllonguen uns dies, malgrat que s’incrementa la vigilància policial.

Dintre el Bosc
celebra els 65 anys
12 d’octubre. La colla Dintre el Bosc commemora els
seus 65 anys al teatre Kursaal amb l’espectacle 7 textures vives, produït a Torelló, amb la cobla Lluïsos de
Taradell i la participació del grup sardanista manresà.

Junqueras obre el curs a la FUB
13 d’octubre. El vicepresident Oriol Junqueras inaugura el curs 2016-2017 dels estudis d’ADE de la Facultat
de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC
amb una conferència en què assegura que la capacitat
i competitivitat futura del país dependrà del bon funcionament del sistema educatiu i universitari, i de la reducció de costos energètics, del transport o financers.

El Kursaal engega la
campanya per al curtmetratge
14 d’octubre. El Kursaal presenta la campanya de micromecenatge per recollir els fons necessaris per rodar
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Els Països Catalans es
retroben a la Mediterrània
9 d’octubre. La 19a edició de la Fira Mediterrània
tanca amb un 83% d’ocupació en els espectacles
de pagament, 1.137 professionals acreditats i 301
activitats, entre les quals destaca la presència de
grups de les Illes i del País Valencià, a més de l’espectacle inaugural amb els acordionistes Kepa
Junquera i Chango Spasiuk, la dansa vertical a
la plaça Major, els bascos Tio Teronen Semeak a
Sant Domènec i la comèdia lírica Tempesta esvaïda, com a cloenda.

un documental sobre la singular història de recuperació i gestió del teatre, de cara a la celebració dels deu
anys de l’equipament. L’objectiu és arribar a aconseguir
35.000 euros.

La fira d’ONG enceta
la Manresa Solidària
15 d’octubre. La Manresa Solidària arrenca amb la Fira
d’ONGD a la plaça de Sant Domènec, amb actuacions
de grups locals i internacionals, com ara la música
kurdosiriana de Gani Mirzo Band.

En record de Companys
15 d’octubre. La Fundació Independència i Progrés
organitza un any més l’ofrena floral al president Companys, aquest cop amb parlament a càrrec de Josep
Cruanyes, una lectura de poemes a cura de Sílvia Sanfeliu i l’actuació musical del cor En clau de Bages.

Mor el ceramista Paulí
15 d’octubre. Lluís Pérez Calvo, conegut com a Paulí,
mor als 86 anys. El conegut ceramista havia estat monjo de Montserrat i de Cuixà, i el 1984 va començar a treballar a l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa i es va establir
a Sant Martí de Torroella.

Ecoviure promou
l’estalvi energètic

Una de freda...

23 d’octubre. El Palau Firal acull la 18a edició d’Ecoviure, on la gastronomia de proximitat i l’estalvi energètic
tenen un paper protagonista. Dos dies abans, a la plaça de Sant Domènec s’havia fet una mostra sobre el
vehicle elèctric.

‘Cabaret’ arriba al Kursaal
27 d’octubre. En l’any del seu 50è aniversari, el musical
Cabaret arriba al Kursaal, abans de fer temporada a Barcelona. El teatre manresà acull set sessions de l’espectacle, que per les seves dimensions és el més gran que
s’hi ha presentat.

Desena edició d’un Tocats
de Lletra amb complicitats
28 d’octubre. El festival poètic Venim del nord, venim
del sud, amb set veus d’arreu dels Països Catalans i
l’acompanyament de Manel Camp, tanca el Tocats
de Lletra d’enguany, que, coordinat per l’Ajuntament
de Manresa i el Gremi de Llibreters, arriba a desena
edició parlant de complicitats. Recitals, xerrades, exposicions, activitats per a infants i muntatges diversos
omplen Manresa durant tres setmanes.

Adolf Todó, a judici
Després de mesos de pensar-s’ho i desestimar els recursos dels imputats, l’Audiència de Barcelona s’ha
posicionat a favor del jutge instructor per enviar a
judici Adolf Todó i onze representants de la Catalunya Central al consell d’administració de Catalunya
Caixa, acusats d’administració deslleial en aprovar
un increment de sous als directius, mentre l’entitat
es mantenia gràcies als fons públics. Independentment de la resolució definitiva que adopti el tribunal que els ha de jutjar, no sembla gaire ètic, com
afirma la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció, que
s’augmentin els sous dels directius d’una entitat
amb seriosos problemes financers i amb un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que va afectar
més de 1.300 treballadors. En un context de greu
crisi econòmica, on l’entitat financera acabava de rebre 1.250 milions d’euros per continuar les activitats,
sembla escandalós que dos dels seus directius, Adolf
Todó i la seva mà dreta, Jaume Masana, acceptessin
uns increments de sous per sobre dels 800.000 i dels
600.000 euros respectivament.

...I una de calenta
Homenatge a Vivó

Foto: FUB

Vistiplau a la Facultat
de Medicina
14 d’octubre. La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) acorda impulsar els
tràmits per aconseguir que el nou grau en Medicina s’inclogui en la programació acadèmica
universitària del curs 2017-2018. La Facultat de
Medicina de la Universitat de Vic–Universitat
Central de Catalunya (UVic-UCC) preveu acollir
noranta places.

El millor gimnasta manresà de la història va morir
el darrer dia de l’any 2012, quan va anar a córrer en
companyia d’un amic al Collbaix. Just al lloc on va
caure, alguns dels companys i amics hi van col·locar
un munt de pedres que recorden el fet, sense, però,
ni una trista placa on figuri el seu nom. Ja aleshores,
l’alcalde Junyent va afirmar que la sala de gimnàstica del Complex Vell Congost portaria el seu nom.
S’ha tardat pràcticament quatre anys, perquè no es
podia posar el seu nom a cap instal·lació esportiva
fins passats tres anys de la mort. Ara, aquest 4 de
novembre, el Club Egiba, dirigit per Míriam Font, ha
decidit celebrar una gala d’homenatge a Vivó al Kursaal, i definitivament, s’atorgarà el seu nom a la sala
del Vell Congost on l’Egiba s’entrena habitualment
des del 2013. Experts en gimnàstica artística masculina i femenina, avui tenen Marc Torras González,
com l’esportista referent. Vivó, que s’havia format al
Gimbe i després al Claret-GYC, va ser campió estatal en diverses especialitats. L’any 1998, medalla de
bronze al campionat d’Europa de Sant Petersburg.
Després de fer diversos podis en proves de la Copa
del Món va quedar onzè en paral·leles als Joc Olímpics de Sydney del 2000.
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d’aquí i d’allà

Laura Armengot

F

Des de Basilea

a un parell d’anys que vaig fer les maletes
per anar a treballar a Suïssa. Davant la dificultat per continuar fent recerca a Catalunya, vaig decidir buscar feina a l’estranger.
El primer any vaig viure en un poblet molt
petit, Frick, entre Basilea i Zuric, a pocs
quilòmetres de la frontera amb Alemanya. És un zona eminentment agrícola i
amb moltes granges ramaderes. I no és un tòpic, a Suïssa hi ha moltes, massa vaques. Després de passar els
darrers anys viatjant cada dia a Barcelona amb autobús
o tren, viure a només deu minuts amb bicicleta de la
feina ha estat tot un luxe. Però viatjar aquí en transport
públic no es pot comparar ni de lluny amb Catalunya.
Anar amb tren és de les coses que més m’agrada fer
aquí. Es pot arribar a tot arreu en transport públic, fins
i tot els llocs més remots estan ben comunicats, i les
connexions entre trens, autobusos, tramvies, etc. són
excel·lents. Són tan puntuals que et venen bitllets on
tens només tres minuts per canviar de tren, i és possible! Compareu amb les nostres rodalies!
Ja fa uns mesos que visc a Basilea. Fa frontera amb França
i Alemanya i, malgrat ser una ciutat relativament petita,
uns 175 000 habitants, és la tercera més gran de Suïssa.
És seu de grans multinacionals, sobretot farmacèutiques
o químiques, com Novartis, Roche o Bayer, i per això hi
viuen molts estrangers que han vingut a treballar. Quan
t’hi registres, a part d’informació i convidar-te a sessions
informatives sobre la ciutat, et donen un llibret amb tot
d’entrades gratuïtes i descomptes per a museus, cinemes, transport, etc. Una molt bona manera de començar
a conèixer la ciutat! A Basilea hi ha una gran activitat cultural, però el fet de no parlar bé la llengua no em permet
gaudir-ne plenament. A Suïssa hi ha quatre llengües oficials (alemany, francès, italià i romanx), però l’alemany és
de llarg la llengua principal. L’alemany que es parla a Suïssa, però, és molt diferent del que es parla a Alemanya.
Els suïssos parlen el suís i l’alemany, però els alemanys,
en general, no poden entendre el suís. Els suïssos no estan gens contents quan els alemanys que hi viuen no fan
l’esforç d’aprendre el suís i han de parlar en alemany...
Però el que em va sorprendre més és que el suís no s’escriu, no té gramàtica, i quan escriuen fan servir l’alemany.
Tot un maldecap per als qui intentem aprendre’l!
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Fotos: Laura Armengot en una excursió prop de Flumserberg.

Suïssa és un país ple de contrastos. Se senten ben orgullosos del seus productes (trobes la bandereta suïssa a
tot arreu), però els dissabtes hi ha cues enormes de suïssos anant a comprar a França i sobretot a Alemanya,
on tot és molt més barat i, a més, si pares a la frontera,
et tornen els diners dels impostos del que has comprat.
Un altre exemple: els suïssos tenen molta consciència
sobre el consum de productes ecològics. Els supermercats principals tenen les seves pròpies marques ecològiques i, fins i tot, inverteixen importants quantitats
en la recerca. Però d’altra banda, Syngenta, una de les
capdavanteres en transgènics és suïssa (ara sembla
que ens mans dels xinesos), i hi ha un munt de centrals
nuclears. Frick, on vivia abans, està a la zona d’influència de tres centrals, i rebia a casa pastilles per prevenir
el càncer de tiroides en cas d’emergència nuclear. Una
societat ben complexa, que encara no he pogut entendre bé del tot. Molt conservadora en alguns casos, com
per exemple en temes d’immigració o l’exèrcit, però tot
el contrari en d’altres, amb una gran implicació de la
gent en qualsevol aspecte de la societat i en les decisions de l’estat, i capaços de portar a votació una renda
bàsica universal. En qualsevol cas, Basilea i tot Suïssa es
mereixen una visita!
Laura Armengot Martínez treballa al Forschungsinstitut für biologischen Landbau, un centre de recerca en agricultura ecològica.

vides separades
Josep M. Oliva

L’apollardat

Jordi Sardans

Estudiants en vaga

A

A

Alguna cosa en la genètica de la nostra llengua ens indicava que apollardat no feia al·lusió a cap tret físic ni,
menys encara, a cap qualitat humana o intel·lectual. En
realitat ningú hauria pogut definir aquell adjectiu, però
a tots ens semblava que li esqueia com un vestit fet a
mida. Llavors encara no existia internet, si hagués existit
hauríem pogut trobar algunes definicions en diccionaris oficiosos extrets del llenguatge popular. Apollardao:
«insulto inofensivo que describe a un sujeto ‘agilipollao’,
‘atontao’ o que ‘está en babia’; se dice de una persona
que está pasmada». Així era el nostre amic; de ruc no
en tenia ni un pèl, però mantenia un posat d’enfavat
permanent, amb una cara d’estar sempre atònit. I d’una
manera inconscient, amb aquell mot indefinible resumíem tots aquells trets de cop. Feu la prova, parleu amb
un tercer d’algú que «està apollardat», i veureu com
fàcilment us entén. Però no us entesteu a dir «totes»
i parlar en femení plural (com fan ara alguns que ens
volen alliberar de tantes coses) pensant que l’auditori
entendrà que us referiu a homes i dones junts. La llengua, al marge del que digui l’Institut d’Estudis Catalans
o del que vulguin imposar els que van de políticament
correctes, té unes regles internes més poderoses que les
que pugui dictar la normativa oficial. Uns codis atàvics
que rebem en herència, que fan que funcioni i que ens
puguem entendre. La resta és cagarel·la.

Amb intencionalitat política, els dirigents volen destruir
tota capacitat crítica, des de la base. No és una casualitat,
per exemple, que vulguin mantenir la mà d’obra barata,
motiu pel qual deixen la Formació Professional en l’estat
lamentable en què es troba actualment, a diferència del
que passa en d’altres països europeus, on la FP manté un
cert prestigi perquè el seus dirigents empresarials exigeixen capacitats i no pas gent dòcil i fàcil de manejar.
Mentre aquí es fabriquen administratius per oferir una
qualificació de baixa intensitat, a Europa es tornen a prestigiar els oficis tradicionals, que aquí –ara i avui– els està
fent qualsevol matusser, sense la qualitat necessària. En
el fons, encara que es digui el contrari, la culpa és del món
empresarial, a qui interessa gent com menys preparada
millor. Estem ben lluny de reconstruir un teixit industrial
avançat i tecnològicament dinàmic, mentre patim contradiccions escandaloses. Per què han de marxar els bons
enginyers quan hi ha feina de sobres? Perquè els imposen
un topall en el sou que professionalment és inadmissible!
De moment, estem reconstruint un nou país de pandereta que obliga a marxar, fins i tot, als seus millors professionals. Cal trencar amb la forma de treballar de tota la vida
i remoure de base els fonaments de l’ensenyament.

quests dies hi ha hagut molt rebombori arran
dels canvis ortogràfics aprovats per l’Institut
d’Estudis Catalans, bàsicament pel que fa
a la supressió de molts accents diacrítics. Al
marge de polèmiques és important comptar
amb una institució que vetlli pel nostre idioma, que en
fixi unes regles i que li doni unitat, però estaria bé que
en determinades qüestions, sobretot pel que fa al lèxic,
els guardians de la llengua admetessin que el català real
no és el que marca el dictat del diccionari oficial sinó el
que circula viu en la parla del carrer. Fa anys, en la meva
vintena, hi havia un amic a la colla a qui algú va rebatejar
com l’apollardat. Apollardat no és una paraula que figuri al diccionari de l’Insititut ni tampoc un castellanisme,
tret d’un suposat apollardado que figuri al de la Real Academia, però sense cap referent lingüístic previ, a tots ens
semblava que aquell mot el retratava molt bé.

quests dies els estudiants, acompanyats d’alguns educadors, s’han abocat al carrer perquè
no estan d’acord amb la política educativa
de l’estat ni de la Generalitat, que legalment
n’hauria de tenir la competència exclusiva. Ja
és ben trist que, el 2016, el Sindicat d’Estudiants i la CEAPA encara hagin de convocar vagues generals educatives
contra la derogació de la LOMCE, que és un atac directe
a l’ensenyament públic –llei que només defensa el PP– i
contra les revàlides franquistes. Increïble! Els docents es
queixen amb raó que les retallades els impedeixen fer la
tasca educativa, però el problema de fons és que ningú no
mira cap on ha de mirar. Els valors els haurien d’aprendre
de les famílies i la política educativa s’hauria de basar en
programes de disseny educatiu. Avui l’ensenyament està
com està perquè als dirigents polítics –i també econòmics– els interessa que les classes mitjanes i populars siguin mediocres i meselles, acostumades només a complir
encàrrecs. Hi ha individus reflexius preparats per a la vida,
però no per als exàmens que la societat els demana.
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tema del mes

Laura Serrat

C

ada vegada que alça
la vista, el pom de roses fresques continua
intacte rere la finestra.
Asseguda en una cadira arran del vidre, veu
passar el temps i com
s’arruguen les fulles
dels arbres. Ho fa en silenci, com si fes
un gran esment a contemplar el tros de
cel que s’hi pot veure. Aquesta finestra
és a l’interior de la residència Sagrada
Família i la dona que observa l’exterior és la Pepita Subirana, fundadora
i ara resident. Sobre un tros de paper,
comença a dibuixar unes imatges. En
aquell moment, ningú no entén res.
Asseguts en un banc contemplant l’espectacle de la gent o observant el jardí
de la residència, la gent gran s’atura i es
queda en silenci. Aparentment, sembla
que s’encantin en un no fer res permanent, però alguns tenen la mirada fixa
com si hi hagués alguna cosa important darrere d’aquesta quietud.

Maneres d’enfocar
el temps d’envellir
Les maneres d’enfocar i viure l’última etapa de la vida sovint queden amagades rere del nostre escenari quotidià. La gent gran representa el passat més viu de Manresa i, en molts casos, queden
arraconats i se’ls escolta poc. Veure les persones reflexionant sobre la seva pròpia vellesa condueix a descobrir diverses maneres d’enfocar l’envelliment. Observar de prop l’horitzó del propi
camí pot dur-te a l’angoixa, però algunes persones viuen amb
intensitat fins al final dels seus dies.
quedat tot sol assegut a les fosques al
menjador de la residència Montblanc.
Potser s’ha tornat invisible i ja ningú
no el pot veure. La resta de residents
descansen a les habitacions i estan a
punt d’adormir-se. Però la Maria Costa no pot dormir. Té males sensacions.
S’aixeca del llit i se’n va a espiar l’habi-

Ivette Hinojosa: «La
mort és un tema tabú,
ningú en vol parlar.
No. Parlem-ne com qui
parla del naixement».

Molts mostren una mirada humida.
Uns ulls sincers que ja no han d’amagar res i que ja ho han vist tot. Uns ulls
que s’aturen a mirar els detalls, com
si abans haguessin passat desapercebuts. La sensibilitat del tacte sembla
desenvolupar-se. Com si la vida es reduís a una encaixada de mans. La Pepita suggereix que la fortalesa a l’hora de
donar la mà ho diu tot.

tació del seu amic, però veu que no hi
és. De seguida, baixa al menjador i se’l
troba allà amb els ulls perduts. Fa una
mica més de dos anys que la Maria viu
a la residència i freqüentment, a través
de petites accions espontànies, recupera la funció d’assistenta social que
un dia va ser.

La foscor invisible
Arriba un dia que apareix la foscor i,
sovint, si no la veiem a prop, ens n’oblidem. S’està fent de nit, i un home ha

El poeta Joan Vinyoli té un poema
titulat El gran foc que explica l’experiència d’envellir a partir de la imatge
del foc i la foscor. Una penombra de
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la qual no volem parlar massa. Ivette
Hinojosa, infermera de la residència
de la Sagrada Família, conviu diàriament amb aquesta foscor de manera
tangible i natural. «Ets conscient que
les persones que tenim aquí tard o
d’hora s’acabaran morint. La mort és
un tema tabú, ningú no en vol parlar.»
«No», exclama, «parlem-ne com qui
parla del naixement». Reivindica que
se sol amagar la mort als infants i suggereix que s’hauria de naturalitzar des
de ben petits.
De fet, algunes espurnes de foscor es
comencen a veure des de la infància.
La Pepita, de 76 anys, té gravada a la
memòria una escena especial de quan
era una nena. «Recordo el dia que estava a punt d’adormir-me i li vaig dir a la
meva mare: ‘Mare, fes-me un petó!’ Perquè cada dia n’hi feia un. I, aquell dia, la
mare em va dir: ‘Que vols que et renti
la cara amb un drap brut?’ L’havia fet
enfadar, aquell dia no tocava fer-me
el petó». Potser va ser un dels primers
moments en què la Pepita es va sentir
sola. Al llarg de la vida, es viuen moments en els quals ens sentim aïllats i
a les fosques. És en aquests moments
quan comencem a pensar en la mort

Pati de la torre de la Residència Sagrada Família, durant la celebració de l’aniversari del centre. (Marta Salmeron)

i en el sentit de la vida. Quan arriba la
vellesa, els silencis incrementen la sensació de foscor. «Tenim molt temps per
pensar i hi ha vegades que pensar pot
ser un infern», confessa.
Margarita Borràs, psicòloga jubilada
però activa, explica que «les persones
tenim un món extern i un d’intern. Fa
uns anys hi havia més silenci i les persones podien connectar més fàcilment
amb aquest món intern. Però, actualment, hi ha tants estímuls a fora que
sempre estem a l’exterior i mai a dins.
Quan no estem a dins, perdem la nostra força». Així doncs, cada vegada es fa
més invisible aquesta foscor, tot i que
som conscients que existeix.
Avui, per primer cop, la Teresa ha dormit fora de casa seva. A partir d’ara, la
seva llar serà la residència Montblanc.
Té els ulls plorosos i diu que no s’aca-

ba d’adaptar. A l’habitació no està sola.
A l’altra banda del llit, hi té una companya. Aquesta nit la Teresa, abans
d’adormir-se, volia deixar una estona el
llum de la tauleta encès. Però, de sobte,
la companya li ha dit: «Apaga la luz!». I
s’han quedat a les fosques.
El ritme del temps
«Els vells som molt impertinents. Però
jo encara hi crec en la vellesa. Som impertinents perquè tenim molta por. Por
del frau dels joves. Això ho veus quan
els treuen de la residència. Sempre van
tard. Sempre tenen pressa. Aquesta
sensació de perdre el temps la tenim
molt», diu la Pepita.
El vent arrossega el temps que fem
nostre, el temps al qual desviem la mirada i, en girar-nos-hi, ja no hi és. Pietro
Redondi, historiador italià, explica en el
seu llibre Històries del temps que abans

el temps representava el devorador
dels éssers humans. En canvi, ara som
nosaltres els que el devorem. Xavier
Valls, professor de filosofia de l’institut
Pius Font i Quer, sosté que «estem marcats pel temps digital. Aquesta sensació de no tenir temps prové d’una
acceleració del ritme vital. Tot ha de
ser immediat. No hi ha silenci. Vivim a
l’instant, no vivim el moment».
Enric Roca, sociòleg i coordinador del
Programa de Gent Gran de l’Ajuntament de Manresa, diu que «a les societats occidentals trobem valors relacionats amb la velocitat i hi ha un rebuig
cap a l’experiència». «El món va molt de
pressa i nosaltres ja no tant», comenta
Marta Calderé que té 72 anys. «Abans,
quan no hi havia internet, els ancians
eren la font de coneixement i a les famílies es valorava la seva experiència.
El que sabien era útil per a la societat.
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repercussió centrada en els assumptes de la vellesa.
«Sovint, la família assumeix un paper
solidari amb les persones grans però
no de cuidador. S’ha perdut aquest
paper de les famílies amb la gent
gran» explica Enric Roca. Maria Rosa
Igual, assistenta social de la residència
Montblanc, explica que «l’any 2010, la
llei de la dependència va canviar amb
les retallades i, com a conseqüència, hi
ha més dificultat d’accés a les residències. Això està passant en un context
de sobrenvelliment de la població, en
què cada cop hi ha més dependència
social». A més, confessa que hi ha una
llarga llista d’espera de gent que vol
entrar a la residència.

La Maria Costa mira la fotografia i recorda les excursions que feia a la muntanya. (Fotos: Laura Serrat)

Margarita Borràs recorda que, normalment, eren les dones les que s’entregaven del tot a cuidar els més grans. I,
encara mol sovint, continua sent així.
«Es tracta de trobar un equilibri entre
poder cuidar els teus pares i cuidar-te
a tu mateix. No és que abans fos millor que ara. Un pot tenir els pares a
la residència i endur-se’ls cada cap de
setmana, anar-los a veure a la tarda...»,
assegura la Margarita. «El canvi comença per aquestes petites accions».
Al menjador de la residència de la
Sagrada Família comencen a repartir el sopar. Alguns semblen tenir els
sentits adormits, però, tan bon punt
els acarones la mà, riuen. Les auxiliars
s’encarreguen de donar el menjar a les
persones que ja no poden fer-ho soles. I és en aquest precís moment on
hi ha un canvi de ritme. Tant l’auxiliar
com el resident concentrats en l’activitat de menjar a poc a poc, d’empassar-se cada cullerada sense presses,
d’eixugar la boca cada vegada que
s’embruta, de prendre consciència de
la presència de l’altre al costat.

La Pepita Subirana i la Ivette Hinojosa conversen sobre el pas del temps.

Però ara s’ha produït el canvi a l’era
tecnològica i molts membres de la
família no accedeixen a aquest coneixement», comenta Margarita Borràs. A
Manresa, però, hi ha un gran nombre
d’entitats a càrrec de la tercera edat.
El Consell Municipal de Gent Gran,
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format per representants d’entitats
i altres col·lectius, «alerta i demana
intervencions vistes des dels ulls de
gent gran», explica Mercè Rosich, regidora de Cohesió Social, Gent Gran
i Salut de l’Ajuntament de Manresa.
Però aquest organisme sol tenir una

Distància intergeneracional
L’Antonio Ricart va al centre de dia de
la residència de la Sagrada Família. Se
sol entretenir pintant, d’una manera
especial, una pila de dibuixos impresos
d’internet. Són tan originals que n’hi ha
algun de penjat al menjador. L’Antonio
recorda amb afecte un dia que va assistir a un taller intergeneracional que

que «a cada generació hi ha uns valors identificables. La pregunta seria
per què no tenim interès per explotar
altres opcions? Això passa tant amb
la gent gran com amb la jove». De
fet, Noemí Arias, psicòloga de la residència Montblanc sentencia que «la
joventut és una edat incompresa i la
vellesa, també».

Un matí a la residència Sagrada Família.

Margarita Borràs comparteix una teoria del físic Carlos González Pérez que
s’anomena La sabiduría de las edades.
L’autor afirma que en cadascuna de
les etapes de la vida hi ha una saviesa. A l’etapa infantil és la innocència.
Portem a dins el nen petit, l’adolescent rebel, l’adult i la vellesa des de
sempre. «La riquesa és poder accedir
a aquestes etapes depenent del que
hagis de fer. Si jo un dia m’ho vull passar bé, he de connectar amb la etapa adolescent», confessa Borràs. Així
doncs, la psicòloga ho compara amb
aprendre matemàtiques: «Al principi
fas sumes i restes i, més endavant,
utilitzes aquestes operacions per resoldre altres problemes matemàtics.
Això no vol dir que t’oblidis de la
suma i la resta, sinó que les vas incorporant i quan arribes al final pots
gaudir de tot».
Enric Roca sosté que la Generalitat està
planejant una reorientació per obrir els
casals a tothom, no tan sols a la gent
gran. «És un debat que encara està
obert, però, en tot cas, caldria fer un replantejament profund. Si es vol fer una
aposta de canvi s’ha de fer en tots els
sentits», explicita.

La Maria Planas llegint un dels seus poemes.

va organitzar la residència. Un grup de
joves es van posar a cantar i a tocar la
guitarra. Li va agradar tant que l’emoció
li va saltar als ulls. «No pot ser que parlin
tan malament de la joventut», comenta.
Xavier Valls explica que «s’estan per-

dent les trobades entre joves i gent
gran. Sovint em pregunto: ‘On són els
joves?’ Abans la vida era més intergeneracional. Actualment, els vells per
una banda i els joves per una altra.
Penso que, en aquest sentit, hi hem
sortit perdent». Enric Roca explica

La Pepita continua mirant per la finestra. Aquell trosset de món que li ensenya grans escenes. Veu passar pel
davant de la residència una dona embarassada. Tot seguit, dos nens que
s’empaiten i riuen. «Penso molt en el
futur. El futur és compartir la vellesa.
Quan surti al carrer, ni tots seran vells
ni tots joves. Entre els vells també hi
ha gent jove i dins dels joves, també
n’hi ha de grans», explica convençuda. De fet, la residència està situada
enmig del barri de la Sagrada Família
per tal de promoure les relacions intergeneracionals. Continua dibuixant
i aquelles imatges comencen a agafar
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la memòria no ets ningú. No t’aguantes dret», sosté l’Antonio Pelegrín, un
home de la residència Sant Andreu.
Ella no parla gaire, però ell persisteix
a preservar-li la memòria. Cada dia li
demana: «Mama, com et dius?».
La flama del passat
L’habitació d’una persona gran pot
esdevenir un refugi per als records.
L’infant converteix quatre parets blanques en el primer amagatall, en el
primer paper en blanc on començar a
dibuixar-se. Al cap d’un temps, ja s’ha
transformat en una cambra plena de
pòsters, fotografies, joguines i contes.
Fins que un dia s’apaguen, per últim
cop, els llums. Algunes habitacions de
residència semblen fer reviure el rastre de la infància, cobertes de fotografies antigues, cartes i llibres. Però hi
ha una diferència, la majoria d’objectes tan sols tenen vida més enllà del
temps. D’altres habitacions tenen les
parets buides.

Cada tarda el Víctor López aprofita el temps al Casal la Nostra Llar.

sentit. S’hi comença a veure una barraca sense portes ni finestres.
Esquerdes
Sobre el paper s’estenen un conjunt de
números borrosos. La Teresa es concentra fent càlcul mental amb les operacions bàsiques. Confessa que de petita li
agradaven les matemàtiques, però que
ara té problemes per fer una divisió.
Resulta essencial diferenciar entre
l’envelliment actiu i l’envelliment dependent. Mercè Rosich estableix una
clara diferència entre aquests dos
conceptes. El primer inclou la gent
gran que encara disposa de l’energia
i les capacitats per ser del tot autosuficient. El segon fa referència a les persones que necessiten sempre algú al
costat. Tot i així, «el cos té un procés
lineal i va cap a negatiu», adverteix
Margarita Borràs.
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Els joves també envellim. Hi ha un
moment en què s’atura el creixement
i es comença a baixar», explica Enric
Roca. «Moltes persones no volen pensar en el pas del temps. Ara es valora
la novetat, que es basa a consumir i
llençar. Qui vol parlar ara d’allò que
té una certa permanència?», apunta
Xavier Valls. Suggereix que, fins i tot,
amaguem la vellesa en el nostre vocabulari. Parlem de la tercera edat o de
la tercera joventut. Enric Roca diu que
«on hi ha un reconeixement i un respecte cap a l’envelliment, a la gent ja
li està bé sentir-se vella. Però al lloc on
es perden aquests valors, ningú no vol
sentir-se vell».
Aprendre a oblidar no deu ser fàcil i
menys per a les persones del voltant.
A la residència de la Sagrada Família hi
ha un home que cada dia és al costat
de la seva mare per cuidar-la. «Si perds

«El que em sap greu de fer-me gran
és que començo a perdre una mica la
visió de la gent, la seva memòria», admet la Pepita. «Comences a oblidar-te
del que vas dinar ahir, però les imatges del passat et queden gravades»,
explica la Maria. De fet, a l’hora de
parlar del passat hi ha mirades que es
tornen de vidre.
«Vius molt dels records, sobretot dels
bons. Els explicaries. Però no hi ha
ningú que tingui la il·lusió d’escoltar-los”, expressa la Maria. Tant a les
residències com als casals, n’hi ha que
passen l’estona en una cadira amb les
mans a la falda, mirant la paret. Realment, veuen la paret? Xavier Valls diu
que “la vellesa sempre té una mirada
cap al passat, perquè, en el moment
que et preguntes pel sentit, ja estàs
mirant enrere”. L’Antoni Ricart diu que
no li agrada pensar en allò negatiu
del seu passat: «Penso en les coses
positives». A la residència Montblanc,
un senyor amb el somriure afable i
els cabells pobres comença a treure
retrats de la cartera i els deixa sobre
la taula. La Maria fa el mateix, treu les
fotografies guardades a la tauleta de
nit. Solen ser instantànies gastades i
humides. La Maria diu que té moltes

fotografies del seu recorregut professional. “Però s’han de cremar. A qui li
interessen?”.
Xavier Valls evoca les paraules de
Sant Agustí, una de les figures més
importants en el desenvolupament
del cristianisme: «Si no em demanen
què és, sé què és. Quan em demanen
què és, no sé respondre», diu en referència al temps. L’Amalia Conde va
cada matí al casal de la Gent Gran de
Manresa i té 97 anys. «Els éssers humans som com una flor que s’arruga i
jo ara sóc aquesta flor», insinua. Té els
ulls d’un blau intens i la pell rosada.
Explica que, des de joveneta, va pensar que l’amor romàntic era secundari
als seus somnis i al seu treball, però la
guerra li va tallar les ales. I ara seu en
una cadira del casal, amb la pell envellida, però amb els mateixos ulls de
color de mar que retenen tot el temps
però no s’alteren.
La Pepita continua dibuixant, sense
deslligar-se del paper. I, com un infant
que comença a definir la seva habitació, traça un paisatge on apareix
una barraca, un banc, una figuera...
Al banc, hi traça unes figures. Diu que
hi seuen les persones que ella estima.
Hi ha la seva família. Però amb el llapis cobreix alguna de les figures pintant-hi a sobre.
Retalls de present
Encara és un quart de set a la residència de la Sagrada Família. Mentrestant,
en una saleta del casal de la Gent Gran
de Manresa unes dones cusen, riuen i
xerren alhora. Trossets de llana, tisores i agulles s’escampen per la taula.
Al grup hi ha la Isabel Sánchez, que
relata que «la il·lusió, quan ets jove,
és natural. Quan et fas gran, l’has de
buscar». Explica que ha trobat petites
il·lusions en les activitats que ofereix
el casal. Avui l’activitat és de labors de
punt de creu i calats. De sobte, una de
les dones suggereix:

Els residents de la Sagrada Família, al Parc de l’Agulla, en una de les seves excursions de cada dimarts.

—Vivim del record i una mica del que
queda per fer.
—El que compta són les il·lusions del
dia a dia, trobar-se bé. No cal fer grans
plans –comenta la Dolors Rovira, una
dona de 65 anys, que desprèn energia.
—Però sovint la gent del teu voltant,
sense adonar-se’n, et talla les il·lusions–, afegeix la Isabel.
—Tant buscar la felicitat i se’ns escapen
coses. Si mires enrere veus esforços
que no t’han dut on et pensaves–, diu
la Dolors.

—A aquesta edat, és millor estar ocupat per no pensar.

—Però de jove has de tenir força–, considera la Isabel.

Marta Calderé s’afegeix de seguida a la
conversa. El seus cabells envermellits li
donen un aire viu.

Algunes fa poc temps que s’han jubilat
i encara mostren una gran vitalitat. En
aquest cas, no es pot parlar d’una ve-

llesa dependent, però sí d’unes dones
que comencen a percebre que s’acosten a l’etapa final de la vida.
Encara és un quart de set a la residència Sagrada Família. A la mateixa
hora, el Víctor López dóna voltes amb
la seva parella de ball. Cada dia va al
casal La Nostra Llar a jugar a billar. I
els divendres al ball de tarda. Amb
el barret negre i la caçadora de pell
presenta un aspecte misteriós. «No
he perdut mai la il·lusió. Sóc un home
alegre. Sempre he sigut així i moriré
sent d’aquesta manera», expressa. Als
95 anys, diu que no tem la mort i riu
de pensar que l’endemà toca ball. Alhora, la Maria Planas, que té 90 anys,
diu: «Sempre he volgut fer coses i
aprendre. Si veig algú fent alguna
cosa, de seguida la vull fer jo». Aprofita el temps pintant, escrivint o fent
anar l’ordinador.
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La Ivette Hinojosa diu que la gent gran
amb petites coses solen ser feliços.
Però la Pepita respon que «hi ha persones desenganyades». «Una persona
que no té cap motivació per la vida,
difícilment, podrà gaudir de la vellesa»,
intueix Xavier Valls. A més, explica que
a classe té alumnes que no semblen
trobar ni el sentit ni la motivació.
Encara és un quart de set a la residència
de la Sagrada Família. I, mentre alguns
passen l’estona jugant al dominó, d’altres seuen en una saleta d’estar sense
dir res. Una dona demana l’hora: «Un
quart de set». Només és un quart de set?
El ressò d’envellir
Uns dits llisquen per sobre d’un teclat
d’acordió. L’Ángel allibera notes per la
sala del pis superior de la residència de
Sant Andreu. Tots els presents resten
quiets i sembla que, amb els silencis de
la música, agafin l’aire. L’Ángel és músic des de ben jove, però fa un temps
que crea música a les fosques. Com
una tempesta. Sense estudis de solfeig
i sense veure el teclat, els seus dits desprenen música que s’escola per cada
racó del tercer pis.

L’Antonio Pelegrín reposant a la seva habitació de la residència Sant Andreu.

«Amb el pas dels anys, intentes que el
trencaclosques de la teva vida agafi
algun sentit», sosté Xavier Valls. L’Antonio Pelegrín, resident de Sant Andreu,
té 87 anys i assenyala que «tenir l’esperit jove consisteix a seguir sent un
mateix». Descriu la vellesa com un reton a la terra, d’allà on venim. L’Amalia
Conde defensa que la vida primer puja
i després baixa. Explica que quan els
infants passegen de la mà dels pares,
sovint es deixen anar i corren. Tasten
aquesta petita llibertat. Quan un es fa
gran, aquesta llibertat s’arronsa i es torna a passejar de la mà d’algú.
La barraca que dibuixa la Pepita existeix. De petita hi va passar llargues
estones –amb la família. El temps ha
transformat la Pepita i també la barraca. Però sobre el paper apareix intacta,
com si res no hagués canviat. De sobte,
la Pepita mira per la finestra i diu: «Tinc
por d’envellir. Però la por fa miracles. Hi
ha una por positiva. És com una tronada. Fa por, però quan comença a aclarir
penses: quina meravella!».
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Els dits de l’Ángel escampen música per la residència Sant Andreu.

Vitaldent

LA PERIODONTITIS CRÒNICA INFLUEIX
EN LA GRAVETAT DE L’INFART DE MIOCARDI
Les malalties periodontals i cardiovasculars són
relativament comunes en la nostra societat, però la relació entre totes dues és molt important per a Vitaldent España, perquè, entre altres coses, ambdues malalties comparteixen factors de risc, com ara l’edat, el tabac, l’estrès, i
fins i tot el nivell socioeconòmic.
Des de fa anys, metges especialistes en medicina interna i
cardiòlegs han estat estudiant les afeccions cardiovasculars i la seva relació amb la periodontitis, que com ja sabem, és una malaltia periodontal que pot arribar a causar
la pèrdua de les peces dentals. Doncs bé, segons diversos estudis, la periodontitis sol estar present en pacients
que han patit infart de miocardi, accidents cerebrovasculars i/o als quals se’ls diagnostica arteriosclerosi.
De fet, segons una investigació realitzada per la Universitat de Granada, la periodontitis crònica està íntimament
relacionada amb la gravetat de l’infart de miocardi.
Causes de la periodontitis
La periodontitis és una malaltia infecciosa, l’aparició de la
qual es deu a múltiples factors: la falta d’higiene bucal n’és
possiblement la principal. La periodontitis és l’estat més
greu de la malaltia periodontal, ja que és irreversible i pot
causar la pèrdua de les peces dentals. Aquesta patologia
sol ser una de les qüestions més plantejades a la clínica.
Actualment s’estima que entre el 30 i el 40% de la població
adulta pateix periodontitis.

La periodontitis i la salut cardiovascular
Aquesta malaltia afecta les genives, que són el suport de
les dents, i es manifesta amb una inflamació, envermelliment i sagnat, a causa de l’acumulació de bacteris. Si
persisteix durant un temps perllongat la falta d’higiene
bucal i no es va al dentista per rebre tractament, la inflamació es fa crònica fins a formar el que els especialistes
anomenen “bossa periodontal”, en la qual es troben una
gran quantitat de bacteris que entren en contacte amb
el teixit subjacent i amb els vasos sanguinis periodontals.
El mal que la periodontitis genera en el teixit que recobreix les dents afavoreix el pas de bacteris cap al torrent
sanguini. Segons els investigadors de la Universitat de
Granada, la periodontitis juga un paper important en el
pronòstic de l’infart agut de miocardi.
El més important de les malalties periodontals és diagnosticar-les ben aviat. Una gingivitis té solució, però,
com ja hem dit, una periodontitis és irreversible. Si a més
de ser un pacient periodontal s’ha patit un infart, llavors
cal extremar la precaució. L’odontòleg és el professional
que et pot informar sobre la teva salut oral i recomanar-te
el tractament adequat. Com sempre, el més important és
mantenir una bona higiene bucodental i anar periòdicament al dentista per a revisions i neteges professionals.
Redacció Vitaldent

EL POU · NOVEMBRE 2016

17

Per només 3,90 euros
per revista...

SUBSCRIU-TE
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18

EL POU · NOVEMBRE 2016

Francesc González
tupaker

instantànies

Carrer de la Mel, als Quatre Cantons.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

E

Natura natural

l periurbà de Manresa està conformat
per diferents espais: el parc de l’Agulla,
el Parc Ambiental, els rius Cardener i Llobregat, el Poal i Viladordis, la riera de Rajadell, la riera de Guardiola, els plans de
Santa Caterina, la torre Lluvià, Collbaix, la
serra de Montlleó... Tots aquests espais,
però, són naturals? Al llarg de la història,
segons com els hem tractat, n’han esdevingut més o
menys, de naturals.
Des de fa dos milions d’any fins fa poc més de 12.000,
el humans vivíem en petits grups, érem nòmades i
poc impacte fèiem sobre l’entorn. Caçaven i recollien
fruits de petites extensions que s’abandonaven quan
ja no hi podien extreure res més. La interacció de la
població global humana amb els ecosistemes era
molt reduïda, en el temps i en l’espai. Mentre anàvem
a pasturar a algun altre lloc, l’ecosistema explotat, les
poblacions d’animals i plantes, es regenerava ràpid i
tornava a l’estabilitat.

En un segon estadi de la nostra història ambiental,
quan ens vam convertir en sedentaris, quan vam inventar l’agricultura i la ramaderia, vam començar a
explotar i transformar petites extensions de terra. Vam
transformar totalment la natura, l’ecologia de l’espai
més immediat on vivíem. L’impacte humà va comportar una gran transformació dels ecosistemes preexistents fins a l’extrem de fer-los desaparèixer.
I, finalment, un tercer estadi va ser l’entrada en la revolució industrial. Quan la població va augmentar ràpidament, a causa de la major disponibilitat de recursos
naturals provinents d’altres ecosistemes que anaven a
parar a les cada vegada més poblades ciutats, la interacció dels humans amb l’ambient va començar a ser
global i poc controlada.
Els espais de l’Anella Verda tenen més o menys grau
d’impacte humà, d’antropització. Tots han estat tocats
per les activitats humanes. Poca natura natural i intocada queda a Manresa i al seu espai periurbà. Hi ha
espais més naturals que d’altres, uns són clarament
agrícoles, com el Poal i Viladordis i els plans dedicats
al secà, i altres semblen més naturals, com les rieres,
per exemple.
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Vistes dels camps propers al serrat del Guix.

Manresa ha transformat l’espai més pròxim i, per descomptat, com qualsevol ciutat, ha contribuït amb la interacció global dels seus habitants a la desnaturalització de ciutats i ecosistemes llunyans i desconeguts per
a la majoria de manresans. En definitiva, malgrat que
al món hi ha natures intocades i prístines, al rodal de
Manresa no és fàcil trobar-ne, encara que podem entreveure algunes pistes del que van ser.

indrets

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

Les coves del Toll

A

l’Eocè, durant gran part del Bartonià i
el Priabonià inferior, i fins fa uns 36 milions d’anys és prou conegut que a la
Catalunya Central hi havia mar. Un braç
de mar obert a l’Atlàntic i que en aquella època quedava tancat a l’oest per un
gran golf que tenia els límits ben a prop
d’aquest indret. Les condicions climàtiques d’aquella època i la latitud en què es trobava Catalunya aleshores afavorien un mar prou càlid perquè s’hi
desenvolupessin esculls de corall; especialment en aquelles zones que quedaven fora de la influència dels rius i
els corresponents deltes que es formaven a la seva desembocadura. D’aquella època en van quedar uns esculls
fossilitzats amb gran quantitat de restes d’animals marins.
Milions d’anys més tard, a mesura que el paisatge s’anava configurant, fruit de l’erosió de rius i torrents, també
l’aigua s’anava infiltrant per les fractures –diàclasis– que
tallen l’escull coral·lí en diferents direccions. L’acció lenta
però contínua d’aquesta aigua sobre la roca va anar provocant-ne la dissolució fins a formar les coves. Aquestes
cavitats càrstiques amb el temps han estat ocupades tant
per l’ésser humà com per diferents espècies d’animals.
El complex del Parc Prehistòric de les Coves del Toll és
conegut per la quantitat de restes fòssils que s’hi han trobat, fet que el converteix en un referent internacional com
a jaciment paleontològic i arqueològic. Està format per di-

ferents cavitats entre les quals destaquen la cova del Toll i
la de les Toixoneres. La primera és coneguda com el Palau
de la Fauna del Quaternari i compta amb nombroses restes de fauna (ós, lleó i hiena de les cavernes, hipopòtam,
rinoceront, bisó, etc.), però també restes humanes del Neolític, fet que confirma que la cova va ser utilitzada com
a llar i per enterrar-hi els morts. De les Toixoneres també
s’hi han recuperat unes 20.000 restes d’animals (ós de les
cavernes, hiena, llop, guineu, linx, conill, cavall, etc); però
sens dubte les troballes recents de neandertal, un ullal de
llet i un fragment de crani del ja anomenat el nen de Moià,
que va viure allà fa 50.000 anys durant el Paleolític Mitjà,
ho converteixen en un punt clau a nivell mundial.
Nom del paratge: Parc Prehistòric de les Coves del Toll. Situació: A uns 7,5 km de Moià, en direcció Collsuspina. Al punt quilomètric 32 hi ha un trencall a mà dreta on una pista forestal
de 2 km condueix fins al lloc. Situació geològica: Les cavitats
s’han desenvolupat en les calcàries esculloses de l’anomenada
Formació Tossa, dins el Grup Santa Maria. Procedència del nom:
A prop hi ha una masia que li dóna el topònim. Trets geològics:
La visita permet veure les entranyes d’un escull coral·lí, cosa poc
habitual i força impressionant. Materials geològics: Calcàries
coral·lines i bioclàstiques. Edat de formació: Bartonià-Priabonià
inferior, aproximadament al voltant d’uns 38 milions d’anys. Curiositats: Es caracteritza per tenir un torrent a l’interior. Tot i que
normalment baixa sec, quan porta aigua és un espectacle digne
de viure. Puntualment, però, pot tenir un caràcter catastròfic que
provoca inundacions a la cova i importants remobilitzacions de
sediment. La visita es completa al Museu Arqueològic i Paleontològic de Moià, on s’exposen les restes fòssils més espectaculars.
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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

Concurs de microrelats
al Facebook#AnyLlull_cpnl
Del 26 d’octubre al 17 de novembre podeu participar en elconcurs de microrelats
que hem organitzat en commemoració de
l’Any Llull. Amb una d’aquestes tres paraules, arbre, filosofia i amor, heu d’escriure un
microrelat d’un màxim de 180 caràcters
sense espais i penjar-lo a l’esdeveniment
del Facebook del SLC de Manresa-SCC del
Bages, encapçalat per un títol i signat.
Si no teniuFacebook, el podeu enviar per
correu electrònic a manresa@cpnl.cat,
amb l’assumpte «microrelat Any Llull» i l’hi
penjarem nosaltres. Trobareu les bases del
concurs a http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat o al Facebook del SLC de Manresa / SCC del Bages.
El premis que s’atorgaran seran: una entrada doble per assistir al concert de l’Escolania de Montserrat, el 23 de desembre,
al teatre Kursaal; una entrada doble per
assistir a la representació d’Els Pastorets, a
la sala Els Carlins; un val per a la compra de

llibres en català a la llibreria Parcir, i un lot
de llibres en català.
El lliurament dels premis es farà durant la
conferència «Sense futur no hi ha passat.
Ramon Llull al capdavant de la literatura
catalana», a càrrec de Ricard Torrents, que
tindrà lloc el dimarts 22 de novembre, a
les 8 del vespre, a la sala d’actes del Casino (passeig de Pere III, 27, Manresa).

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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vins del Bages

ciència de pot

Josep Pelegrin

Marta Grifell i Blanca Vallès

La Baula
d’Exibis

L’espai,
l’última frontera

ruit de la passió que el
Joan Soler sent per la
nostra terra, el Bages,
pel seu intens passat
vitivinícola, i pel seu brillant futur, neix La Baula,
un vi elaborat amb les
varietats autòctones Sumoll i Mandó, varietats que s’estan recuperant i tornant a entendre. Vi gens
comú, com tampoc no ho és el cupatge que el compon.

Guillem Anglada-Escudé és un jove astrofísic català professor a Londres. Fa poc ha destacat per descobrir un nou planeta, probablement
habitable. La ciència-ficció ens ofereix un menú gourmet d’extraterrestres. L’origen de la vida en planetes de roca i condicions extremes, quin
misteri tan increïble!

F

De colors i tonalitats poc intenses, però
molt atractives, en nas ens aporta un
ventall d’aromes que ens aboquen a
un paisatge de tardor, com el que podem trobar aquests dies voltant per les
nostres vinyes: fulles seques, fruits de
tardor. Però sempre amb una frescor
–cítrics en compota– que evoquen els
matins de casa nostra, amb el paisatge
cobert de boires, i les primeres gebrades sobre les fulles del terra.
En boca, la sensació de calidesa s’entrellaça amb una
frescor que exerceix de
fil conductor, que allarga
l’agradable pas del vi per la
boca. Rústic, tens, subtil,
cruixent, juganer, viu. Diferent. Vi apte només
per a aquelles persones
interessades a conèixer el comportament
d’aquestes dues varietats tan nostres quan
les vinifiques amb tot el
respecte i la humilitat
de qui les està tornant
a aprendre a treballar.
PVP: 20 €

Al llarg de la història hi
ha hagut moltes teories
sobre l’origen de la vida,
però actualment la hipòtesi científica
més acceptada és la de la sopa primitiva, d’Oparin (1924). La hipòtesi es basa en
un planeta Terra desconegut per a nosaltres.
Una atmosfera sense oxigen i molt elèctrica.
Un oceà primitiu i unes temperatures pròpies de
l’infern. Les condiciones d’aquell ambient extrem
van propiciar reaccions químiques entre l’aigua i
les partícules inorgàniques de les roques per formar
els primers elements orgànics, un material genètic original. Aquell material genètic va ser embolcallat per una membrana i va aparèixer la
primera cèl·lula, semblant als bacteris d’avui
dia. La ràpida reproducció i evolució a partir de mutacions i selecció natural, va fer
d’aquella cèl·lula l’àvia de tot els éssers
que han viscut al nostre planeta i la
impulsora de l’atmosfera que respirem. Ara la NASA busca altres
sopes primitives en altres planetes. Mentrestant ens haurem d’acontentar volent la
lluna en un cove i portant
un cistell a la bicicleta.

Josep Pelegrin,
sommelier
d’Escola Joviat
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l’entrevista

D’

on sorgeix la
teva col·laboració amb Catalunya Ràdio?
—Sempre m’ha
agradat la ràdio
i de jove havia
participat en
programes diversos a Ràdio Sabadell i
Ràdio Matadepera, que després em van
permetre passar a Catalunya Ràdio, on
vaig fer seccions sobre crítica de llibres,
activitats culturals, i fins i tot ficció. A
ICat FM comentava llibres de ficció per
al gran públic, amb aportacions personals. A El visitant d’estiu, de Catalunya
Ràdio, entrevistava per tot Catalunya
gent de totes les edats per saber què
llegien i a qui recomanarien aquelles
lectures. Al Geografia humana, programa nocturn de Catalunya Ràdio, líder
d’audiència, vaig fer la secció del Professor Andròmina, on inventava tota una
sèrie d’estris inútils per ser més feliç.
Amat-Piniella
—Què representa en la teva vida la figura de Jordi Castellanos?
—Va ser el meu mestre. Vaig tenir la
sort a l’institut de tenir un mestre com
el Toni Dalmases, que em va obrir la
ment a la literatura i per això vaig estudiar Filologia. A la Universitat, vaig
conèixer professors com Jaume Aulet,
Josep M. Balaguer, Maria Campillo i,
sobretot, Jordi Castellanos, que em va
insistir perquè fes el doctorat. Em va
convèncer i em va fer de mentor. En
acabar els cursos em va dir que havia
de fer la tesi sobre un dels temes que
ell sabia que m’interessaven: la literatura durant l’època franquista. Em va sug-

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

David Serrano Blanquer
Doctor en Filologia Catalana per la UAB, és professor a la Facultat
de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, a l’Escola Pia de Sabadell i, del 2001 al 2007,
també de la Universitat Oberta de Catalunya. Membre del grup de
recerca Exili, Deportació i Holocaust, del Memorial Democràtic i de
ConInCom, de Blanquerna, és fundador i director del CILEC (Centre
d’Investigació de la Literatura Europea Concentracionària). Ha publicat diversos assajos, com L’hora blanca. L’holocaust i Joaquim
Amat-Piniella (2004), i és autor de les novel·les Plantaré un arbre
encara que demà s’acabi el món (2014) i El llanto de la maleta
(2016). També és director dels documentals sobre memòria: Giza,
la nena de la maleta i Menazka (La cassola), premiats el 2014 i el
2016 al Punta del Este Jewish Film Festival.
gerir tres noms: Joan Sales, Miquel Llor
i Joaquim Amat-Piniella. Com que dels
tres no hi havia res investigat, em va dir
que me’ls llegís amb calma a l’estiu per
decidir qui triava. Vaig quedar corprès
per la literatura de l’Amat. Inicialment,
em va costar molt localitzar-ne els llibres, fins que vaig anar a la llibreria de
vell que hi havia al costat de l’Ateneu
Barcelonès, on vaig trobar tota la seva
obra. Castellanos em va fer de tutor i
vaig poder anar a casa seva molt sovint.
L’any del centenari, l’Autònoma va fer
l’homenatge a l’Amat-Piniella, organitzat per Maria Campillo i em va demanar que fos el ponent. Per a mi va ser
tancar el cercle perfecte: parlar d’Amat
i homenatjar Jordi Castellanos, va ser
molt emocionant. El 1999 ja havia convençut el Jordi perquè fes el pròleg de
Les llunyanies, poemes que havia escrit
Amat-Piniella a Mauthausen i França i
que eren dins de la maleta.
—Què remarcaries sobre la teva tesi

doctoral sobre Amat-Piniella?
—El primer que m’agrada destacar és
que la meva tesi usa per primera vegada el concepte concentracionari en
català. Ara és una paraula admesa, però
he tingut l’honor de lluitar en contra
de l’estament filològic de l’Autònoma,
amb el suport del Jordi Castellanos en
tot moment, per introduir-la en el català. Fins ara, hi havia una certa confusió: els conceptes jueus xoà i gueto no
ens inclouen l’experiència republicana,
holocaust ve d’una sèrie americana, en
canvi concentracionari defineix un marc
temporal i espacial molt precisos, sobre
el que passava dins dels camps de concentració i extermini entre 1933 i 1945.
És la primera tesi d’aquest tipus a l’estat,
on analitzo la tipologia d’unes 2.000
obres europees de tema concentracionari, tant les escrites per supervivents
(literatura traumàtica) com la posttraumàtica d’autors com Anglada o Villatoro
a casa nostra. Vaig conèixer personatges com Jorge Semprún, l’hongarès
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Imre Kertész, que va ser premi Nobel de
literatura el 2002 i és autor de Sense destí, publicada per Quaderns Crema, que
és per a mi la millor obra literària sobre
els camps. Dedico la segona part de la
tesi a l’edició crítica del K.L. Reich, amb
totes les variants, que ajuden a desmitificar per exemple l’opinió de Sales,
que afirmava que hi havia el mateix en
l’edició que l’Amat va escriure el 1946 i
la que va publicar el 1963. I és mentida.
En 17 anys es presenta a censura diverses vegades: hi ha molta intervenció per
intentar passar el porgador, amb intermediaris com Albertí. També va treure
fragments que li portarien problemes,
com el pròleg o el conflicte polític amb
els comunistes, amb Josep Baylina i
Joan de Diego, que el salvaran quan cau
en desgràcia al magatzem del camp.
—Com va anar aquesta situació?
—Amat-Piniella va ser portat a una
companyia de càstig a la pedrera, juntament amb Josep Arnal. Baylina i De
Diego els canvien de grup de treball
al registre de kommandos, és a dir, el
número seu pel d’un jueu. Aquest fet
l’Amat no el vol explicar en la novel·la,
té mala consciència. És lògic. I sap que
ho deu als seus companys i sap que la
seva vida va aparellada a la mort d’un
altre. Un dels temes universals dels
camps és el del remordiment: sovint
per sobreviure un, n’ha de morir un altre. No podem usar els criteris morals
externs als de la dinàmica perversa
dels camps, no ho hem de jutjar, però
es pot explicar. En aquest sentit, hi ha
molta part obscura i grisa, el mal té les
urpes molt llargues, com intento descriure al darrer assaig Els supervivents
dels camps nazis (UOC, 2016).
—S’ha publicat aquesta edició crítica?
I, com acabes la tesi?
—No. La vaig oferir a Club Editor i no
la van voler, i el que vaig fer és publicar
l’edició de 1946, la que Amat hauria publicat si l’haguessin deixat, a Edicions 62
(2001), amb una edició que per primera vegada explica la novel·la, també en
castellà a El Aleph, millor novel·la per als
editors espanyols el 2002. La tesi l’acabo
amb l’anàlisi literària i historiogràfica de
la novel·la. Qualsevol cosa que s’hagi
dit o publicat posteriorment passa per
aquest estudi, basat en arxius i en la
seva correspondència i documentació.
No em consta cap aportació nova fins a
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data d’avui. Tota la recerca que ha permès reconstruir el seu periple durant la
guerra civil i durant l’exili i la deportació
ha estat possible gràcies a la documentació que vaig consultar al Fons sobre la
Deportació de Castellar del Vallès, el més
important de l’estat sobre Mauthausen.
Tot el que se sap del període 1936 a 1946
sobre l’Amat és fruit d’aquesta recerca i
no em consta que ningú l’hagi modificat ni l’hagi pogut contradir amb dades
rigoroses. Es tracta de documentació
contrastada amb centenars de testimonis que vaig tenir cura de seguir durant
anys. També vaig demanar ajuda al Fons
perquè tots els personatges que surten
a la novel·la poguessin identificar-se,
atès que estan basats en persones reals,
amb excepcions que vaig descobrir també. És així que arribo a deconstruir totes i
cada una de les seqüències de la novel·la
i arribo a identificar les reals i les inventades i els motius de cada una. S’entén així
cada operació i cada intenció de l’Amat
a l’hora d’escriure. I quan descriu fets
que ha viscut al camp i quan usa materials d’altres. És així també que arribo a
identificar tots els personatges i en faig
una biografia perquè la gent sàpiga qui
són. Descobreixo que n’hi ha d’inventats
amb funcions molt determinades. Per
què Amat s’inventa personatges? Amat
era molt ponderat i volia deixar clar que
hi havia una part de l’Alemanya culta
antifeixista que també estava als camps
de concentració, cas de Werner, o el tractament curós de l’homosexualitat, amb
el Hans. També analitzo la simbologia
maçònica de la novel·la, que comparteix
amb contemporanis com Mercè Rodoreda. I evidentment analitzo també
la resta d’obres d’Amat, és una primera
aproximació que veig que encara ningú
no ha continuat i és prou interessant.
—Per cert, què opines de l’Enric Marco?
—El problema ve donat per la manca
de recerca i de periodisme d’investigació. Marco era un bon divulgador
de la causa que els mitjans primer
van construir, van fer servir i després
van destruir. Fins i tot la presidenta de
l’Amical de Mauthausen li havia escrit
les memòries... Feia anys que tant la
Neus Català com jo i altres havíem avisat l’Amical perquè l’investiguessin, ja
que algunes de les seves declaracions
no ens quadraven. Només calia anar a
Flossenbürg, però no ho van fer. I després, el documental de Canal+ i l’obra

de Cercas furguen en una ferida d’una
manera ben peculiar i que no em sembla èticament gens defensable. Creem
personatges, els deixem als altars i, de
sobte, els destruïm i gaudim esbudellant-los. Som una societat malalta.
—Com comences la divulgació
d’Amat-Piniella?
—A finals dels noranta, mentre faig la
tesina, ens plantegem amb Jordi Castellanos la divulgació. Anem al departament d’Ensenyament i els convencem
perquè K.L.Reich sigui lectura obligatòria
al batxillerat. Com que la meva tesina ja
té un enorme ressò als mitjans de comunicació, simultàniament, entra també als
llibres de text d’ESO i batxillerat a partir de 1998. A partir d’aquest moment,
Amat-Piniella forma part del cànon literari català vinculat a la repressió nazi.
Publico diverses edicions i pròlegs de
K.L.Reich en català i castellà, Les llunyanies i Retaule en gris i, quan la Comissió
Europea m’encarrega, liderant tres grups
internacionals, el primer diccionari sobre literatura concentracionària europea, el Dictionnaire critique de littérature
européenne des camps de concentration
et d’extermination nazis, Amat-Piniella se
situa per primer cop al costat dels Primo
Levi, Jorge Semprún o Imre Kertész. És el
2007. El dono a conèixer també en diversos congressos internacionals.
—Intueixo que tanques aquesta etapa

de la teva trajectòria professional?
—Sí, i el balanç és molt positiu. Amat
és ara on es mereix. He escrit milers
de pàgines publicades arreu del món
sobre ell. Jo sóc doctor, acadèmic, investigador en tres grups de recerca
internacionals i faig recerca, deixo les
polèmiques per a altres. No hi he entrat
mai, i això que hauria estat ben senzill
només veient determinades actuacions i materials... A partir d’ara, seria bo
que hi hagués alguna aportació rigorosa nova sobre la figura d’Amat.
Les maletes
—La maleta és un dels ítems amb què
millor t’identifiques?

correspondència, les cintes de la Montserrat Roig, la narrativa i la poesia... Tot
un tresor. Quantes maletes més hi deu
haver en les golfes del país?
—Una de les teves especialitats és la
repressió franquista i nazi. Com en concretes l’estudi?
—Sempre he arxivat testimonis amb la
voluntat que no es perdi la memòria i
com a font primària per a la recerca. He
tractat les repressions tant en l’apartat
d’assaig, on tinc quinze llibres publicats,
com en el de ficció que ara estic començant, així com en la direcció i guionatge
de documentals, un altre llenguatge
l’audiovisual... En porto tres: Giza, la

«No podem usar els criteris morals externs
als de la dinàmica perversa dels camps,
no ho hem de jutjar, però es pot explicar»
—Segurament. És una bona metàfora
de com hem viscut la recuperació dels
nostres referents democràtics que la
Transició va menystenir. A Espanya la
voluntat d’oblit és ferotge. Hi ha una
obsessió per silenciar la memòria, ja
que continua imperant una política
de regust neofranquista. Quan busco
informació sobre l’Amat-Piniella en
arxius públics i privats no hi ha res. A
través de Josep Faulí, Josep M. Espinàs
i el seu amic metge Josep M. Cid Prat,
que participa en tertúlies literàries dels
anys 50 i 60, sé que l’Amat viu una vida
grisa, trista i complicada a Barcelona
fins que coneix Montserrat Roig. En el
procés d’elaboració d’Els catalans als
camps nazis, l’Amat n’és la figura central
per entrar en un món que l’escriptora
desconeix absolutament. Amat lliura al
seu fill Marcel la maleta amb el seu llegat a l’hospital de Bellvitge, poc abans
de morir. Trigo temps a contactar-hi a
la Sènia. Em diu que no sap què hi ha.
La maleta va estar 22 anys a les golfes,
sota d’una gotera, amb la primera capa
amb la tinta correguda per la humitat.
L’obro davant de tota la família i veiem,
per primera vegada, tot el seu llegat.
Una vida dintre una maleta. Feia pudor d’humitat i me la vaig endur cap a
casa, on es va estar temps. Amb unes
pinces vaig estendre full per full totes
les novel·les i cartes. Vaig classificar les
fotografies, els documents oficials, la

nena de la maleta, Menazka (la cassola),
i el primer que vaig fer sobre l’estada de
Juan Camacho a Mauthausen, el 2009.
Es tracta d’un andalús que va venir a
Catalunya a ajudar els republicans durant la guerra, després va lluitar contra
els nazis a Bèlgica i va estar cinc anys a
Mauthausen, on va conèixer l’Amat-Piniella, fins que definitivament es va
exiliar a l’Uruguai, on va morir fa poc.
Del reportatge del 2014 sobre les germanes Giza Alterwajn i Danuta Galkowa
separades durant 65 anys després del
nazisme, que finalment es retroben, en
vaig fer també un llibre entre la ficció i
el reportatge: El llanto de la maleta, que
ja s’ha traduït al polonès. Hi explico tot
el procés que em va portar a conèixer la
Giza (personatge de referència a l’Uruguai), el disseny del documental, el descobriment de la vida heroica a la resistència de la germana a Polònia...
Documentalista
—Com aconsegueixes la història de
Giza?
—La Giza decideix explicar-me la seva
història –no ho havia fet obertament
a ningú perquè li fa molt dolor– quan
li faig saber que vaig començar a investigar el tema arran de trobar-me
amb una maleta oblidada a casa del fill
d’un supervivent. Ella es posa a plorar
i m’abraça. És aleshores que decideix
explicar-me progressivament, amb un

any de marge, tota la seva història per
poder-la reconstruir. És la història de
dues lluitadores que es retroben al cap
de 65 anys, Giza i Danuta, després d’una
lluita heroica contra els nazis en el moviment de resistència. Des de fa una
dècada, cada any vaig uns dies a l’Uruguai a fer classes, conferències, cursets,
seminaris o recerca, sobre el nazisme i
el franquisme, temes que els interessen
molt, fins i tot en l’àmbit dels mitjans de
comunicació. En un d’aquests viatges la
comunitat hebrea em va proporcionar
contactes amb jueus perquè m’expliquessin la seva història.
—Quin és el plantejament principal de
Menazka?
—La necessitat del relleu de la memòria. És el cas del supervivent Isaac Borojovich, que va estar a tres guetos i sis
camps de concentració. Les memòries
que vaig escriure sobre la seva vida i
la dels supervivents jueus que viuen a
l’Uruguai, hi van tenir un ressò important. Abans de morir, ell volia tornar al
camp de Bergen Belsen, on va ser alliberat, i li vaig proposar que fes el viatge
acompanyat d’una estudiant catalana.
Vam utilitzar la metàfora de la cassola,
com l’estri que els permetia sobreviure.
En un acte d’amor, quan es retroba amb
la mare dies abans de l’alliberament, li
regala la cassola. Al final del documental, l’Isaac dóna la cassola a l’estudiant,
per mantenir viva la memòria. Aquest
plantejament ha sorprès la comunitat
jueva pel fet que la noia no sigui jueva i
entomi la responsabilitat de transmetre
la memòria, però és que costa entendre
que aquest és un tema universal, ja que
estem parlant del llegat de la memòria
que afecta les víctimes de qualsevol genocidi. Volem convertir el documental
en material pedagògic per a les escoles
del nostre país per acostar un tema de
reflexió en valors a la realitat d’avui dels
nostres estudiants.
—Tens nous documentals en projecte?
—Sí, un sobre un intel·lectual tupamaro de l’Uruguai: Mauricio Rosencof.
Hi havia quatre líders: Pepe Mújica,
Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro i Mauricio Rosencof. Abans de
començar la dictadura, els militars els
retenen com a ostatges, per prevenir
atemptats. Es passen 11 anys, 6 mesos i
23 dies sota terra, en cel·les contigües.
Es comuniquen a través del Morse per
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les parets. Rosencof, intel·lectual i novel·lista, dissenya novel·les i contes infantils per a la seva filla, que encara no
ha nascut quan entra a les presons. Es
tracta d’un exercici sobre com sobreviure a l’horror a través de la literatura.
El documental es basa en les paraules
del protagonista, Rosencof, de 83 anys,
en un viatge emocional i literari que
gravarem en les cel·les subterrànies i al
dipòsit de cadàvers on va estar-se dies.
També estic preparant un encàrrec de

la Comunitat Israelita de Barcelona
(CIB), que fa cent anys. Aprofitant el
centenari, és una reflexió sobre la reconstrucció de la comunitat jueva de
Catalunya i on les noves generacions
tenen una visió molt interessant sobre el manteniment de les tradicions i
alhora el seu compromís amb l’entorn.
—La teva darrera obra publicada és Els
supervivents dels camps nazis. De què va?
—És un encàrrec de la UOC, de caire di-

vulgatiu, i amb molt treball de camp. Es
tracta de descriure amb la màxima precisió i concisió un fenomen que genera
unes seqüeles que encara estan patint
les segones i terceres generacions. He
intentat sistematitzar conceptes i fenòmens vinculats a les víctimes del nazisme, com a exemple adaptable a altres
contextos, i on es poden trobar els grans
noms canònics que ens han permès entendre una mica millor un dels períodes
més nefastos de la nostra història recent.

el perfil

D

avid Serrano Blanquer neix a Sabadell el 30
de juliol de 1966. De pares també sabadellencs, que provenien familiarment del País
Valencià. El pare, Josep, fou gerent de la
fàbrica tèxtil Colomé de Sabadell i la seva
mare, Anna Maria, fa de modista. És el més petit de sis
germans. Comença els estudis al Sant Gregori, avui escola pública catalana i laica seguidora d’Alexandre Galí
i regida per una cooperativa de pares. Després passa a
l’institut Pau Vila, on estudia fins a COU. El 1987 és secretari del Consell de la Joventut de Sabadell, on estarà
prop de set anys. El 1988 és membre de redacció de la
revista del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
El 1990, monitor del grup d’esplai La Roda. Estudia Filologia Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i n’obté el doctorat l’abril del 2003, cum laude, amb
la tesi: La literatura concentracionària europea: Joaquim
Amat-Piniella. Treballa com a corrector al departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Des del
1991 fa de professor de llengua i literatura a l’Escola Pia
de Sabadell. Col·labora com a expert en diversos programes de Catalunya Ràdio, on arribarà a treballar també
en les seccions de llibres, activitats culturals i ficció. Del
1999 fins al 2012 és director de la revista d’arts i lletres
Quadern, de la Fundació Ars de Sabadell. Del 2001 al
2007 és professor de la Universitat Oberta de Catalunya
i des del 2006 és professor de la Facultat de Ciències
de la Comunicació Blanquerna (URL). Des del 2001 és
fundador i director del CILEC (Centre d’Investigació de
la Literatura Europea Concentracionària). Des del 2012,
assessor internacional en Drets Humans pel Ministeri
d’Educació de l’Uruguai i membre del grup de recerca
ConinCom, de la Facultat de Comunicació Blanquerna,
i l’investigador principal de la línia de recerca Violència,
memòria, extermini i exilis, des del 2013.
És membre del grup de recerca Exili, deportació i holocaust, del Memorial Democràtic i el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. També ha estat director i coordinador científic del projecte de la Unió
Europea: Diccionari crític de la literatura europea dels
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camps de concentració i d’extermini. És autor de diversos
assaigs: Un català a Mauthausen (2001), L’hora blanca.
L’holocaust i Joaquim Amat-Piniella (2004), Les dones als
camps nazis (2002), Los españoles en los campos nazis, hablan los testimonios (2004), Morir a Gernika-Lumo 19381941 (2005), Un cadáver en el espejo: la odisea de Juan
Camacho: Gádor, Mauthausen, Montevideo (2009), Isaac
Borojovich y la memoria uruguaya de la Shoá (2013) i Els
supervivents dels camps nazis (2016). També ha publicat
dues novel·les: Plantaré un arbre encara que demà s’acabi
el món (2015) i El llanto de la maleta (2016). Té diversos
premis i reconeixements de recerca des del 1999 en què
Òmnium Cultural li atorga l’Antoni Esteve, el 2000 el premi Recerca de l’Escola Pia Catalunya, el 2001 premi recerca de la Fundació Caixa de Sabadell o el 2003 el Premi
als Valors Republicans. Dos dels seus documentals han
rebut la màxima consideració en el Punta del Este Jewish
Film Festival (Uruguai), el 2014 amb Giza, la nena de la
maleta i el 2016 amb Menazka (La casssola). També ha
dirigit Juan Camacho: Mauthausen-Montevideo (2009).
El gener del 2016 va rebre el premi Emili Teixidor, d’assaig pedagògic, per la proposta Memòria del futur: viatge
a Mauthausen. Des del 2012 és corresponsal a Espanya
d’El Cultural d’El País de l’Uruguai.

el pou
de cultura
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patrimoni ciutadà
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Centre Cultural de les Congregacions Marianes

E

l catàleg de Manresa incorpora aquest edifici, que formava part del centre cultural de
les Congregacions Marianes, amb la casa del
costat. Està situat al carrer de la Mel i és d’estil neoclàssic tradicional. Es va construir al
segle XIX, començat el 1848 i acabat al final
de segle. És un edifici públic d’ús recreatiu, entre mitgeres i amb dos cossos, el de l’esquerra de planta baixa i el
de la dreta amb un pis més. La façana, amb una composició austera i elegant, té tres obertures per planta ben
alineades: a la planta baixa amb tres finestres enreixades
i a la primera amb dues finestres i un balcó al mig amb
baranes de ferro forjat. El tractament del mur és d’arrebossat pintat mentre que la línia d’imposta, les llindes,
el sòcol i el primer tram dels brancals estan remarcats

en color de pedra clar. La façana està coronada amb
una cornisa motllurada i la coberta és una teulada a tres
vessants. El catàleg protegeix l’estructura de l’edifici i la
tipologia de la façana; és a dir, la composició i ritme de
les obertures, i també la resta d’elements ornamentals
d’estil neoclàssic tradicional.
Un altre motiu de la protecció és la vinculació de l’edifici
als moviments culturals de la ciutat. Les Congregacions
eren una entitat religiosa organitzada pels jesuïtes i orientada a l’evangelització del jovent, que tenia locals per
a l’esbarjo com aquest, en el qual hi havia una sala de
cinema i teatre. Es va utilitzar des d’abans de la República fins al 1960, quan l’activitat es va traslladar a la sala
Loiola, amb un aforament més gran.
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fila cultural

Jordi Estrada

G

25 anys sense
Nèstor Almendros

airebé 25 anys després
de la seva desaparició,
Néstor Almendros continua sent considerat
un dels millors directors
de fotografia de la història del cinema. Fins a
la seva mort, el 1992, va treballar amb
els cineastes més destacats de la Nouvelle Vague. Sobretot amb Eric Rohmer
i François Truffaut. També va rodar amb
Martin Scorsese, Roberto Rossellini i Vicente Aranda. L’ofici el va aprendre estant a Cuba, on va emigrar, juntament
amb la mare i els germans a finals dels
anys 40, després que el seu pare, home
d’esquerres i compromès amb la República, s’hi exiliés acabada la guerra.
Mentre va durar el conflicte i durant
els anys immediatament posteriors, la
família Almendros va passar llargues
temporades a Calders, a la casa pairal
de l’àvia materna, Elvira Ponsa, que s’havia casat amb Joan Cuyàs, «un barceloní
d’origen molt humil i emprenedor, amb
dots artístiques», explica Lluís Cerarols,
estudiós i amic, sobretot, de Sergi Almendros, germà de Néstor. El senyor
Cuyàs va ser qui, l’any 1917, es va proposar abastir d’aigua corrent el poble,
a partir d’un sistema de conduccions i
bombes que, en part a causa dels efectes de la primera guerra mundial i la
manca d’assitència tècnica estrangera,
no van reeixir i es va arruïnar. Tanmateix,
l›any 1935 l’Ajuntament va reprendre i
culminar amb èxit el projecte d’abastir
el poble amb l’aigua del riu.
A Cuba, Almendros va participar en la
creació de l’ICAIC (Instituto Cubano del
Arte y de la Industria Cinematográfica),
va exercir la crítica cinematogràfica en
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A Calders, poble amb el qual va estar vinculat familiarment i on
és enterrat, coneguts i amics encara recorden Néstor Almendros
i en reivindiquen el llegat artístic, en espera de poder dedicar-li
algun dia un espai amb tota la seva obra, estudis i records.
la revista Bohemia, i també va descobrir
i practicar el free cinema, una manera
de fer cine massa realista, que li va valdre la desconfiança i la reprovació del
règim castrista. Apartat de la redacció
de Bohemia, Almendros va abandonar
Cuba i va instal·lar-se a París, després
d’una estada als Estats Units. A partir
d’aleshores, i del retorn de la mare i el
germà Sergi a Catalunya, Néstor alternarà les cases de Nova York, París i Barcelona, amb escapades sovintejades a
Calders, a finals dels anys vuitanta.

niu». Recorda que, en algunes ocasions,
quan Néstor pujava al poble, sortien a
passejar i «ell sempre feia fotos, amb una
càmera petita. Jo també en feia, i per
casa encara dec conservar alguns negatius d’aquelles sortides», durant les quals
Néstor li parlava de les excel·lències de la
llum natural i dels pintors flamencs, que
tant admirava i tant l’inspiraven: «Per
a ell la base de la fotografia estava en
la pintura, d’aquí que sempre estigués
disposat a acompanyar-me a museus i
regalar-me llibres d’art».

Calders
A Calders, un Néstor Almendros ja consagrat, amb més de quaranta llargmetratges com a director de fotografia,
diverses pel·lícules com a director i amb
un Oscar a la butxaca, va trobar-hi arrels,
repòs i anonimat. I també l’escalf espontani i desinteressat de la gent senzilla,
com l’Amadeu de cal Soldevila o els del
forn de cal Tià. L’actual forner, Joan Serra,
aleshores estudiant de fotografia, explica que s’hi va començar a relacionar arran de l’acte d’homenatge que el poble
va dedicar al seu avi, Joan Cuyàs, el 1988:
«Vaig fer un reportatge fotogràfic per al
Regió7 i en Néstor em va demanar còpia
de les fotos». A partir d’aquest moment,
i coneixedor de l’interès d’aquell jove per
la fotografia, Néstor Almendros va convertir-se en una referència per al Joan:
«Jo l’admirava, perquè era un home
d’una gran cultura, que havia viatjat molt
i que de fotografia i pintura en sabia un

Per als de cal Tià, el Néstor era un visitant
habitual. Allà el cineasta hi trobava telèfon i conversa, sobretot amb la Teresa,
que encara recorda com de vegades s’hi
quedava a dinar. El seu fill Joan sovint
li feia de taxista i de guia. Quan Néstor
pujava a Calders, el Joan baixava a buscar-lo a l’estació i també el duia a visitar
llocs de la comarca. El Joan explica que
sobretot s’interessava pel romànic «perquè trobava que era un art auster i amb
línies senzilles, com el seu cine». També
recorda la vegada que van assistir a una
sessió de Cineclub Manresa, per veure-hi la pel·lícula d’Antonioni, Identificación de una mujer: «La gent, quan el va
veure entrar a la sala amb el seu barret
de panamà, no s’ho creia». L’actual crític de cinema i aleshores membre de
Cineclub, Jordi Bordas, té encara ben
present aquell dia: «Era el 5 de maig de
1990, a la Sala Ciutat. Veure’l allà, amb el
seu posat elegant i el seu barret incon-

Néstor Almendros, el nebot, els tiets calderins i el Sergi, el seu germà. A primer terme, Maria Cuyàs, mare de Néstor.
La fotografia és del dia de l’homenatge a Joan Cuyàs, el 1988 ( foto: Joan Serra)

fusible, va ser una sorpresa majúscula».
El Joan constata com, a banda dels més
cinèfils, Néstor passava molt desapercebut al nostre país, «potser perquè aquí
la direcció de fotografia no es valorava
prou i perquè sempre havia treballat a
fora». De fet, Vicente Aranda va ser l’únic
director espanyol amb qui va rodar una
pel·lícula. Va ser amb Cambio de sexo, el
1976, el mateix any que va guanyar l’Oscar a la millor direcció de fotografia per
Days of heaven, de Terrence Malick. Com
a curiositats, el Joan recorda que no li
agradaven gens els esports i que escrivia –escrivia molt–, sempre a mà, tot i
que ja existien els primers ordinadors: «I
anava enganxant fragments de papers
escrits com si muntés una pel·lícula».
El llegat
Lluís Cerarols lamenta que no s’hagin
pogut salvar més que «quatre engrunes»
del llegat de Néstor Almendros per bastir un petit museu amb tots aquells materials –cartes, fotografies, màquines,
llibres...–, «que el seu germà Sergi, mort
fa pocs anys, va anar regalant a tothom
que el venia a veure i s’interessava pel
seu germà». El Sergi, amb qui Cerarols
va conservar una llarga i intensa amistat,
«era un home solitari, un bon jan, que vivia d’un petit subsidi, amb un bon sentit

de l’humor, molt senzill i desprès». Del
seu germà, el Sergi va explicar un dia a
Cerarols que l’estatueta de l’Oscar Néstor
«la va regalar a un camioner alemany» i
que «Néstor semblava viure tres vides
alhora, de tan intensament com vivia el
present». Entre l’escassa documentació
conservada, hi ha una còpia d’un esbós,
escrit durant un dels seus darrers viatges
amb avió, «que havia pensat dirigir sobre els dies de la guerra civil a Calders».
De Néstor, a qui Cerarols encara va ser a
temps de conèixer i tractar mínimament,
recorda «el seu aire afable, gens pretensiós i amb una gran elegància».
Tant Serra com Cerarols coincideixen a
afirmar que Néstor Almendros, enterrat
per voluntat pròpia al petit cementiri de
Calders, juntament amb la seva mare i
els avantpassats materns, mereix ser recordat com a persona i reivindicat com
a cineasta. Un cineasta que, en paraules

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

de Bordas, «va ser un artista sensible i
brillant, amb un talent immens, que va
ser decisiu perquè grans pel·lícules assolissin un nivell portentós». Tant de bo
que, com proposen Serra, Cerarols i tots
aquells que van conèixer i estimar la
vàlua del director de fotografia de films
com El petit salvatge o L’habitació verda
o Històries de Nova York, es creï en un
raconet de la casa de cultura que duu
el seu nom a Calders un petit arxiu amb
«les quatre engrunes», fotografies, cartes, la bibliografia sobre la seva figura i
la seva obra, una còpia de les seves pel·
lícules, dels seus documentals... Seria el
millor homenatge que se li podria fer, a
ell i al cinema, amb motiu del 25è aniversari de la seva mort, esdevinguda
a 62 anys, al seu apartament de Nova
York, el 4 de març de 1992. Un aniversari
que, ai las!, coincidirà amb el centenari
de la iniciativa de l’avi Cuyàs de fer arribar l’aigua al poble.

Àngel Guimerà, 74 08241 Manresa Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com parcir@parcir.com
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propostes
MÚSICA Marc Vilanova

Tribut al rock

L

es bandes de tribut prenen tan protagonisme
en la programació d’aquest mes de novembre
a la Sala Stroika que sens dubte mereix ser esmentada en aquest espai. Així els més veterans
com les noves generacions poden rememorar
els repertoris que han fet d’aquestes bandes uns autèntics referents i clàssics atemporals. Encetarem la selecció amb els Whole Lotta Band (dissabte, 5 de novembre,
22 h) reencarnant la mítica banda britànica Led Zeppelin i transportant l’oient als anys 70, a l’època daurada
del hard rock, amb un espectacle de gran atractiu visual
i sonor. Per als fans del rock urbà estatal, els berguedans
Besos de Perro (divendres, 18 de novembre, 23 h) presentaran el seu tribut de la banda navarresa Marea, amb
clàssics dels de Berriozar al públic de Manresa. I sense
deixar el format de banda tribut, però ara dirigit als
menuts de la casa, Sin City ens oferirà el seu particular
homenatge a AC/DC (diumenge, 13 de novembre, 12
h) dins del cicle Rock en Família. La millor manera de
difondre la cultura del rock and roll en un format d’espectacle adaptat als rockers més primerencs.

TEATRE Joan Morros

‘El rey’, una ficció teatral

L

a gent de Teatro del Barrio de Madrid, de la
qual es va poder veure a Barcelona el muntatge Ruz-Bárcenas, ara porta a la sala gran del
teatre Kursaal un muntatge imaginari sobre la
monarquia espanyola en la figura del rei Joan
Carles I, escrit i dirigit per Alberto Sanjuan que també
hi actua al costat de Luis Bermejo, en el paper de rei, i
de Willy Toledo. L’obra, que es va presentar la temporada
passada al teatre Lliure, tracta del paper que ha jugat la
monarquia a l’estat espanyol en els últims quaranta anys
i quins objectius es planteja per a les properes dècades.
Al muntatge, a mes de parlar d’un fictici personatge
anomenat Juan Carlos I, també s’hi veuen reflectits Don
Joan de Borbó, Francisco Franco, Henry Kissinger, Adolfo Suàrez, Antonio Tejero o Felipe González entre d’altres. Amb un to de comèdia bufa, El rey es converteix en
un sàtira de la
trajectòria i la
figura de Juan
Carlos I, que
ens fa riure i
sobretot ens fa
pensar.

ART Maria Camp
CINEMA Laura Vidal

‘Inferno’

L

a pel·lícula? Inferno. L’objecte que t’hauria agradat entrar a la sala? Una
manta, perquè l’última
aventura de l’expert en
simbologia Robert Langdon convida a tapar-se fins al coll i no pensar exageradament.
Després d’haver-nos fet creure que Leonardo era el senyor que va descobrir el secret més ben guardat o que
Bernini era un pobre sectari que esculpia amb certa gràcia, ara Ron Howard repeteix per tercera vegada darrere les càmeres adaptant les novel·les de Dan Brown. La
sinopsi: un Langdon amnèsic ha de descobrir l’enigma
que salvarà la humanitat, aquest cop amb Dante com a
fil conductor. Entenem que es tracta de ficció, que les
històries són per entretenir i que El codi Da Vinci i Àngels
i Dimonis tenien la seva gràcia i es deixaven veure; però
amb Inferno el director ha perdut el pols, augmenta
l’acció i els efectes, perd profunditat i a Tom Hanks cada
cop li costa més creure’s el seu personatge. Quan l’has
acabat, el més destacat que t’ha quedat a la retina són
les vistes de la meravellosa Florència i poc més. Com a
producte funciona, però com a alternativa recomano
treure la pols d’algun llibre d’art d’aquells que decoren
els armaris i fullejar-lo, si voleu, amb manta inclosa.
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Hac Mor i Fracassart

F

ins a mitjans de novembre el Museu Comarcal
de Manresa ens ofereix la darrera exposició del
poeta i artista Carles Hac Mor: Fracassart de
la no-mort de l’art, una producció del Museu
de Granollers–Ajuntament de Granollers. En
aquest treball, amb imatges de Vicenç Viaplana i un audiovisual fet conjuntament amb Ester Xargay, Hac Mor
ofereix un tractat acadèmic d’història de l’art des del Romanticisme fins a l’actualitat: el Fracassart, que defineix
com un moviment artístic continu que cada dia guanya
adeptes que no són vistos ni sentits per ningú, perquè
es mouen en l’anonimat clandestí, i que l’únic que pretenen és fracassar, desafiant l’èxit que imposa el nostre
temps. Un projecte en el qual aquest creador fresc, divertit, irònic i original va voler fer un assaig i alhora una
reivindicació de la història de
l’art contemporani a través de
la seva mirada. Altres propostes d’aquest mes a les quals
val la pensa estar atents són
la del Konvent, a Cal Rosal, sobre Activisme, Art i Terrorisme;
Versiones de una cicatriz al CACIS Forn de la Calç, a Calders,
i la Mostra d’Arquitectura de
la Catalunya Central a la Casa
Lluvià, de Manresa.

espai d’art
Mabel Nieto

Colors de sons,
cubs que l’amaguen,
el so espera les mans mestres.
“Quan el so queda atrapat en el color”
Mabel Nieto
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fa 25 anys
Jaume Puig

Creixia la immigració
magribina
La presència de ciutadans d’origen àrab
s’havia incrementat considerablement. Els
manresans havien rebut aquest nou grup
d’immigrants amb el recel d’allò que els era
estrany o desconegut i els nouvinguts formaven una comunitat que s’havia establert
majoritàriament al barri vell.

E

l reportatge central, elaborat per Lídia Gilabert i Alba Gros, recollia que segons el cens
de 1991, a Manresa hi vivien 282 àrabs (116
més que quatre anys enrere). Un dels punts
més importants de trobada d’una comunitat que conservava molt les tradicions era la mesquita,
que llavors estava situada en un pis vell al carrer de
Cantarell. Altres punts de reunió eren el bar La Baixada,
a la baixada dels Drets, i el del carrer de les Piques. Les
queixes que manifestava la població àrab a la revista
eren sobretot de les mostres de racisme que rebien,
sobretot els més joves.
Polèmica pel poliesportiu de la Sagrada Família
En un reportatge de Mius Jordà i Àngels Masats, es recollia la polèmica generada al barri de la Sagrada Família, on es preveia la instal·lació d’un poliesportiu. El
fet insòlit era que aquesta pista havia de ser construïda sobre un pàrquing de propietat privada, al carrer
de la Trieta, cantonada amb el carrer de Sant Cristòfol.
L’associació de veïns no veia clara la situació de l’equipament, malgrat que l’Ajuntament assegurava que el
tracte amb els propietaris del pàrquing era ferm.
S’adjudicava el pàrquing de la Porxada
El dia 9 de novembre, dins del cicle de Musibloc, el
cantant Raimon es retrobava amb el públic manresà
al cap de molts anys d’absència dels escenaris de la
ciutat. La revista també es feia ressò de l’adjudicació
el dia 12 a l’empresa ACSA de la construcció de l’aparcament per a 386 places a l’espai on s’havia d’ubicar
la plaça Porxada. El dia 15, amb una conferència del
professor Joan Veny, es lliuraven a la Plana de l’Om
els premis d’investigació Oms i de Prat, convocats per
Caixa Manresa. I el dia 24 arribava puntual la fira de
Sant Andreu.
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Vida social
Des de feia uns mesos, la revista havia encetat la nova
secció Vida social i aquell mes recollia la notícia del lliurament de la medalla de bronze de la ciutat a Ignasi
Torras, com a reconeixement per la seva tasca durant
25 anys en la direcció de la Capella de Música de la Seu.
La secció també es feia ressò de la tornada a Manresa
de l’animador Lluís Pinyot, després d’una estada a Costa d’Ivori, on havia treballat per a l’organització cooperant Món 3; de la concessió d’un premi Lacetània a
un relat d’Àngels Fusté, llavors membre de l’equip de
redacció de la publicació, i de l’obertura d’una exposició del dibuixant Manel Fontdevila a la llibreria de
còmics 2 de Piques.

Grup de musulmans pregant a la mesquita del carrer de Cantarell.

crònica social
Mireia Vila

Estrena de la pel·lícula ‘Helga’ al cinema Apolo (1969)

A

quest és l’aspecte que presentava al carrer
del Bonsuccés el diumenge 2 de novembre de 1969 a les 16:30 h. Poques vegades
a la ciutat s’havien vist tantes aglomeracions per anar al cinema. El motiu: l’estrena
de la pel·lícula Helga al cinema Apolo. Helga, el milagro
de la vida (1968) d’Erich F. Bender, era un documental
produït pel Ministeri de Sanitat de la República Federal
d’Alemanya. Destinat al públic adolescent, estava considerada una de les primeres pel·lícules de divulgació
sexual. A Espanya la projecció es va restringir a les anomenades sales «de arte y ensayo», que oferien obres
amb menys orientació comercial, per a un públic minoritari. Tot i aquestes precaucions, el fet que abordés el
tema de la sexualitat –tabú a l’Espanya franquista– va
generar molta polèmica. A diverses ciutats es va obligar que hi hagués una ambulància a l’exterior de la
sala, per por que algunes imatges poguessin provocar
desmais als espectadors.
Tot això malgrat que no era un film eròtic, sinó un
documental d’iniciació sexual, bàsicament centrat a
descriure els fenòmens biològics de la reproducció
humana. El mateix diari Manresa era molt crític amb
el fet que estigués vetat als joves, que eren el col·lectiu per al qual havia estat ideat. A l’apartat de crònica
cinematogràfica es definia com a «inadmisiblemente
no autorizado para menores de 18 años». Tres dies
abans s’havia fet una estrena a porta tancada, en un
acte que va reunir diverses personalitats del món de
la medicina, presidit pel doctor Martí Garriga Roca,
un dels impulsors de la Asocación de Obstetrícia y
Ginecologia catalana.
Foto: Antoni Quintana.

La sala d’art i assaig Apolo, inaugurada el 1943, oferia
als anys seixanta una cartellera de cinema que avui en
dia anomenaríem alternatiu o d’autor, en versió original subtitulada. La família Padró, propietària del local
i de la majoria de cinemes manresans, havia endegat
amb l’Apolo una iniciativa gairebé pionera: en aquell

moment a Espanya només hi havia sales d’aquest
tipus a dotze ciutats capitals de província. Després
de la Transició, l’Apolo s’acabaria especialitzant en el
cinema classificat com a «S» (pseudoporno).
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Dylan

Q

ue la cançó és un gènere literari ho sabem
des de l’edat mitjana. Els trobadors anomenaven així –cançó– les seves composicions,
preferentment les amoroses, i a hores d’ara
no sé si ningú gosaria posar en dubte el valor
literari d’aquells textos. En canvi, quan l’Acadèmia Sueca ha decidit concedir el premi Nobel de literatura a Bob Dylan, un autor que fa el mateix que feien els
trobadors, i a més fa de joglar, n’hi ha hagut més de quatre i més de cinc que han posat el crit al cel i diuen que no
pot ser que un músic de rock obtingui aquesta distinció.
En parlen, de fet, com si l’Acadèmia Sueca fos una institució que hagués de gaudir del do diví de la infal·libilitat.
Si repassem els guardonats fins ara, no tots
han aguantat el pas del temps –feu, si no, una
repassada a la llista i digueu, amb el cor a la
mà, quants n’heu llegit–, i val a dir que ben sovint la seva concessió no ha estat exempta de
polèmica: quan el van donar a Orhan Pamuk,
per exemple, es va dir que s’havia fet per motius més polítics que literaris, i fins i tot l’any
passat, quan el va guanyar Svetlana Aleksiévitx, hi ha qui va posar en dubte que el periodisme es pogués equiparar a la literatura.
Es pot, doncs, qüestionar que li hagin donat
el Nobel de literatura a Dylan? És clar que sí.
Però ni més ni menys que quan l’han concedit a qualsevol altre autor. Com passa amb
tots els escriptors, hi ha qui menysprea la
seva obra i hi ha qui la troba genial. Entenc, també, que
hi hagi qui se sent decebut perquè ara, per quota lingüística i nacional, ja no podrà obtenir-lo Philip Roth –el
gran novel·lista nord-americà que ha entrat en totes les
travesses des de fa anys–, però això forma part del joc.
Com totes les decisions humanes, la de l’Acadèmia Sueca és qüestionable, naturalment, però també respectable. Em temo, a més, que a alguns –especialment a
aquells que sempre tenen alguna cosa a dir sobre qualsevol autor, per desconegut que sigui i encara que no
n’hagin llegit res– els fa ràbia que hagi guanyat Dylan
perquè és popular, tothom el coneix, i això els impedeix
perorar una estona sobre alta literatura entre les seves
amistats, com feien cada any.
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Lluís Calderer

Cites oportunes

L

es circumstàncies polítiques de la pell de
brau em menen molt sovint, des de fa molts
anys, a rellegir el poema Potser cuinat amb
un eco de Valle-Inclán, de Salvador Espriu –i
de retop a altres obres de l’escriptor gallec,
com Luces de bohemia i sobretot El ruedo ibérico–, a
manera de cura d’aigües. Ara, però, he tornat al poema espriuà en la recent edició crítica del recull on
figura: Les cançons d’Ariadna.
És així com, gràcies a l’extens i acurat aparell de notes,
m’he assabentat de moltes coses. Per exemple, del fet
que motivà aquesta airada i sarcàstica explosió del
poeta de Sinera datada el 4-03-1966.
Resulta que el dia 1 de març havia aparegut a la portada de La Vanguardia
una fotografia de Franco a l’Escorial
presidint els funerals commemoratius
del 25è aniversari de la mort d’Alfons
XIII –entre els assistents s’hi veu també
l’aleshores príncep Joan Carles– amb el
titular: Funerales por los reyes de las dinastías españolas.
En el poema, la desfilada grotesca
i fantasmagòrica dels personatges
manllevats i recreats del món esperpèntic de Valle –hereus directes de les
pintures negres de Goya– acaba amb
aquest dístic: «Tots penjàvem d’una
Erques Torres
canya / aquest trist ninot, Espanya».
Per cert, per què els polítics afeccionats a citar Espriu
no ho fan mai amb aquests versos quan la seva oportunitat resulta dia sí i altre també innegable?
Per a mi, avui, la sorpresa ha vingut en retrobar a la nota
corresponent com s’hi constata el ressò en aquests versos d’una cançó popular que jo havia après no sé de qui
i que cantàvem amb altres nens del carrer que també la
sabien. Era, tot i que això aleshores ho ignoràvem, una
paròdia de l’himne espanyol, i que feia així:
Espanya, Espanya,
penjada d’una canya
si la canya cau,
Espanya adéu-siau.
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Il·lustració: Joan Manel Gabarró

Desimpuls

Q

uin despropòsit el cas de l’edifici Impuls i la
mala gestió que, pel que sembla, n’han fet
tots plegats. El resultat és la retirada d’una
bona picossada d’un fons europeu que havia de subvencionar-ne una tercera fase de
creixement. Esperem que aquesta vegada, com a mínim, les instal·lacions del Parc Central no acabin com
el Palau Firal, deixades de la mà de Déu i amb botges
de vegetació rodant a cops de vent per les voreres del
perímetre. El bateig de les instal·lacions, que van requerir una modificació del pla urbanístic de l’Agulla, ara
fa aquella gràcia fàcil i terrible que facilita els titulars
de la premsa: «Ja no l’impulsa ningú»; «El Centre Tecnològic no agafa impuls» o, directament i al marge de la
brometa, arrencada de cavall i parada de burro.

En definitiva, part del fons FEDER es convertirà en un
fons FEBER, o sigui, de joguina, no sabem si per l’alta
volatilitat del fenomen de l’empresa emergent amb
peus de fang i cortines de fum que sovint vol canalitzar
capital per quedar-se a la cuneta poc després d’haver
sortit a competir. Un gran soufflé és el que sembla tot
plegat. Com el que va portar l’ínclit Adolf Todó a autoassignar-se un sou astronòmic a Catalunya Caixa quan
l’estat era a punt de rescatar tot el sistema bancari amb
els diners dels ciutadans. El comportament –encara
que al final no sigui punible, segons la justícia– és immoral directament i ens fa veure a galet a molts dels
que continuem pensant que el tauró de Castellbell i el
Vilar s’hauria d’haver conformat amb la modernització
de la Caixa de Manresa, al cel sia.
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BUGADA AL POU
Ja podem
dir ‘séquia’

Al marge de la polèmica sobre els canvis en els accents diacrítics, l’Institut
d’Estudis Catalans també ha aprovat
la modificació de l’accent de la paraula séquia. És cert que en la majoria de
mots esdrúixols amb e tònica el timbre
és obert, però en aquest cas a Manresa
sempre l’hem dit tancada i entenc que
l’IEC s’ha adonat que, en bona part del
territori del català, també ho fan així. La
qüestió del vocalisme és sempre ben
complicat. Els parlants gironins són
especialistes a canviar el timbre les es
i les os i encara hi ha discussions ben
enceses sobre la pronúncia –en zones
allunyades del municipi en qüestió– de
Berga o Lleida que, com que són planes i no se’n marca el timbre, molts parlants pronuncien a e oberta. En el cas
de séquia, però, els manresans estem
d’enhorabona. Ja ho podem escriure
tal com ho diem, encara que el canvi
impliqui modificar els rètols del carrer
de la Séquia, de la Junta de la Séquia,
del parc de la Séquia, de la Transéquia...

El Manel
brilla a l’Ara
No crec que digui cap bestiesa si em
refereixo al Manel Fontdevila com un
dels ninotaires més brillants i esmolats del país. El seu talent, alhora, s’ha
estès durant ants per diverses publicacions de l’estat. Del seu llapis i ocurrències va néixer el nostre Oleguer Bisbal i el seu estil punyent no ha deixat
de créixer i madurar a, entre altres publicacions i col·laboracions, Regió7, El
Jueves o Público (la darrera reconfigurada per motius polítics i econòmics
al suport digital com a eldiario.es). El
dia 30 d’octubre, i per segona vegada
–ja n’havia firmat una el mes de juliol
passat– el Manel ha il·lustrat la portada del diari Ara que, alhora, suposa la
plasmació més plàstica i genuïna –en
paper– del nostre ninotaire més reconegut. A part d’obrir el periòdic, Fontdevila també il·lustra amb tires còmi-
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QUINTÍ TORRA CORDONS

ques el dossier sobre la investidura de
Rajoy. Espero que la col·laboració amb
l’Ara tingui continuïtat. La portada a
propòsit de la investidura té un segell
genial, la barreja del quadre de Dalí
que simbolitza el pas feixuc del temps
amb el president gallec caminando rápido que diuen els del PP sota el títol
d’un titular amb connexions literàries:
L’Espanya impassible.

Indrets ignasians
poc endreçats
Tot i la protesta continua dels cupaires al voltant del turisme religiós que
ha de mobilitzar la ciutat, al parc de la
Balconada hi ha el Pou de Llum, una
instal·lació relacionada amb sant Ignasi, que segur que serà visitada el 2022.
El cas és que l’entorn està força deixat
i no passaria cap estat de revista de
cara a la promoció turística. L’estat de
la barana que testimonia la fotografia
no pot ser més il·lustratiu.

Brutícia al Casino
Una altre indret –aquest més cèntric
però no menys important que la Balconada– és el parc del Casino i, en especial, la façana exterior de l’edifici on
es conserva una preciosa escalinata.
Una lectora em fa arribar una foto-denúncia de l’espai que demostra que
la brutícia s’hi acumula en quantitats
considerables. L’espai verd, ben necessari al centre de la ciutat, és freqüentat
per molta gent i, cap al vespre, a més,
amb la política de l’estalvi energètic
està tènuement il·luminat i, tot i el
tancament d’accessos, és fàcilment accessible saltant per damunt de les tanques del carrer de l’arquitecte Oms. A
l’excés de porqueria, hi podem sumar
una altra màcula de l’incivisme ciutadà: l’estesa d’excrements canins dels
ciutadans que aprofiten la part posterior del Casino per passejar-hi el gos.

Apel·lació canina

En tot cas, com podeu observar, no
sembla que el deute sigui únicament
material. En els termes amb què s’expressa –que expliciten una amenaça–, sembla que, al marge del deute,
hi ha en joc alguna cosa més. Potser
l’amistat? Tot plegat molt intrigant, ja
us ho diré.

Una realitat, la de la cagarada massiva,
que ha portat alguns veïns a cercar solucions imaginatives per evitar que els
omplin els portals d’excrements. És el
cas d’aquest del carrer de Roger de Flor
que us mostrem, en què s’hi ha instal·lat
un cartell en el qual s’apel·la a l’animal
a instruir l’amo en la recollida d’excrements. No sé si el mètode resultarà
efectiu, però la ironia sempre és agraïda, sobretot, si convida a la reflexió.

El deute
de la Mònica
El que ja no sé si admet cap reflexió
és el deute de la tal Mònica que, pro-

bablement el seu creditor, ha decidit
fer públic a partir d’un rètol penjat al
carrer de Sobrerroca. Hem de suposar,
doncs, que deu ser veïna de la revista.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

La Manresa universitària (i 2)

J

a m’ho semblava que la Manresa universitària continuaria.
En primer lloc voldria demanar
disculpes per si he pogut molestar alguna persona o faltar a
la veritat en la darrera astracanada del
mes d’octubre passat d’aquest homenot… Explico el que vaig fer per escriure el que vaig escriure envers la pàgina
web comentada. Una vegada trobat el

pare cercador Google, poso les següents paraules: «universitat Vic Catalunya central» i em va enviar a l’adreça
www.uvic-ucc.cat com a primera opció
de totes. És ben cert que, de les onze
opcions que surten a la primera pàgina,
com a quarta opció surt la de UManresa, amb la seva web: www.umanresa.
cat, totes les altres opcions porten al
web de Universitat de Vic-Catalunya
Central que vaig fer servir per als meus
comentaris. Demano disculpes, només
volia posar de manifest que qualsevol
persona interessada pels estudis oferts
al Campus Manresa, i, sobretot, de fora
de les nostres contrades, se li pot fer
força dificultós trobar la identitat i la importància del Campus Manresa; a partir
d’ara farem pedagogia en el sentit de
per on buscar i trobar el Campus
Manresa. Ai las! Un excés de manresanisme per part meva. Aquesta
butaca i més la persona que l’ocupa
s’estima Manresa. Massa?
Res no em faria més feliç que tota
l’experiència universitària acumulada de Manresa exercida des de
diferents institucions tingués la visibilitat que es mereix. M’agrada

recordar el concepte d’universitat com
una comunitat de professors i acadèmics i una institució generadora del
saber. Al segle VI, cap a l’any 533, en el
Digest de Justinià, la Universitas tenia
el significat d’una agrupació, corporació, gremi, comunitat, col·legi, societat,
que, per defensar en comú els seus
interessos, constituïen una comunitat
jurídica. És aquí on plora la criatura. Té
Manresa, com a ciutat, un projecte universitari comú? Un pla estratègic a mitjà i llarg termini? Hem d’anar a remolc
del veí del costat? Sempre és més fàcil
discutir amb el veí del mateix replà que
amb el de l’àtic. Les diferents institucions (de tota mena) estan representades de manera suficient (em refereixo a
llocs de representació i no a la dignitat
de les persones) en aquest projecte?
Segurament vam arribar a un projecte
ja establert i amb un camí ja iniciat, fet
que ens ho posa més complicat. Amb
el cor a la mà, escric una reflexió que
potser no reflecteix exactament el que
passa. Cal recordar «...interessos comuns ...comunitat jurídica». Doncs, a
treballar per decidir i influir en aquesta
comunitat, sense perdre cap llençol en
cada bugada.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Sobre la salut sexual dels manresans i les manresanes

A

mb la idea de fer-se idea de
l’estat de salut dels manresans, la FUB i l’Ajuntament
de Manresa han difós una
enquesta per internet demanant als ciutadans què opinen sobre diferents qüestions. A partir d’una
afirmació, cal respondre si s’hi està
d’acord, molt o poc, en desacord o ni
una cosa ni l’altra. Les consultes tenen
a veure amb la qualitat de l’aire, el soroll, la recollida de la brossa, el trànsit
i les plagues de rates. De cop, però,
n’apareix una que desconcerta tant
com fa pensar: «La ciutat fomenta una
bona salut sexual». Que jo sàpiga, les
ciutats poden fomentar la pràctica de
l’esport, una bona cartellera cultural o
la convivència entre els seus habitants.
Podem admetre, fins i tot, que una ciu-
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tat fomenta la salut i la prevenció de
les malalties sexuals, amb campanyes
com Posa-te’l, posa-l’hi. Abans de respondre m’agradaria saber què s’entén
per salut sexual i, com que la pregunta no és privada sinó de percepció
col·lectiva, quina és la vida sexual dels
meus conciutadans. Només aleshores
tindré prou dades per manifestar-me a
favor o en contra d’aquesta afirmació.
Tampoc no sé si, per obtenir aquesta
informació, m’he d’adreçar a la regidoria de Joventut, Cohesió social, Esports
o Participació. Ara com ara només estic
en disposició de constatar que la ciutat
fomenta una bona salut sexual entre
els coloms. Només de pensar quines
actuacions podria endegar l’Ajuntament, en el supòsit que les respostes
fossin negatives, ja em sento fomentat.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Maria Picassó, la noia de la caricatura

LO GAITER
DEL CALDERS
Tots hem vist que els socialistes
en Rajoy han investit.
¿Recordeu Miquel Iceta,
a Gavà, fent aquell crit
demanant al senyor Sánchez
«Pedro, líbranos, por Dios!»?
S’han ben cagat a les calces
i traït els electors.
A l’Espanya que s’acosta
no hi tenim pas res a fer.
Està vist que no ens admeten.
Diguem-los, doncs, «passi-ho bé».

E

s diu Maria Picassó i Piquer i
sí, probablement no la coneixeu. Però s’escau que la Maria és l’artista que signa cada
mes la il·lustració d’aquest
article. I ara que som al número 50
d’aquest Qui no coneix... potser és
l’hora de presentar-la! Jove i molt espavilada, la Maria és de l’any 83. Bona
noia i millor estudiant, però especialment independent. Tant que, després
de passar per la Joviat, va entrar a la
facultat d’Arquitectura, en va sortir arquitecta i, fins i tot, va treballar-ne dos
anys. Però tururut violes: la il·lustradora va guanyar la batalla, i l’arquitectura
va quedar precoçment jubilada. Des
d’aleshores es dedica apassionadament a dibuixar. I és que la Maria ja
havia crescut entre les piles de revistes i còmics que el seu pare venia a la
papereria del carrer Martí i Julià. Això
i, és clar, l’acadèmia de dibuix de la
mare, que és Blau Estudi d’Art, al carrer
de Guimerà: encara avui hi fa algunes
hores cada setmana, per conservar el
vincle amb família i ciutat! I és que la
Maria viu a Barcelona, i des d’allà dibuixa per tot el món. Caricatures com
aquestes, sí, però... Vau veure a l’Ara

el seu Trump-Clinton? Doncs aquesta
és la Maria Picassó, i aquell el seu estil geomètric, que és el que li dóna la
personalitat. Si furetegeu per la seva
pàgina al Face veureu què dic! Hi veureu també que el seu fort són els videojocs: va començar per un projecte a
Solsona sobre animalons de granja i
avui és a l’equip que fa els d’Star Trek,
que vol dir assumir encàrrecs de feina abassegadors per l’altra banda del
planeta. Poca broma! Professional com
és, aquest novembre repetirà de convidada al congrés de caricaturistes del
món, enguany a Phoenix, Arizona. I els
explicarà això, que li agrada dibuixar,
que ho ha fet sempre i que, si de cas,
té una certa traça a plasmar les variables que fa que cada cara sigui sempre
única. Maria Picassó! Podeu creure,
però, que no ens coneixíem? Després
de cinquanta mesos col·laborant plegats via internet, i no ens sabíem la
cara! Ho vam resoldre amb un cafè al
Pajaril, i vam celebrar cadascun dels 49
caricaturitzats amb què la Maria cada
mes fa embadalir. I avui, que som al 50,
li hem demanat –barruts– si no hi posaria la seva, de cara, ni que sigui per
dir-li públicament: gràcies, Maria!

A Manresa a partir d’ara
l’erari municipal
recaptarà com Déu mana
el servei de tenir un gual.
Segons ha esbombat en Sala
cal un reajustament,
ja que un munt de gent no paga,
en concret, un deu per cent.
Aquest sap on jau la llebre!
Aquest home és un gat vell.
Per fer més gran la collita
no hi ha com passar el rastell.

Diuen que va prenent forma
la reforma del Museu.
Ja tenim feta la rampa
per poder-hi pujar a peu.
Hi podrem entrar pel claustre,
enfilant-nos poc a poc
com aquell que al cel s’enfila,
per contemplar-hi barroc
i altres joies d’art ben nostres,
que fan treure’ns el barret.
De moment festina lente
fins a l’any 2017.
¿És cert el que diu la dita
sobre el fer dels manresans?
Potser sí que som uns lladres
però més cert que som gormands.
I com que també som pillos,
la setmana entrant hi haurà
les Jornades Gastronòmiques
del Camí Ignasià.
Hi podreu tastar el brou d’herbes
els dolços del pelegrí,
i si teniu bon estómac
vi bullit, que fa pair.
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EPITAFI

MOSSÈN GUDIOL

ELCULDELPOU

Concessions i confessions

M

ai prou ben ponderades germanes i
germans, segons les dades oficials –que
Déu sap que amaguen certa enginyeria
estadística i secrets inconfessables–
apunten que l’atur es redueix i evolucionem cap a cert repunt econòmic, que ja seria hora.
Ara bé, una altra cosa són les condicions laborals dels
que tenen un lloc de treball remunerat a preu de saldo.
Amb un salari indigne, per Déu! L’estratègia sembla senzilla, laminar les feines fins a convertir-les en píndoles
de treball precari que permeten anar fent la viu-viu a
un nombre interminable d’empleats que, de passada,
escurcen, en part, la llista d’aturats. Repartir la misèria, a
fe de Déu. Vivim enganyats i entitats com Càritas o Creu
Roja són testimonis de la veritat oculta dels discursos
polítics sobre la sortida de la crisi. La solució –i que l’Altíssim sàpiga redimir-me– és putejar sempre el treballador, el de la classe més baixa, el que disposa de menys
recursos per tirar endavant. I si és jove, inexpert o poc
format, encara més. Encara que, com en el cas dels xofers de l’antiga concessionària de la línia d’autobús entre Manresa i Barcelona, la feina és prou qualificada per
treure-se’ls de sobre, vull suposar que per substituir-los
per altres amb les mateixes condicions laborals. I és que
no m’estranyaria que la nova empresa que explotarà el
servei, aposti per pagar menys els conductors.
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A fe de Déu que la línia de bus exprés a Barcelona
també és un bon exemple de, d’una banda, la necessitat de millorar el transport públic cap a la capital
catalana i, de l’altra, de com esprémer tant com sigui
possible l’explotació del servei per fer-lo viable com a
alternativa la calamitat de Renfe i la mortalitat de la
C-55. Sospito que a la Unió Temporal d’Empreses que
explotava la línia no acabava de fer rendible el servei.
A part de l’últim episodi de conflicte amb els conductors, ja s’havia denunciat que molts usuaris, en hores
punta, anaven drets durant el trajecte. Un altre despropòsit. Ja estem d’acord que el transport públic no
pot ser tan deficitari i, per això, s’externalitza per no
haver d’afrontar les inconveniències del sector. Però
falla alguna cosa des del moment en què, en un canvi de concessionària, no es respecta ni el lloc de feina
dels conductors habituats a fer el servei. L’administració no és capaç ni de regular certs principis que, al
marge de criteris economiscistes, millorin la qualitat
del servei. La concessionària té la paella pel mànec i
les exigibilitats són escasses. Per la mort de Déu, tant
costa planificar bé les coses? I, sobretot, quantificar-les
per saber fins a quin punt es poden collar les empreses
que exploten les concessions. Tot es precaritza. És trist,
molt trist. Però, mai, mai, cal perdre la fe.

#granpaís

Catalunya
va atraure el 2015
un 57,8% més
d’inversió estrangera
productiva que el 2014.
Font: Ministerio de Economía y Competitividad.

La força d’un

gran país
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Manresa, 12 i 13 de novembre

Jornades
Gastronòmiques
del Camí Ignasià

es

Fira Gastronòmica del Geoparc
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