editorial

Vestigis del passat

A

rxivar i preservar és una activitat relativament moderna si revisem les cronologies de la història de la humanitat. De fet, fins fa pocs anys, monestirs
i biblioteques antigues de la vella
Europa solien ser els marmessors més
habituals de la memòria i, especialment el Vaticà, el bagul tancat a pany
i forrellat dels secrets (inconfessables) del passat. El
poble era analfabet i tant les obres científiques com els
arxius escrits de llibres, tractats, atles i manuals només
tenien valor per part d’aquells que eren capaços de
descodificar-los. Però lluny d’aquesta documentació
preservada, si ho voleu, amb certa aureola de misteri,
hi ha molts moltíssims documents i peces privades
que permeten reconstruir la quotidianitat i aprofundir
en la historiografia des dels paràmetres de la modernitat. Ho explica perfectament Marc Torras, director de
l’Arxiu Comarcal, en el tema central. Els arxius públics
es diferencien dels privats per les funcions diferents
que tenen a l’hora d’obtenir fons de consulta i, especialment, en l’origen de la documentació. A tot plegat,
cal sumar-hi la perspectiva que les noves tecnologies
introdueixen en el procés de catalogació, preservació i
arxiu de les col·leccions. No només en la manera
d’emmagatzemar la documentació i els
perills de la digitalització que, per una
banda permet duplicar i fer consultables les fonts arreu, sinó en com anar
desant els continguts que s’originen des de fa relativament
poques dècades en
suports, impresos, visuals, sonors i, recentment, en format
multimèdia. A escala
local, l’existència de
diversos arxius privats
d’entitat
planteja la seva
viabilitat futura.
És el quid de la
qüestió. El tema
és d’actualitat
perquè els principals arxivers particulars s’han auto-

convocat a una imminent reunió per decidir conjuntament què cal fer: vendre, cedir, permutar o deixar les
col·leccions a l’arxiu públic.
Podem pensar que el més sensat seria cedir les
col·leccions a una institució pública i que fos aquesta –si
troba els recursos necessaris en temps més que difícils–
qui s’encarregués d’organitzar-los per ser consultats en
el futur per estudiosos i ciutadans en general. Però,
només en els exemples de Manresa, ja veiem que algunes col·leccions tenen un valor incalculable. I, òbviament, quan alguna cosa té valor –encara que faci de mal
taxar– té un mercat potencial i llaminer. Recordem, per
exemple, què va passar amb l’arxiu Agustí Centelles de
fotografia de la Guerra Civil i la pugna entre Madrid i
Catalunya per atresorar-lo. Però el mòbil econòmic no és
el que impera entre els col·leccionistes de la ciutat. Hi ha,
però, postures ben diferents: des de qui té clar que cal
lliurar el material a l’Arxiu Comarcal del Bages, a qui voldria crear una fundació privada o sumar la col·lecció a la
d’un arxiu encara que sigui lluny de Manresa. Altres persones, com per exemple Glòria Ballús, no tenen interès
patrimonial. El seu arxiu busca ser útil als futurs investigadors. Tant hi fa si troba documents originals o còpies del material que li
interessa per anar ampliant
una vasta col·lecció. Precisament, la tasca que
porta a construir-les és
l’objecte del tema
central. On sorgeix
l’interès arxivístic?
Quina és la metodologia? On cal buscar? I, en última
instància, quant
acaba costant als
arxivers? Tot plegat forma part
d’una dèria que
requereix constància, rigor i un procediment metòdic.
Un lloable intent d’endreçar i organitzar vestigis del passat.
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notícies del pou

Jordi Estrada al
Tocats de Lletra
Les opinions d’El Pou
digital provoquen debat
L’apartat d’Opinió del diari digital El Pou.cat
(www.elpou.cat) continua ampliant la nòmina de
col·laboradors i es renova setmanalment amb les aportacions de les plomes plurals de Llorenç Capdevila, Ivet
Castaño, Ignasi Cebrian, Carles Claret, Pere Culell, Jordi
Cumplido –el darrer article del qual ha estat dels més
comentats–, Antoni Daura, Marc Fernández, Jordi
Franch, Mercè Garcia Farreras, Adam Majó, Josep
Ramon Mora, Joan Morales Alcudia, Isabel Palà,
Montserrat Pedreira, Maurici Perramon, Sara Serrano i
Josep Torres Prunyonosa. El digital, germà d’aquesta
revista de paper, és present també a les xarxes socials
Twitter i a Facebook, i continua incrementant dia dia els
continguts d’informació.
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El nostre coordinador de temes de cultura, Jordi
Estrada, ha preparat un any més la selecció de textos
dels recitals del cicle de promoció de la lectura Tocats
de Lletra, coordinat per l’Ajuntament de Manresa i el
Gremi de Llibreters de Catalunya. Aquesta setena edició es fa del 4 al 27 d’octubre, gira al voltant del concepte resistents i proposa entre moltes altres activitats,
tres recitals, que es faran els dissabtes 5, 12 i 19 d’octubre, a la Plana de l’Om, a les dotze del migdia, i que són:
La pell del poeta: Espriu, en què l’actriu Sílvia Bel recitarà poemes de Salvador Espriu, acompanyada de la
música d’Orestes Gas; Espill romput, en què l’actriu
Isabel Rocatti, acompanyada de Nito Figueras, recitarà
els poemes més combatius de Vicent Andrés Estellés, i
La vida cara a cara, en què l’actor Fèlix Pons, acompanyat pel músic Jordi Busquets, recitarà poemes de
Miquel Martí i Pol, cronista d’un temps de resistències i
renúncies.
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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
Retallar els salaris
(dels altres)
M’he pres la molèstia de fer una petita
recerca a través d’internet dels darrers
documents publicats per algunes de les
més importants organitzacions representatives de l’empresariat, tant a nivell català com espanyol, per tractar d’identificar
elements d’innovació dins de les seves
propostes en relació amb el funcionament de les empreses i del mercat de treball per tal de sortir de la crisi.
Confesso que ha estat un treball inútil i
decebedor. Totes les propostes que els
nostres representants empresarials consideren necessàries per sortir de la crisi
tenen com a objectiu desregular i retallar
drets, i abunden en el reforçament del vell
i gastat model de relacions laborals basades en l’ordeno i mano. El darrer exemple
és d’aquesta mateixa setmana. El Circulo
de Empresarios, entitat que agrupa la flor
i la nata de l’empresariat espanyol, torna
insistir en les velles fórmules de sempre:
rebaixar el salari mínim, precaritzar més
els contractes, etc.
Afortunadament no tots els empresaris
segueixen el model que les seves organitzacions representatives propugnen i
volen. Alguns s’esforcen en dur a la pràctica canvis de fons en les relacions laborals de les seves empreses: aposten per
deixar de banda les temptacions autoritàries i intenten crear estructures menys
rígides que siguin permeables als interessos de les persones empleades i als de les
diverses parts de la societat que es relacionen amb l’empresa. Són empresaris
que han captat la necessitat d’avançar en
la responsabilitat social de l’empresa; que
entenen que cal donar respostes basantse en la igualtat d’oportunitats que permetin el desenvolupament professional
de cada persona a l’empresa; que tracten
de superar el vell i gastat esquema de
producció fordista en els que uns pensen,
decideixen i controlen, i d’altres realitzen
mecànicament els treballs repetitius; que
aposten per formes d’organització que
estimulen la necessitat de treballar en
equip amb més quotes d’autonomia,
informació i participació; que saben que

la implicació i la confiança dels treballadors en el projecte de l’empresa és un factor que va a favor dels bons resultats de
l’empresa; que coneixen la importància
estratègica de la transparència en els criteris de gestió; que cerquen metodologies madures i intel·ligents de gestió dels
conflictes que sempre han existit i existiran entre els diversos sectors que formen
l’empresa (accionistes, gestors, treballadors, etc.), i que adapten el seu estil de
lideratge personal en tots els àmbits per
projectar aquests valors que reclamen
dels seus treballadors.
En un món on tot està en permanent
canvi i innovació, és ben paradoxal que
els líders de les organitzacions empresarials visquin aferrats a models d’organització i lideratge que ja vénen del segle passat i que no aprofitin els moments de crisi
per estimular l’exploració de vies alternatives. No és empitjorant les relacions laborals com s’avança cap al futur, sinó generant confiança i il·lusió entre els treballadors, apostant per fer passes decidides
cap a la democràcia industrial que, ara per
ara, és la gran desconeguda a la majoria
de les nostres empreses i sense la qual
resulta poc imaginable una democràcia
política real.
Josep Ramon Mora
(article publicat a la secció d’Opinió de:
www.elpou.cat)

Número 291 - Octubre 2013

De mes a mes

6

D’aquí i d’allà
Morena Stefani. Itàlia
Joan Piqué

8

Vides separades
Josep M. Oliva / J. Sardans

9

TEMA DEL MES:
Els arxius privats manresans
tenen un valor incalculable

10

Emprenedors
We Decide
Núria Closas

17

Natura urbana
Ignasi Cebrian

18

Del tros a la senalla
Joan Sala. Mel i horta
Alba Piqué / Laia Puig

19

Vins del Bages
Pilar Garcia

20

De la senalla al plat
El senyor de la tardor
E. Merly / G. Puig / C. Fíguls

21

Tastets de motor
Enric Oller i Carbó

23

L’Entrevista
Josep Fàbrega i Selva
Jordi Sardans

24

Espai d’art. Sofia Gómez

29

Fila Cultural
Ben ‘Tocats de lletra’
Josep Maria Aloy

30

Patrimoni ciutadà
El Pont de Ferro
Lluís Virós / Francesc Rubí

32

Propostes
Art, cinema, música i teatre

33

Fa 25 anys... Jaume Puig

34

Crònica social. Ignasi Torras

35

Fanal de cua
L. Capdevila / L. Calderer

36

el Cul del Pou

37

EL POU · OCTUBRE 2013

5

de mes a mes
El Correfoc multitudinari
clou la Festa Major
2 de setembre. L’endemà del castell de focs solidari per
recollir fons per pagar els tiquets de menjador als infants
més necessitats, el Correfoc tanca la festa major amb més
de 250 quilos de pólvora, en una de les darreres edicions
més participades.

La ‘família irreal‘
triomfa al Kursaal

Més de 3.000 persones
a la Marxa de Torxes

2 de setembre. Amb el teatre Kursaal ple, al llarg de cinc
funcions, el musical La familia irreal triomfa amb les aventures de la Casa Reial vistes per Dagoll Dagom i Minoria
Absoluta.

10 de setembre. Malgrat la pluja que cau a l’inici, unes
3.500 persones participen en la cinquena Marxa de
Torxes per la Independència. En arribar a la Plaça Major
el microbiòleg Pere-Joan Cardona llegeix el manifest
unitari i l’actriu Montserrat Carulla pronuncia un
vibrant parlament. L’acte es clou amb la ballada de la
sardana La realitat d’un somni.

L’exalcalde Jordi Valls
se’n va a Xile
3 de setembre. L’exalcalde Jordi Valls és nomenat gerent
general d’Aguas Andinas, l’empresa filial d’Aigües de
Barcelona (Agbar) que subministra aigua a Santiago de
Xile.

Doble acte institucional
per la Diada

6

Pius X Cisa

Comença el curs escolar
12 de setembre. Prop d’11.000 alumnes inicien el curs a les
escoles manresanes, amb una petita davallada a P3 i un lleu
augment a educació primària. L’increment més important
es dóna en els cursos de batxillerat i l’IES Cal Gravat incorpora un nou mòdul prefabricat, en espera que es construeixi el nou centre. D’altra banda, l’IES Lacetània no pot assumir tota la demanda en cicles formatius.

Trenta anys
d’havaneres a l’Agulla

11 de setembre. La celebració institucional de la Diada,
que s’havia iniciat el dia abans al saló de sessions de
l’Ajuntament de Manresa, amb un acte nou que pretenia
sumar els partits no sobiranistes (PP, PSC i PxC), incorpora la
novetat d’hissar una estelada a la plaça de l’Onze de
Setembre i el parlament d’Enric Martí, president de la
FAVM. Hi participen els grups municipals de CiU, CUP i ERC
i s’hi apleguen una cinquantena d’entitats, bona part de les
quals signen el manifest promogut per l’ANC .

14 de setembre. Sota l’organització de l’Agrupació Cultural
del Bages, la trentena edició de la trobada de cantaires
d’havaneres aplega una vintena de grups al parc de
l’Agulla.

El Bages s’aboca
a la Via Catalana

Es presenta la
trilogia de Tomàs Cabot

11 de setembre. Manresa i el Bages contribueixen de
valent en l’èxit de la Via Catalana, especialment a les Terres
de l´Ebre. Més de 5.000 bagencs viatgen fins a Vandellòs i
l´Hospitalet de l´Infant majoritàriament en els busos organitzats per l’ANC amb el suport d’Òmnium Bages, per
omplir una desena de trams, entre el 130 i 137 i entre el 143
i el 145.

20 de setembre. La sala d’Actes del Centre Cultural del
Casino acull la presentació de la publicació en un sol
volum de la trilogia formada per les novel·les de Josep
Tomàs Cabot Giravolt dels dies, Deu visites al company
absent i Adéu, Bakunin!. Hi participen, a més de l’autor,
Josep M. Aloy, Llorenç Capdevila, Jaume Huch i Jordi
Estrada.
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Imputen 7 bagencs pels
sous a Catalunya Caixa
27 de setembre. El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 30, Josep Maria Pijuan, considera que hi ha prou indicis
de delicte per imputar els representants de la comarca als
consells d’administració de Catalunya Caixa, després de la
denuncia de la Fiscalia Anticorrupció. A més d’Adolf Todó i
Manel Rosell, imputa l’expresident del Consell Comarcal i
exalcalde de Sant Joan, Francesc Iglesias; Ramon Llanas;
Josep M. Badia; l’exalcalde de Manresa, Josep Camprubí, i
l’alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno.

La Shopping night fa forat
28 de setembre. Amb una vuitantena de comerços oberts
i el trànsit de la Muralla tallat a l’alçada de Sant Domènec,
Manresa Centre Aciu+Comerç aconsegueix que el centre
comercial s’ompli fins a la mitja nit, en la segona edició de
la Shopping Night.

El CTM es trasllada
al Parc Central
30 de setembre. El Centre Tecnològic de Manresa deixa
definitivament la seva seu a les Bases de Manresa per traslladar-se als Dolors, on ocuparà el 50% de l’espai del nou
edifici del Parc Central.

Una de freda...

E

l passat mes de juliol, el gerent de l’empresa
municipal pel foment de la rehabilitació urbana de Manresa (Forum), Francesc Carné, va
acomiadar set treballadors de l’empresa amb
l’argument que ja no eren necessaris perquè
al seu parer calia aplicar una reducció de jornada d’atenció al públic que passa a ser de les 9 a les 5 de la tarda
els dilluns, i de 9 a la 1 del migdia els dimarts, mentre
que la resta de dies hàbils de la setmana es deixaven per
les visites concertades, amb l’argument segons l’empresa d’optimitzar els recursos, ara que està de moda utilitzar paraules rebuscades per intentar amagar d’alguna
manera la crua realitat, en aquest cas l’acomiadament
d’aquests treballadors, tot aprofitant la nova legislació
laboral del PP, clarament favorable als interessos de la
patronal i totalment en contra dels assalariats, a qui
segons els nous dirigents tan sols els corresponen 20
dies per any treballat. En la conciliació al departament
de Treball, aquest passat mes de setembre no es va arribar a cap acord sobre l’acomiadament improcedent.
També cal dir que potser si que alguns treballadors es
miren massa el melic, sobretot tenint en compte que les
seves al·legacions: una prejubilació en ser major de 61
anys o quatre reduccions de jornada per atendre
menors. És cert que hi ha situacions molt pitjors.

...I una de calenta

E
El Galliner

Al Tall s’acomiada
a Manresa
14 de setembre. El grup valencià de música d’arrel tradicional AlTall s’acomiada dels escenaris catalans al teatre Kursaal, després de quaranta anys de trajectòria, en
un emotiu concert organitzat per l’ANC, El Galliner, el
Col·lectiu Desvalls, la Fundació Independència i Progrés
i Òmnium Bages.

n l’àmbit universitari, la Fundació Universitària
del Bages (FUB) continua creixent i fent una
encertada política innovadora i d’aprofitament docent de les noves tecnologies. En
aquest sentit, a l’inici d’aquest nou curs ha
presentat una nova ADSL terrestre amb fibra òptica,
que se suma a l’aèria que ja existia, per tal de ser una
alternativa de connexió i alhora millorar la velocitat de
l’accés a internet tant per part d’alumnes com dels
professors i a la vegada també serveix per desenvolupar els diferents projectes acadèmics i assistencials de
base tecnològica, com per exemple la formació on line.
Ens cal felicitar-los, ja que a més a més, amb la connexió de la FUB a la xarxa de fibra òptica han aconseguit
també la connexió directa amb la residència universitària. I aquesta important decisió coincideix en el
temps amb la de l’Ajuntament de Manresa per tal de
potenciar la fibra òptica com una infraestructura d’àmbit local, en un moment de creixement del nombre
d’alumnes a les aules universitàries a punt d’arribar als
4.000, amb 400 professors i més de 600 aules virtuals.
Tot plegat, amb l’objectiu fonamental per part dels
seus responsables de la consolidació d’una oferta d’estudis en benefici de la pràctica professional, de la innovació i de l’emprenedoria.
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d’aquí i d’allà

Joan Piqué

Morena Stefani. Itàlia

«Aquí hi ha gent molt oberta i es pot trobar
fàcilment la manera de ser útil a la societat»

inc 33 anys i vaig néixer a Bolonya, on he
viscut gairebé tota la vida. Vaig estudiar
idiomes i literatura anglesa i alemanya a la
Universitat (l’equivalent a la filologia aquí)
i vaig treballar en assessorament d’aturats
i una oficina de mobilitat europea. Fa un
parell d’anys, van confluir diversos factors:
la feina es va acabar, tenia ganes de viure
una experiència internacional i vaig poder acollir-me a un
projecte de voluntariat europeu. Vaig arribar a Manresa
l’octubre del 2011.

T

El projecte de voluntariat era impulsat pel Consell
Comarcal del Bages i una entitat italiana. Vaig estar al
punt d’informació juvenil SapsK fins al juny del 2012.
Llavors vaig tornar a Itàlia un parell de mesos, i vaig participar en un altre projecte d’educació per la pau a la república de Geòrgia. Però tenia decidit instal·lar-me a
Manresa. El setembre del 2012 tornava a ser aquí.
I ara sóc manresana, de moment sense data de tornada.
En arribar de seguida em vaig apuntar a un curs de
monitora al CAE, que ara estic acabant. I vaig començar
a treballar: de professora d’idiomes (anglès, italià), cada
cop més, i ara ja ho faig d’una manera més fixa, en acadèmies, una cooperativa de formació i una escola. Visc
al centre, en un pis compartit amb una companya.
Manresa és deu vegades més petita que Bolonya, de fet
té el nombre d’habitants del meu barri. I té una mica
aquest caràcter de barri: la gent es coneix però alhora
tens accés als serveis i tot el que necessites. És una ciutat còmoda. Tot i que jo no tinc cotxe i trobo que una de
les mancances és el transport públic. Cap a Barcelona
però també pobles de la vora. Poca freqüència i el servei
acaba molt d’hora.
Estava saturada d’Itàlia. El govern, la política, la gent… I
aquí de seguida vaig conèixer gent més positiva, activa,
que intenta fer coses per canviar la situació. Parlo almenys dels ambients amb què jo m’he relacionat. A Itàlia
tothom és molt desconfiat, com més passiu i pessimista.
Aquí he trobat estímuls, aquesta seria la paraula. Molts
estímuls. M’he implicat en les activitats de l’Ateneu La
Sèquia, un projecte extraordinari, i en moviments
socials. A Bolonya també n’hi ha hagut, però ara està tot
molt aturat. I un lloc com l’Ateneu, allà, seria més tancat,
costaria entrar-hi i participar-hi. Crec que aquí hi ha gent
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«Estava saturada d’Itàlia. Tothom és
més desconfiat, passiu i pessimista.
Aquí he trobat molts estímuls»
molt oberta i qui ho vol pot trobar fàcilment la manera
de col·laborar i ser útil a la gent i a la societat.
De fet, som països veïns, però a Itàlia hi ha un desconeixement enorme de la realitat d’aquí. Es pensa que a
Espanya tot és flamenc. Jo mateixa he descobert coses
que m’han sorprès: sabia que es parlava català, però no
que era tan comú entre la gent, a l’escola, etc. He volgut
aprendre català i castellà. A més, he arribat al moment de
màxima efervescència del tema nacional. I intento contribuir a fer caure prejudicis contra els catalans. A Itàlia, s’associa el moviment independentista o els catalans en
general amb la Lliga Nord, una formació d’extrema dreta,
feixista. I no té res a veure! Al nord d’Itàlia no hi ha hagut
una repressió històrica i cultural, el tema és només econòmic i és radicalment diferent que aquí. La gent parla
sense conèixer i jo miro de combatre-ho. Ah, i no cal dir
que el dret a decidir és una qüestió de pura democràcia i
caldria poder fer la consulta.
Participo també a activitats de la Manresa Antifeixista. I
canto a la coral de gospel de Sallent i a la del Peguera. No
paro. M’agrada ser conscient i participar. No només viure
en un lloc sinó integrar-me al seu teixit social. Crec que és
la manera de conèixer la realitat del país. I si trobo a faltar
per exemple la pizza... Cap problema, me la faig jo a casa!

vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Allò que tenim i no valorem

Hotel de fora

E

E

l titular semblava l’adaptació d’un altre o una
combinació de paraules sobre unes declaracions que hauríem pogut llegir igual dos dies
que dos mesos abans. Aquesta vegada deia:
«Mas avisa d’una nova campanya de por sobre
la permanència a Europa». Vist això molts devíem fer el
mateix: girar full. Perquè empassar-se cada dia el mateix
menú informatiu i els mateixos comentaris d’una banda
i de l’altra, més que tip et deixa embafat. Però aquest
cop, i llegint gairebé d’esma, em vaig aturar a pensar, no
sé per què, en el que significa formar part de la Unió
Europea. I en una mena de reflexió encadenada em vaig
anar aturant a prendre consciència de totes les estructures en les quals estem immersos i que per bé i per mal
marquen la nostra vida. Continuo creient que si la gent
–això que abans en deien el poble i ara en diuen la ciutadania– sabéssim del cert i amb detall com ens roben i
com ens manipulen, la reacció podria ser imprevisible i,
gairebé que per un sentit purament pràctic, prefereixo
que no se sàpiga del tot, perquè podria ser horrorós.
Però tot i mantenint aquesta visió crítica de la política i
de les institucions, penso igualment que tampoc no
valorem prou el que significa, per exemple, formar part
de la unió de països europeus.

El mateix desconeixement dels diputats que –més bé o
més malament– ens hi representen, el desconeixement
general de com funcionen les seves institucions i el poc
interès que susciten les eleccions al seu parlament són
una bona mesura del nostre distanciament. Però quan
algú parla de la possibilitat –real o no– de ser-ne exclosos, és quan molts s’adonen de la sort que tenim de serne membres. Fora bo que es publiqués –i que se li
donés una major difusió si és que ja s’ha publicat– una
llista de totes les coses que ens ha aportat i ens aporta
formar part de la Unió Europea. I a propòsit d’això, i
anant una mica més enllà, també seria bo que tots féssim una altra llista particular de tot el que rebem de la
societat i del que hi aportem nosaltres. Segur que a la
majoria ens surt un saldo al nostre favor. I és un bé que
cal valorar i preservar. Igual com totes les coses bones
que tenim a la nostra vida i a les quals només donem
importància quan estem a punt de perdre-les.

m crida força l’atenció el fet que institucions,
hotelers i d’altres afectats no moguin un dit i ni
tan sols es pronunciïn sobre el fet que 447 places hoteleres dels convidats a la 16a Fira
Mediterrània se’n vagin a l’hotel Double Tree
Hilton La Mola, de Terrassa. És cert que des del passat
més de novembre va tancar l’hotel Pere III, però l’any
passat ja hi havia aquest problema i es van saber trobar
les solucions adients. Si al Bages hi ha prou places hoteleres per acollir aquestes 447 persones, s’hauria de preguntar als organitzadors de la Fira quines contraprestacions obtenen del fet d’allotjar-los a Terrassa? Així que
em faig diverses preguntes més: Per què la contractació
hotelera s’ha d’oferir a diversos grups catalans per acabar
anant fora del Bages? Per què no és determinant la proximitat a Manresa, a l’hora de decidir les pernoctacions?
Per què s’accepten subsidiàriament i no com a primera
opció, els hotels manresans i bagencs? Si l’hotel Món i Els
Noguers ja cobrien la demanda, per què ara calia fer un
concurs públic d’àmbit català? Hi ha tripijocs que no
s’han explicat entre el gerent de la Fira i la Diputació, com
insinuen alguns tuitaires? Sigui el que sigui, la Fundació
Fira Mediterrània s’equivoca greument.

I tampoc no entenc gens ni mica el silenci de l’alcalde i
del regidor de Cultura, ja que sembla que el tema no vagi
gens amb ells. No tenen res a dir? Em sembla que en
aquesta qüestió estant fent un paper ben galdós. Al meu
entendre la Fira no ha acabat de quallar plenament en el
conjunt de la població manresana. El nom potser també
ajuda a crear un cert distanciament i la crisi econòmica
que s’aguditza any rere any des del 2008 no contribueix
precisament a augmentar la participació activa de la
població. Però les dades tant del nombre d’espectacles
com de programadors no són gens dolentes, i enguany
s’ha fet encertadament un esforç per promoure les arrels
de la música tradicional i em sembla que les institucions
manresanes hi haurien de jugar un paper més actiu i no
deixar-ho gairebé tot en mans de la Generalitat, per estimular el sentiment de pertinença dels manresans envers
la Fira. Si a més a més desaprofitem les poques oportunitats que ens dóna per contribuir-hi amb els nostres
recursos, malament anem.

EL POU · OCTUBRE 2013

9

tema del mes

Ferran Sardans
Jordi Sardans

Els arxius privats manresans
tenen un valor incalculable

més d’arxivers privats,
alguns dels personatges que entrevistem
en aquest reportatge
també són bibliòfils,
col·leccionistes i sobretot estudiosos de la
seva ciutat i comarca.
Mentrestant, els investigadors continuen esperant la digitalització definitiva d’arxius i biblioteques, ara
aturada per la crisi econòmica, que ha
endegat la xarxa conjunta de la
Generalitat, cosa que els permetrà la consulta de la majoria de documents des de
casa.

A

L’interès arxivístic en Jaume Pons i Agulló
neix a partir de la compra del llibre
Història de Manresa, de Joaquim Sarret i
Arbós, «el 21 de juliol de 1950». Les seves
fonts de proveïment han estat persones
conegudes, drapaires, antiquaris (de
Manresa, Vic, Barcelona o Tarragona).
«M’hi he gastat molts diners i m’ha suposat una feinada. Com a auxiliar de farmàcia era estricte, rigorós i metòdic i pel que
fa a la documentació, he continuat en la
mateixa línia». Amb la idea que es trobin
fàcilment els documents i siguin fàcils d’utilitzar, «he catalogat els arxivadors, amb
una retolació original pròpia adaptada a
les meves necessitats». Per ell, el que té
més valor és l’arxiu global i l’època històrica més representada és «la història manresana des del 1800 fins ara». Té documentació de continguts molt diversos:
des de l’art antic al romànic, gòtic i barroc;
urbanisme, patrimoni, farmàcia; castells,
monestirs i museus; Montserrat,
Barcelona i Casino. També de temàtica
religiosa: la Seu, el Carme i d’altres esglésies i convents, claus de volta, vidrieres,
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Són cinc arxivers i un col·leccionista i representen l’arxivística
particular a Manresa: Jaume Pons i Agulló, el més conegut i amb
fons documentals i fotogràfics perfectament catalogats; Francesc Villegas i Martínez, expert en tota classe de monografies
locals de Catalunya, pessebres i goigs; Xavier Jovés Garcia, especialista en publicacions manresanes; Joan Vila-Masana i
Portabella, que a més de documentació de temàtica manresana
és qui més postals conserva de la ciutat; Glòria Ballús Casòliva
experta en estudis musicals, amb un significatiu arxiu de música
d’àmbit bagenc i també de partitures locals, i Josep Guardiola i
Noguera, especialista en l’obra de Josep M. Subirachs.
retaules, altars, confraries, d’algunes de les
quals n’ha estat president o secretari. Té
2.500 llibres de diverses èpoques, una
bona part dels quals sobre Manresa i la
seva història. Té llibres sobre la història de
Montserrat des del 1604 fins a l’actualitat.
Entre els llibres li agrada destacar el de
Comandes i cartes del fabricant Ramon
Brunet als seus representants a Cadis per
exportar productes tèxtils a Ultramar
(1787-1814), un capítol dels quals «relata
els fets de la invasió francesa a la ciutat en
data 5-9-1808». Un altre sobre els consellers de Manresa de 1401 al 1719, que
porta el títol de Llibre de resolucions i deliberacions, de Sarret i Arbós, publicat el
1904. A més ha recuperat els arxius d’Àngel Llobet, Albert Benet Clarà i el Casas del
carrer Guimerà, «amb les memòries artístiques, literàries, retalls i actes de Manresa
des del 1908 al 1954».
Té 2.000 goigs i 72 pergamins, un dels
quals sobre el traspàs del Castellet de
Bages. També centenars de documents
diversos, entre ells plànols de Manresa
des del 1900, 14 carpetes sobre biografies
de personatges manresans i «el diari original de la Casa Oms, amb els productes i

despeses des de 1-10-1878 fins al juny de
1912 i la documentació biogràfica de
Manuel Oms de Prat, donada per la seva
filla». Metges manresans (1890-2012),
cognoms manresans del 1000 al 1800,
corporacions municipals del segle XX i el
que portem del XXI, alcaldes de Manresa
del 1850 al 1939, 60 arxivadors amb tots
els programes de la Festa Major i de la
Festa de la Llum, amb pregons i publicacions, Arxivadors diversos, amb documentació sobre «les banderes de les confraries manresanes o els cartells públics
franquistes que s’exposaven a les botigues i cintes falangistes», jocs florals, concursos de Pintura Ràpida, Transèquia, Fira
d’Espectacles,
Mediterrània,
Fira
Medieval, Aixada, toros, castells de foc,
Correfoc, carrers i cases de Manresa 181112, després de la crema de la ciutat per l’exèrcit francès... Té a més les actes notarials
del segle XVII al XX, principalment, documents originals de sobrevenda d’edificis i
terrenys, així com les signatures dels notaris de Manresa, carpetes sobre la Unió
Catalanista i les deliberacions de la primera Assemblea general de delegats de la
UC a Manresa, el març de 1892, les Bases
per a la Constitució Regional Catalana

publicat per la impremta de La
Renaixença (un any després la segona
assemblea a Reus), el Centenari del Bruc,
el Sometent de Manresa (1800-1830)...
També escultures, com «una talla de fusta
d’un Crist de l’Aran del segle XIII, així com
una Santa Llúcia del segle XVIII...».
Monografies i postals
Sobre l’arxiu de Francesc Villegas i
Martínez, cal dir que primordialment està
constituït per 25.000 llibres de monografies locals de Catalunya, amb un alt percentatge del Bages; 300 arxivadors de
materials diversos com ara opuscles o
fulletons i 600 capçaleres de revistes culturals catalanes. Col·lecciona 50.000 documents sobre marededéus, 40.000 goigs i
300 monografies sobre pessebrisme. El
seu interès arxivístic neix arran de l’excursionisme: «Des de fa 50 anys, recullo documents sobre esglésies, fullets turístics i de
seguida arribo als 2.000. Quan l’any 1980
fundem els Amics de l’Art Romànic al
Bages, amb Jaume Pons i Jaume
Soldevila, incremento les excursions als
pobles i el recull dels fons documentals».
Estableix contactes amb Max Cahner al
Maresme i Josep M. Sans Travé, de la
Fundació Noguera, a través del seu amic
el terrassenc Josep M. Domènec, que «em
canalitza documentació sobre les monografies locals de Catalunya». Fa intercanvis
amb algunes amistats i demana publicacions a ajuntaments, museus, centres
excursionistes, biblioteques, arxius.
També s’ha nodrit de diverses donacions:
de l’arxiu-col·lecció de Teresa Carbonell
Ratera, «rebo de la seva filla, llibres, goigs,
diversos escrits sobre el tema de la Mare
de Déu i sobretot postals». De l’arxiu
Simeó Selga, rep a través de la seva vídua
M. Àngels Brunet, «l’arxiu sobre monografies locals, i també butlletins, felicitacions i
recordatoris». Del músic Josep M. Solà
Fonoll, rep a través de la seva vídua, «els
programes de l’Orfeó, concerts, sardanes i
festes de caire manresà, mentre que les
partitures van a parar a l’Arxiu». Calcula
que ha invertit uns 30.000 euros en la
recol·lecció dels materials, sense comptarhi el pis sencer destinat a la seva biblioteca-arxiu. Entre els llibres i documents que
més valora cal esmentar: «el fons comarcal del Bages, una història de Manresa de
Joan Gaspar Roig i Galpà del 1693 o El jardín de Maria que en un catàleg de l’any
1981 estava valorat en 50.000 pessetes.
També els pessebres i els gegants de

Francesc Villegas al seu arxiu, constituït per 25.000 llibres i milers d’altres documents

l’Amades, però sobretot El Pessebre de
Joan Amades, ja que en la reedició hi ha
aportacions meves, que considero interessants».
El manresà Joan Vila-Masana i Portabella,
col·leccionista de peces històriques des
d’adolescent, és actualment director
d’Infraestructures de l’hospital Clínic de
Barcelona. «El meu arxiu el conformen
més de 1.500 llibres, dels quals 300 són
anteriors a 1990; 3.500 postals de
Manresa, la col·lecció privada més prominent en la matèria, i 500 goigs i gravats». El
llibre més antic de Manresa, que té data
de 1649, i el primer que s’hi edità «del
meu arxiu és de l’any 1768, un novenari
sobre la Immaculada Concepció, a càrrec
de Domingo Coma». També hi destaquen
peces úniques, com diaris locals de l’època de la Guerra del Francès (1813), com
ara el Diario de Manresa: «El resguardo en
quatre carpetes plenes meticulosament
enquadernades i classificades». Disposa
d’una base de dades amb tot el que s’ha
publicat en referència a Manresa classificat per temes i autors. «He anat guardant
tot el que he anat trobant sobre Manresa,
sense una especialització clara, amb tendència al període comprès entre el segle
XIX i l’any 1936, però sense renunciar a
res». Les seves fonts de proveïment són
diverses i de diferents àmbits geogràfics,
però prefereix mantenir-les en l’anonimat:
«Quan algun dels meus proveïdors té
alguna cosa interessant em truca i negociem un preu», relata. Revela que s’ha gastat «uns quants milers d’euros». Així,
«quan encara estudiava vaig poder adqui-

rir al Portal de l’Àngel la meitat de la
col·lecció dels goigs de Lluís Maria Soler i
Terol, fill del primer arxiver de Manresa,
Leonci Soler i March, que va ocupar el càrrec des de 1882 a 1932. Segons la rumorologia manresana, l’historiador va caure en
una pertorbació mental durant els seus
últims dies, fet que va propiciar que la
seva biblioteca es malvengués i que jo la
pogués comprar anys després no sense
abonar una notable quantitat de diners».
Vila-Masana apunta que internet ha
modificat el mercat de documents històrics i que cada vegada fa més compres a
través de la xarxa.
D’una opinió semblant és Xavier Jovés,
per a qui Vila-Masana és el seu mestre: «El
Joan Vila-Masana em va ensenyar com
guardar i arxivar meticulosament els
documents», i ens confirma que actualment es compra molt a través d’internet:
«Fins ara havies d’anar als drapaires o botigues d’articles de segona mà, però era un
mercat molt limitat. En canvi, ara hi ha
unes possibilitats enormes», apunta, i afegeix com a il·lustració: «No aniré a una
botiga de Bilbao a comprar una postal de
Manresa, però si que la hi compraré a través d’internet». A més, Jovés afirma amb
rotunditat que internet «ha permès baixar
els preus». L’interès arxivístic de Xavier
Jovés neix de l’entorn familiar: «El meu
pare ja tenia llibres, i des de molt petit
m’han interessat i hi he dedicat temps,
esforç i també diners», reconeix. Jovés
s’ha especialitzat en el tema de paper:
«Tinc altres objectes antics de Manresa,
però sobretot llibres i documents de
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Jaume Pons i Xavier Jovés, als seus arxius respectius. A la dreta, un dels documents de Joan Vila-Masana, que té un munt de llibres i me´s de 3.500 postals de Manresa

paper», afirma. Malgrat tenir-ho tot inventariat i ordenat, no té la xifra numèrica
exacta dels exemplars de què disposa,
però assenyala que té «més de 1.000 llibres, més de 1.500 postals, 1.800 factures
industrials i altres documents, però no
importa la quantitat, sinó la qualitat». Les
seves principals fonts de proveïment són
«les fires, internet i gent d’aquí que em
coneix i sap de la meva devoció per
aquests articles», afirma. En paraules de
Xavier Jovés, mantenir i fer créixer un
arxiu particular és car: «Ara amb la crisi
han baixat una mica els preus, però una
col·lecció així requereix un esforç econòmic», relata, i confessa que ha arribat a
pagar 600 euros per un llibre antic. El llibre
més vell que té data del 1607.
«Hi dedico molt temps, cada dia una estona. Per a mi és una vàlvula d’escapament
de la feina, m’aporta molta distracció»,
manifesta. Jovés sosté que s’estan perdent molts documents que conformen la
història del país: «És una llàstima, però
s’estan perdent articles que són molt
valuosos, perquè la gent llença coses
sense tenir en compte la importància històrica que tenen», es lamenta. Si pogués
anar a sopar amb un personatge de la història de Manresa, Jovés escolliria Joaquim
Sarret i Arbós: «Va tenir la visió de recuperar el que hi havia a l’arxiu i a més va
escriure la història de la ciutat», afirma en
relació al successor de Soler i March. A
més, afegeix que té un llibre escrit pel fill
de Sarret i Arbós amb una dedicatòria al
seu pare.
Històricament, l’arxivística particular local
contemporània compta entre d’altres
amb tres noms propis: Josep Guitart
Santasusana, conegut com mossèn
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Guitart (1864-1935), estudiós i arxiver privat que va dipositar el seu arxiu al Centre
Excursionista de la Comarca de Bages
(CECB), el qual en va fer una donació a
Montserrat, on van anar a parar diversos
pergamins. Pons explica que va recuperar
part de l’Arxiu Guitart «després que algú
del CECB l’hagués llançat a les escombraries». L’arxiu esmentat conté carpetes
sobre ordes religiosos i d’esglésies, reculls
monogràfics, fullets de l’època, llibres
comarcals de començaments de segle i
diversos opuscles. Sobre Joaquim Sarret i
Arbós (1853-1935), arxiver públic de la
ciutat de Manresa, amb biblioteca i arxiu
privat propi, Pons explica que bona part
de la seva documentació i bibliografia va
passar a l’actual Arxiu Comarcal del Bages,
però «Mercè Sarret, la seva filla, també en
conservava una part considerable, fins
que un escrivent de cal Busquets li va
treure molta cosa». Ara Pons en conserva
les signatures dels notaris manresans des
del 1890 i les seves biografies, així com
diversos llibres i manuscrits, entre ells El llibre Verd de Manresa, transcrit per Sarret i
Arbós l’agost de 1910, «que és l’única
còpia manuscrita que ens queda». Pel que
fa al polític i advocat Leonci Soler i March
(1858-1932), bona part del seu arxiu, dels
segles XIX i XX, va passar a l’Arxiu de la
Ciutat, però la seva important biblioteca
la va cedir al seu fill, l’historiador Lluís Soler
i Terol (1888-1958), que se la va malvendre. Jaume Pons confessa que en té
alguns manuscrits, «obtinguts a través del
Calveras, que era un intermediari conjuntament amb l’Àngel Llobet, el cametes».
D’altres estudiosos i arxivers manresans
foren Blai Padró i Obiols (1873-1934), pel
que fa a la Història, l’Arqueologia i la
Natura; Francesc Brunet i Generas, mort el
1955, especialista en Montserrat i expert

en arqueologia, art i història comarcal,
que segons explica Francesc Villegas li va
lliurar «bona part del seu Arxiu que contenia diverses fotografies d’en Bohigas».
Aquest era un afeccionat a la fotografia,
amic d’en Brunet i soci del CECB i Jaume
Pons també en té una altra part.
Arxius fotogràfics
Jaume Pons disposa de «30.000 fotografies en paper i 75.000 negatius fotogràfics,
o clixés de pas normal; 3.000 clixés de
vidre, 250 DVD i 150 vídeos». També conserva clixés de planxa. «Són negatius dels
goigs de la Llum del 1948» i clixés de boix
«de la impremta Abadal del segle XVIII i de
la impremta Trullàs del segle XIX».
D’aquest material propi, cal remarcar
especialment les pel·lícules de 9’5 mm originals, conservades amb capses
metàl·liques, passades a vídeo i DVD, «on
s’observen imatges de les Banderes del
Bruc, del metge Montardit o del rei Alfons
XIII, i també de l’Aplec de Sardanes del
1927 al bosc del Suanya o del Dia del
Llibre del 1929 en què s’observa la llibreria
Rubiralta i el quiosc de l’Arpa, entre d’altres». Tot i que la majoria de clixés
d’Antoni Quintana van passar a l’Arxiu
Comarcal, Pons confessa que «em va
donar 12.000 clixés per la seva expressa
voluntat. Fent neteja, va trobar una capsa
de cartró amb negatius. Vaig tardar 5 anys
a classificar-ho en àlbums de fotografies
amb sobres de tires per col·locar-hi els
negatius. Són fotografies manresanes i
actes seus com a periodista del diari
Manresa». També va recuperar fotografies
de Francesc Brunet, treballador de cal
Jorba i «unes quantes de l’arxiu Ausió
Gamisans, comprades a un amic del
Gamisans que treballava a cal Jorba». Li
agrada recordar que ell va ser el primer

que va publicar fotografies antigues de
Manresa d’una manera completa i sistemàtica l’any 1983, quan es comença la
publicació dels dos volums de Manresa
1885-1935, al seu entendre «la primera
història gràfica de Manresa, amb cara i
ulls».
Francesc Villegas té un fons total aproximat «entre fotografies i postals, unes
20.000. Correspondrien aproximadament

a 1.100 de Manresa, del Bages 2.900 i de
Catalunya i altres llocs, 16.000. Pel que fa a
l’estamperia, aproximadament unes 5000
imatges». El seu arxiu fotogràfic està catalogat per ordre de municipis i fitxat de
manera que hi figura: la numeració, la
data d’entrada, el títol, l’autor, la procedència i el preu. Com ja hem dit, Villegas
s’ha nodrit també de l’arxiu de Modest
Francisco Erill, si bé el tema de la fotografia artística va passar al Museu i els clixés a

Partitures musicals
manresanes
Glòria Ballús, cap de protocol de
l’Ajuntament de Manresa, és una experta investigadora de les partitures musicals manresanes. El seu interès arxivístic
neix de «la necessitat de tenir material
per estudiar i poder fer les meves investigacions. No sempre puc anar a consultar els llibres en una biblioteca, per tant,
procuro tenir-los a casa». El seu pare que
fou caporal de la Policia Municipal, va
passar els darrers anys a l’Arxiu Històric
de Manresa «i m’explicava coses que hi
trobava, de manera que vaig començar
a donar importància als papers vells,
que són fonamentals per la investigació.
D’aquí sorgeix el meu interès per aconseguir documentació». Pel que fa a la
quantitat d’objectes, «no la tinc controlada perquè no em mou l’esperit d’emmagatzemar sinó que adquireixo el que
necessito quan ho trobo o quan em
sembla que pot tenir alguna relació
amb els temes que m’interessen». La
documentació que considera més
valuosa són «les partitures de compositors manresans pel que representen
(Antoni Girbau Tarrés, Manel Jovés,
Manel Esparbé, Joaquim Pecanins,
Marian Homs, Enric Masana, Estanislau
Casas, Lluís Ribera, Damià Rius...), i perquè ja no es poden anar a comprar, ja
que no es troben». També té les fotocòpies de les partitures de la Seu: «Alguna
d’original, però no em cal perquè no
m’interessen com a patrimoni, sinó per
poder-les treballar». També disposa
d’alguns llibres exhaurits de temàtica
musical.
Els continguts del seu arxiu-biblioteca
són partitures, llibres, documents diversos, fullets, discos, CD, i «tot el que està

Glòria Ballús té un un arxiu sobretot de tema musical

relacionat amb la música instrumental,
per cantar, tocar i ballar». Disposa d’una
biblioteca de personatges, d’història
local i sobre la vida quotidiana de
Manresa. També ha conservat «llibres,
fullets, programes de concerts, retalls de
diaris...». A més a més, té una biblioteca
de protocol i altres sobre cuina, viatges i
novel·la. Diu que li ha costat una mica
massa cara. «Sobretot, en llibres, encara
que després només els fullegis una
vegada. Per sort, ara existeix un magatzem virtual relacionat amb llibreries de
vell i editorials on es troba molt material». Com a col·lecció conserva per
exemple el Calaix de sastre, del baró de
Maldà, que es publicava intemporalment arran del buidatge dels manuscrits
originals. Metodològicament, cataloga
els seus objectes d’acord amb el programa informàtic Accés que li permet treballar per temes, llibres i partitures. A grans
trets, «la M són els llibres, la P les partitures i la PF les partitures folklòriques, classificat per autors, tipus, temes, títols i insipids literaris (que són les primeres paraules d’un text d’una partitura coral)». Es
subministra bàsicament de «compres,
regals i brocanters, i també de dues
famílies manresanes, una de les quals

l’Arxiu Comarcal, com ens confirma
Carme Serra, vídua de Modest Francisco.
Villegas es va quedar les fotografies en
paper que feien referència a Manresa i a
les monografies catalanes, «però d’acord
amb la seva vídua vaig lliurar tots els clixés
a l’Arxiu Comarcal».
Vila-Masana té una gran quantitat de
publicacions periòdiques locals i un «llistat amb tots els locals i comerços de

em va donar partitures religioses i l’altra
d’un músic manresà, partitures no religioses». Ha fet diversos estudis musicals
sobre el Bages i particularment sobre
Moià, Cardona i Sant Vicenç de Castellet:
«A Moià, en vaig trobar en un contenidor
i les vaig numerar en capses que vaig
donar a l’arxiu, els responsables del qual
em van deixar fer fotocòpies de les partitures originals que havia classificat». A
Cardona, va aconseguir «partitures de
diversos músics que van passar al seu
arxiu i també em van fer fotocòpies». I a
Sant Vicenç de Castellet, «vaig treballar
conjuntament amb la Carme Grau
Vilardell, quan era la bibliotecària de la
Salvador Vives Casajoana, en la recerca
de partitures, d’on vaig extreure algunes
fotocòpies com les del ball de gitanes».
Com a curiositats interessants ens diu
que, en una compra a pes, «em van aparèixer les partitures de l’Orquestrina
Royal de Manresa i dins d’unes revistes,
l’original de la teoria musical de Joaquim
Pecanins, per ensenyar els seus alumnes».
Pel que fa al futur del seu arxiu privat,
Glòria Ballús ho té molt clar: «En el meu
testament, el deixo a l’Arxiu Comarcal
del Bages per conservar-lo, però sobretot perquè pugui ser consultat per tots
els investigadors de la música». Es tracta
d’un arxiu potent pel que fa a formes,
mètodes i sobretot per les partitures
musicals locals. Ballús considera que a
l’Arxiu Comarcal del Bages li falta un
apartat exclusiu dedicat a la música, i
més amb les partitures de la Banda
Municipal que són a l’Arxiu, com també
el fons musical de Sarret i Arbós i l’aportació del fons de Josep M. Vilar. «Penso
que és el lloc adient perquè hi vagi el
meu, que comprèn des de l’edat mitjana fins a l’actualitat», diu.
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‘El català, llengua per a tothom’,
un vídeo per compartir
El Departament de Cultura, mitjançant la
Direcció General de Política Lingüística, ha publicat a Internet el vídeo El català, llengua per a tothom, una mirada en clau jove i positiva sobre el
català com a llengua competitiva i de futur.
El vídeo es pot trobar a les xarxes socials, juntament amb missatges i dades, i també en una
plataforma pensada per facilitar-ne la difusió
viral.
El català, llengua per a tothom es va presentar al Parlament de Catalunya en l’acte de commemoració dels 30 anys de la Llei de normalització lingüística. Els protagonistes, que també

tenen 30 anys, parlen del creixement i l’extensió
de l’ús del català des de 1983 fins a situar-se al
nivell d’altres llengües mitjanes d’Europa.
El català és la llengua d’Europa amb més
poder d’atracció després de l’anglès i el francès,
s’ensenya en 126 centres superiors d’arreu del
món i disposa de domini propi a Internet. El
model lingüístic de l’escola catalana ha rebut
reconeixement internacional i l'aval del Consell
d'Europa.
Plataforma i vídeo:
http://www.gencat.cat/llengua/peratothom/

Manresa amb els canvis de propietat i els
anys, que m’ajuda a datar les fotografies».
Disposa de «500 clixés de vidre i més de
300 fotografies originals, moltes de les
quals úniques i de períodes diferents».
Són diversos els fotògrafs que han deixat
el seu fons personal a l’Arxiu Històric de la
Ciutat, avui Comarcal del Bages. Segons
Marc Torras, director de l’Arxiu, «estem en
una fase de tenir controlats els que existeixen al fons de l’Arxiu i les noves aportacions, que en bona part dels casos hem de
classificar i documentar». Uns dels primers
fons a tenir en compte és el de mossèn
Valentí Santamaria i Clapers, que segons
algun dels nostres entrevistats inclou
fotografies de l’antic arxiu de Soler i
March, però segons Torras, «això encara
està per veure-ho». Lluis Rubiralta Garriga,
nat el 1902 i mort a Barcelona el 8-111980, hi va dipositar els negatius sobre la
Guerra Civil, carnets i fotografies diverses
dels municipis del Bages, «però es va quedar l’arxiu familiar», recorda Torras.
D’altres fotògrafs que han disposat d’arxiu
propi són: l’Arxiu Ausió-Gamisans, que al
seu dia va comprar Llorenç Gamisans
Garriga, (1902-1980) i el també fotògraf
Miquel dels Sants Ausió Rovira (Vic, 1897Manresa 1970). L’arxiu conjunt va passar al
Comarcal del Bages arran de la mort de
Josep M. Gamisans Reixachs, per exprés
desig de les seves germanes. Enric
Villaplana Vargas (1914-1983) no va passar el seu arxiu particular a l’ACB, però sí
que segons Marc Torras, «hi té un miler de
fotografies, per qüestions de protocol, ja
que era fotògraf de l’Ajuntament de
Manresa». Manolo Sánchez Manjón
(Benalva de Guadix, 1934-Manresa, 2009),
fotògraf de la Gazeta de Manresa, poc
abans de morir va traspassar els negatius
de l’arxiu a la seva filla petita, tot i que una
part considerable de còpies en paper, que
van dels anys 1965 a 1980, es van dipositar ja fa uns anys a l’ACB, com ens confirma
l’arxiver MarcTorras. Modest Francisco Erill
(1932-1999) dóna 240.000 negatius a través de la seva esposa Carme Serra a l’ACB.
Antoni QuintanaTorres (Capellades, 1920Manresa, 2007) va deixar-hi 35.000 negatius, «23.000 dels quals ja estan catalogats,
tot i que és una tasca feixuga ja que s’han
d’inventariar peça a peça», segons ens
explica Torras. L’arxiu d’Ignasi Rubinart
Pujol (1927-2012) fou dipositat a l’ACB
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amb 230.000 negatius i 9.000 dispositives
que abracen del 1950 fins al 2003.
Posteriorment, la resta del seu arxiu familiar se li va cremar a la vivenda de la carretera de Santpedor. També han dipositat
les seves fotografies a l’Arxiu, Marià Lladó,
5.300 negatius, i Jordi Pasqual, diverses
fotografies en paper a través d’una cessió
de Regió7... El darrer arxiu fotogràfic que
hi ha arribat «és el de Josep M. Rosal i
d’Argullol, amb uns 1.000 negatius ja catalogats, amb unes fotografies de gran qualitat», assenyala Torras.
El futur dels arxius privats
Ens consta que els principals arxivers particulars de Manresa s’han convocat entre
ells a una reunió conjunta per intentar

aclarir posicions respecte del futur dels
seus arxius: vendre, cessió, permuta, arxiu
públic? Jaume Pons explica que havia fet
gestions amb Rotary Club per a la creació
d’una fundació, però de moment «el tema
està aturat, potser perquè anualment canvien de president». També espera resposta sobre «l’interès que tinguin les meves
filles», però té clar que no ho passarà a
l’Arxiu Comarcal perquè «la ciutat no s’ha
portat gairebé amb mi. Quan he buscat
alguna subvenció per la inversió feta, mai
no hi ha hagut resposta ni per part de
l’Ajuntament ni de les entitats bancàries».
Tot i així, explica que ha fet donacions al
monestir de Montserrat: «750 clixés de
vidre de l’època 1890 a 1930, a l’Arxiu
Municipal de Cardona, depenent de la

Col·leccionistes
Entre els estudiosos que tenen biblioteques erudites i especialitzades de qualitat podem esmentar les de Xavier Sitjes i
Molins, expert en art medieval i barroc;
Ignasi Bajona sobre literatura; Josep M.
Gasol, de temàtica artística i religiosa, o
Josep Tomàs Cabot, historiador, periodista i novel·lista. Recopiladors d’objectes i
documents sobre temàtica manresana,
com Ignasi Perramon, la família del qual
va cedir el seu arxiu a l’associació de
veïns de les Escodines, o Pere Puig,
també veí d’aquesta barriada; col·leccionistes com Francesc Junyent, expert
en el patrimoni manresà i conservador
de diverses col·leccions de ciències naturals; l’arxiu de tauromàquia de Josep
Feixas Planas, que és un dels més complerts de l’estat en temàtica taurina, avui
en mans d’un dels seus nebots. Roser
Comas i Closa té tots els volums de la
Bernat Metge, iniciada el 1923. Com a
curiositat, Josep Call té una extensa
col·lecció d’estampetes recordatori de
defuncions en l’àmbit estatal.
Però, un dels que més s’ha significat
públicament és Josep Guardiola Noguera, com a cap visible de la col·lecció
Família Guardiola-Tobella. Els Tobella
vénen de cal Tobella del Cairat, mentre
que els Guardiola procedeixen de
Girona i els Noguera arrelen a Cal Jordi
de les Escodines, com una de les famílies
més antigues del barri: «Van ser els primers en el registre de les Aigües de

Josep Guardiola a la biblioteca Guardiola-Tobella

Manresa i el meu avi, Josep Noguera i
Manubens, va ser un dels fundadors de
l’Orfeó Manresà», recorda Josep Guardiola. El seu interès per col·leccionar
coses li ve, doncs, de família, «de la família Guardiola Noguera conservem monedes del segle XIX i una seixantena de
rosaris». Com a col·leccionista possiblement sigui qui té una biblioteca més
especialitzada en Subirachs i ens explica
que «havia de ser patró de la Fundació
Subirachs de la Caixa Penedès a Barcelona», però no s’ha fet realitat a causa de
la crisi financera. La família GuardiolaTobella també té una àmplia col·lecció
d’art en general, de turisme arreu del
món: «He viatjat molt, a tall d’exemple us
diré que he estat unes 200 vegades a
Itàlia i 12 a la Patagònia»; i també sobre
Catalunya. Valora la col·lecció familiar
«perquè cada llibre que tenim és un
record personal o familiar».
Confessa que no ho té gaire classificat i
calcula que la família Guardiola Tobella

Corona d’Aragó, vaig deixar en dipòsit la
documentació sobre la Baronia d’Abella
de la Conca, relacionada familiarment
amb Cardona, i a l’arxiu de Manresa hi
vaig deixar un manuscrit de 1823, el Llibre
de Registre de la Junta de Govern de la
Ciutat i el seu Antic Corregiment, que
estava a les golfes d’una casa particular i
no consta en la història manresana».
Francesc Villegas es mostra obert a parlar
del tema amb d’altres arxivers i no descarta «dialogar amb les autoritats locals perquè es quedi a l’arxiu públic, ja que sempre he considerat el meu arxiu com de
consulta pública, però potser estaria bé
alguna petita aportació econòmica, encara que sigui simbòlica». Si no és així, probablement el cediria al fons de l’arxiu

disposa d’uns 20.000 llibres, «una important col·lecció de pessebres d’àmbit
mundial i exposada en diversos llocs en
ser promocionada mitjançant internet», i
unes 3.000 fotografies en paper sobre
Subirachs, art, turisme i especialment
viatges. En concret, valora especialment,
la biblioteca especialitzada sobre Josep
M. Subirachs, una edició de luxe de
Tharrats i la col·lecció de llibres d’art.
«Personalment, em fa il·lusió el llibre relligat en semipell de la Monumenta Històrica de Sarret i Arbós, el Libro de baxias
cuentas de 1774 o una Mare de Deu de
Montserrat datada al segle XVII». També
disposen de més de 300 monografies
locals i comarcals, «algunes de les quals
vam cedir a Francesc Villegas». Com a
productor cultural recorda que ha estat
editor, conjuntament amb Emili Planas
de la Llibreria Sobrerroca de diversos llibres de temàtica manresana, «i molt
especialment dels 7 volums dedicats al
dibuixant Joan Vilanova». Fou coordinador de la revista Caduceu, de la Cambra
de Comerç, conjuntament amb Pere
Santasusana, en l’etapa del president
Ramon Sanllehí. «Il·lustràvem cada
número amb l’obra d’un pintor manresà». Reconeix que la despesa econòmica
ha estat considerable, «però amb el
transcurs de molts anys». I pel que fa al
futur de la seva col·lecció ens diu que «el
que més m’interessa és que no es perdi.
Potser caldrà fer una fundació o cedir-lo a
una institució pública, com poden ser les
universitats o els museus».
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Gavin del Monestir de Bellpuig de les
Avellanes: «El Josep M. Gavin Barceló, que
és de Valldoreix, fa molts anys que el
conec i sóc el seu deixeble preferit. El seu
arxiu col·lecciona molt paper (fotografies,
estampes i postals) i poc llibre, de manera
que en seria un bon complement». Per
tant, la seva idea actual és convertir l’arxiu
en Gavin-Villegas, per «cedir-hi la meva
col·lecció de llibres, tot i que seria una llàstima que el material sobre el Bages anés a
parar a Bellpuig». Ara bé, si no té una altra
proposta interessant, la seva idea és «ferho de manera imminent».
Vila-Masana encara s’ho ha de pensar:
«Espero poder-ne gaudir més temps i
dedicar-li més hores». Reconeix que «l’arxiu públic és una opció, però no és l’única:
«Si tothom ho donés a l’arxiu municipal al
mercat no hi hauria res. Si tots els quadres
estiguessin en un museu i no es poguessin comprar, quina afició hi hauria a la pintura?». Per norma general, «els arxius privats es deixen consultar, «i de bon grat», a
qui hi està interessat o vol fer-hi recerca».
Defensa que els arxius privats són el complement ideal als arxius públics i «ajuden
a salvar un patrimoni molt important per
interpretar bé els esdeveniments passats». Jovés, que és contemporitzador,
assenyala que els diferents arxivers privats
de la ciutat, «no tenen cap rivalitat, més
aviat el contrari: no és una lluita a veure
qui en té més. Tenim molt bona relació
entre tots». En referència al futur del seu
arxiu explica que encara no sap què en
farà. Tot i això, apunta que li agradaria que
«les meves filles o els meus néts ho continuessin»..
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El paper dels arxius privats
A Manresa disposem de diversos arxius o col·leccions documentals de titularitat
privada, alguns dels quals són de fàcil accés, atès que els seus propietaris en faciliten el coneixement i els posen a l’abast dels estudiosos sempre que se’ls demana. Aquests arxius estan formats per aplecs documentals de diverses tipologies
(textos escrits, fotografies, postals, cartells, goigs, gravats, pel·lícules, etc.) i s’hi
poden trobar informacions i dades que complementen les que hi ha als arxius
públics. Cal tenir present aquesta distinció entre els arxius públics –que depenen d’una administració pública– i els privats, el titular dels quals no és cap
administració pública. Es tracta de dos tipus d’arxius que tenen funcions i objectius diferents. Les principals diferències consisteixen en l’origen de la documentació que conserven i en el fet que els primers disposen d’uns horaris i normes
de funcionament i d’accés a la documentació, mentre que en els segons l’accés
a la consulta depèn de la voluntat del titular.
D’altra banda, hem de tenir present que hi ha de moltes menes d’arxius privats.
Així, podem parlar d’arxius d’empreses, de botigues, d’associacions, d’un mas,
d’una família o d’una persona concreta. Tothom qui produeix, rep i conserva
documentació és susceptible de posseir un arxiu propi. Per això, es pot afirmar
que els arxius privats, com els públics, es creen gairebé sols. La necessitat –legal
o fiscal– de conservar uns documents acreditatius de drets o propietats fa que,
amb el temps, s’acabi constituint un arxiu propi. El mateix passa amb els documents acreditatius o els resultats de determinades activitats professionals, com
seria el cas dels fotògrafs. L’especificitat pròpia d’alguns arxius privats, sobretot
dels personals, ve del fet que també es poden crear volgudament a partir dels
interessos culturals de qui els genera, normalment vinculats a aspectes del
coneixement històric (història local, d’una activitat o professió, familiar, etc.) i
acaben formant col·leccions de documents o formats diversos –llibres, estampes, goigs, postals, fotografies, imatges en moviment, premsa històrica, etc.
El problema sempre apareix quan cessa l’activitat de qui crea i manté l’arxiu, per
tancament de l’empresa, dissolució de l’entitat o mort de la persona o
col·leccionista. Quan passa això es planteja el problema de què fer amb l’arxiu i
com assegurar-ne la pervivència i que pugui continuar sent consultable pels
estudiosos. La nostra proposta, lògicament, és fer-ne donació a un arxiu públic.
Marc Torras i Serra, director de l’Arxiu Comarcal del Bages

We Decide: «Es tracta de passar a una
democràcia realment participativa»

Marc Serra, bomber i enginyer de camins, va crear
juntament amb el seu germà Ignasi Serra, informàtic, un portal web que permet consultar l’opinió
sobre diversos temes a les colles d’amics, als membres d’una entitat o a la ciutadania. Marc Serra defineix We decide com un parlament virtual, la xarxa
social per prendre decisions.

Q
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emprenedors

Núria Closas

uè va fer que decidissis dur-la a terme?
—Veure que la feina anava de baixada i
que el sistema només fa que empitjorar i
que ningú fa res. El fet de tenir fills també
m’ha fet pensar més en una previsió de
futur, fer alguna cosa perquè no les passin
tan magres.

—La finalitat principal no és aconseguir
viure d’això doncs?
—La primera finalitat és intentar canviar el sistema, d’una
forma que no sigui traumàtica, que sigui fàcil i efectiva. Es
tracta d’agafar aquesta democràcia representativa que està
fent aigües i passar a una democràcia participativa.

—Què aporta We Decide a diferència del doodle o de les
enquestes que es poden fer pel facebook?
—Una votació mal feta de què et serveix? En un doodle pot
votar qui vulgui i amb tantes opcions com vulgui. Ha de ser
alguna cosa fiable, que no puguis votar més d’un cop, que
sigui secret. A les enquestes dels diaris, per exemple, qui hi
entengui una mica, borra les cookies i pot votar dos cops, és
falsejable a la primera.
—Com controleu que voti qui ha de votar?
—En tenim molts de mecanismes de control. El DNI, el codi
postal... però qui fa la consulta ha de saber qui és la seva
gent. No pots demanar i no saber a qui consultes. Per exemple, si un poble vol fer una consulta només a les persones
d’aquell poble, ens haurà de dir qui són aquelles persones.
—I després?
—Això forma part d’un sistema complex, però que funciona
bé amb l’ajuda de l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC). Davant d’una votació agafem les dades de la persona
que vota, les passem a l’AOC, l’AOC les contrasta amb el
padró municipal i si viu al poble, podrà votar.

—Això és el que permet We decide.
—Fins ara, per què l’alcalde no demanava més sovint les
coses a la gent? Doncs perquè no era viable. No pots fer
reunions de 2.000, 5.000 o 20.000 persones cada 15 dies,
perquè no és viable. Però i si ho fos? Si tu poguessis demanar l’opinió a la teva gent d’una manera còmode, fàcil, fiable
i com Déu mana? Per què no fer-ho?

—Quin tipus de preguntes us heu trobat que fa la gent?
—De tot. Des de «On anem a sopar?» i «què li regalem a
l’avi?» a decisions que pren l’Assamblea Nacional Catalana.
Com que treballen arreu del territori és una eina que els va
bé per decidir coses amb confidencialitat. També hem fet
preguntes nosaltres per millorar We decide.

—We decide permet fer ‘mini-referendums’?
—Sí... Sí. En el fons la democràcia participativa va d’això, de
trobar temes que no estan marcadament clars del que s’ha
de fer i demanar. No cal que la gent es faci càrrec de la part
tècnica, ni el dia a dia, ni de la gestió, però ha de decidir la
direcció del rumb de cap on va la ciutat o el poble.

—Quan s’ha d’estar registrat i quan no?
—Hi ha dues tipologies de pregunta: els CIDES, les preguntes amb més rigoristat i fiabilitat i per a le squals t’has de
registrar, i els RAPIDCIDES, per prendre decisions més ràpides:la pregunta segurament no estarà tan ben plantejada i
qui voti, si ho sap fer, podrà votar més d’una vegada.

—Seria possible que es pogués fer un referèndum per si
Catalunya vol ser independent o no, a través de We decide?
—Es podria fer. Faltaria molt suport per part de les institucions, un conveni molt clar entre elles i We decide: tu em deixes les dades i jo faig la consulta.

FITXA
Nom: We decide, la xarxa social per prendre decisions.
Emprenedors: Marc Serra, Ignasi Serra. Idea: una idea latent des de
fa anys, Data de creació: febrer del 2012. Sector: xarxes socials,
presa de decisions. Públic: qualsevol persona que tingui ganes de
demanar la opinió a la seva comunitat. Xarxes socials:
www.wedecide.cat, @wedecidenow, www.facebook.com/wdecide.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Tardor a la part alta
de la riera de Rajadell

Q

uan ve temps de tardor, les fulles del
arbres caducifolis comencen a desprendre’s. Sovint, i segons l’espècie
d’arbre, algunes fulles, abans de caure,
canvien de color. Del verd passen al
groc, al taronja, al vermell i al grana.
Finalment, és tornen marronoses i
cauen al terra. Tot un espectacle de
transformisme, digne d’observació. Al
nord est dels Estats Units d’Amèrica, a Nova Anglaterra, i
al Japó, hi ha organitzada tota una indústria turística al
voltant del canvi de color de les fulles dels arbres a la tardor. Es tracta d’anar perseguint els canvis de color a
mida que la tardor avança i afecta els arbres, amb la finalitat de contemplar l’espectacle natural i fer-ne fotografies. Els americans en diuen espiar les fulles (leaf peeping)
i els japonesos, anar a caçar arços vermells (momijiari). És
un turisme que mou molta gent i diners.
El manresans tenim aquest fenomen tardorenc i botànic
a petita escala i molt pròxim. Per exemple, un cap de setmana de tardor, a la part alta de la riera de Rajadell,
podem fer caminades amb l’objectiu de caçar aurons
negres (Acer monspessulanum) o d’espiar-ne les fulles. A
la zona de la font de la Girada i a la del balç del Suanya,
hi creixen petis boscos d’aurons, auronedes. També
podem veure aurons negres de forma més dispersa a la
roureda que envolta la font de l’Arrel.

Altres atractius, d’aquest espai emblemàtic de l’Anella
Verda de Manresa, són arquitectònics. Us recomano contemplar els exemples d’arquitectura modernista. El mas
de la Morera, el mas Noguera o cal Gallifa i els seus dipòsits d’aigua, amb coberta arrodonida i indicador gegant
de la quantitat d’aigua que hi contenen, i la torre Lluvià.
Així mateix us recomano contemplar un bon exemple
d’arquitectura-enginyeria desenvolupista: el viaducte
que forma part de l’eix diagonal que passa per sobre de

Esquerra, aurons negres amb fulles ataronjades. Dreta, la torre Lluvià

la riera de Rajadell. És una bon exemple del que no
s’hauria de construir mai sobre un espai natural únic i
d’alt valor ecològic, malgrat que tingui altres funcions
socials.
Cal destacar, en concret, la torre Lluvià i tot el seu valuós
entorn que és i haurà de ser una clara mostra dels secans
que s’estenen cap al Suanya i cap als plans de Santa
Caterina. Tanmateix, la torre es troba en un estat llastimós, en espera de la seva restauració (i amb la presència
d’un desastrós cartell ple de faltes d’ortografia just
davant de l’entrada!). Tenim sort que l’Ajuntament hi té
destinada una subvenció de 850.000 euros per refer-la,
segons un projecte ja redactat que poca gent ha vist.
Esperem, abans de dos anys, poder gaudir de la nova
torre Lluvià, que serà el Centre d’Interpretació de l’Anella
Verda de Manresa, on podrem atendre de forma
excel·lent els turistes que vinguin a fer leaf peeping a la
riera de Rajadell, a resseguir rutes ignasianes, camins de
Sant Jaume o a conèixer altres aspectes arquitectònics,
naturals o rurals d’aquest entorn.

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

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

A

Alba Piqué
Laia Puig

Joan Sala. Mel i horta cada dia,
sota les voltes del Puigmercadal
vui tornem al barri del Poal, però aquesta vegada ens desplacem cap a la zona
de darrere el Gimnàstic, anomenada la
Font de la Serra. Aquí hi té els horts el
Joan Sala, conegut pels manresans com
el Saleta.

A partir de l’any 1984 el Joan es va
començar a introduir en el món de l’apicultura. Poca
gent ho sap però, encara que sembli estrany, també
tenim mel manresana. Les arnes estan situades a menys
de deu quilòmetres de casa seva. Produeix mel de romaní, a principis de la primavera, i de milflors la resta de
temporada. Als rodals de Manresa la mel monofloral
més fàcil d’obtenir és la de romaní. La reconeixerem pel
color clar gairebé transparent i una textura menys
espessa. El procés d’elaboració el fa íntegrament a casa
seva, des d’anar a buscar els calaixos de les arnes al bosc,
la posterior centrifugació de les bresques per extreure’n
la mel fins a l’envasat. L’obtenció de la mel és molt variable, depèn principalment de les pluges, la temperatura i
les plagues de les abelles; tot això fa que en sigui difícil
preveure la collita anual.
Deu anys després d’haver començat amb la producció
de mel, el Joan decideix ampliar el negoci i recupera
l’horta a la qual anteriorment ja s’havia dedicat la família. Disposa d’una hectàrea de terreny, dividida en tres
parcel·les, totes situades al Poal. Als seus camps hi trobem al llarg de l’any els diferents productes de temporada. Ara mateix hi té pebrots, els darrers tomàquets,
albergínies, carbassons, mongeta tendra, enciams i figues, entre d’altres. En altres èpoques de l’any també hi
trobem una mica de llegum, la mongeta del ganxet,
cireres i patates. Al Joan l’ajuden tres persones més i disposa de l’assessorament dels tècnics de l’ADV
(Agrupacions de Defensa Vegetal). La distribució l’han
fet sempre íntegrament a mercat; primer a la Plaça
Major i actualment a la Plaça de Puigmercadal. Hi són de
dilluns a dissabte, de 8 a 13.30 h. La venda al detall obli-

Joan Sala, conegut com a ‘Saleta’, als seus horts de la Font de la Serra, al Poal

ga a produir petites quantitats de producte i de moltes
varietats diferents. A més intenten, en la mesura de les
possibilitats, esglaonar els pics de producció per adaptar-se a la demanda i les vendes. És a dir, que a l’hora de
plantar els enciams, per exemple, no els planten tots a la
vegada, sinó que ho fan gradualment. Així asseguren
tenir enciams tot l’any. Això no és possible amb totes les
hortalisses; per exemple, en el cas dels tomàquets es fa
difícil de controlar i quan és època d’excedents part de
la collita que no han pogut vendre a plaça la donen al
banc d’aliments. A la finca també hi té hivernacles, on
planta les tomaqueres i d’aquesta manera aconsegueix
ampliar per davant i per darrere la temporada, ja que no
disposa de cambres frigorífiques.
FITXA
Explotació: Joan Sala
Productes: Horta, patates, llegum, fruita i mel.
Adreça: Casa Sant Antoni. Font de la Serra (El Poal).
Telèfon: 680 588 352
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Vins del Bages

Murallius 09

Menú migdia, de dilluns a divendres

stacca

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

Menú de tardor

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

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

(DE

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

SETÈ CEL
Vins i delicatessen

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

l Bages són moltes les
masies on s’havia elaborat
vi, i ho palesen al seu interior. L’olor de most n’era un
altre indici. També el paisatge bagenc ens parla de
vi. Les construccions de pedra seca,
tines, barraques, feixes, així ho demostren.

A

Aquesta comarca va passar de ser la
primera productora catalana de vi a
veure quasi desaparèixer les seves
vinyes. «La vinya ha modelat el Bages i
els bagencs», ens diu Llorenç Ferrer i
Alòs.
Josep Codina, productor del Murallius
09, viu entre aquests mateixos
records, de quan era petit, a la seva
casa murallada. I d’aquí li dóna el nom
al seu vi.
Ha volgut mantenir la tradició i ha
replantat varietats noves ben arrelades
al Bages, com la cabernet franc i la merlot. El celler El Molí de Collbaix l’assessora tècnicament. Producció molt limitada, d’unes mil ampolles, al més pur
estil de vi d’autor. Vi de vinyes relativament joves. Sotmès a diferents tastos a
cegues, sempre n’ha sortit molt bé.
Aromes de fruita negra madura, pebre,
regalèssia i espècies del bosc que l’envolta. En boca és llaminer, suau i fi, de
pas lleuger,
que deixa un
bon postgust.

Pilar Garcia
Sommelier
del restaurant
Las Vegas

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

El senyor de la tardor
Del bosc n’és el reietó.
Amb corona ataronjada,
si li veus el caparró
el culls d’una revolada.

lguns ja fa dies que en
busquen, d’altres hi
aniran un dia i ja hauran fet la temporada.
Alguns només els
veuran dins d’un plat,
a la brasa o guisat,
però molts de nosaltres, en major o menor mesura, en menjarem i sabrem que
altra vegada, ha arribat la tardor. El rovelló, entre tots els bolets, potser és el que
més afició desperta a Catalunya i no és
estrany, perquè cuinat es converteix en
una autèntica festa pel paladar. Segons
Josep Pla,«mengeu un rovelló o un pinetell a la brasa i és com si us mengéssiu
una orella de senyoreta impregnada de
pinassa» . Doncs bé, no sé si la comparació us sembla encertada o no, però sí que
és cert que és dels bolets que menys
indiferents ens deixarà en degustar-lo.
Segons la zona, també el sentirem anomenar esclata-sang, pinenc, pinenca o
pinetell. I de fet, a Catalunya en tenim
fins a cinc tipus diferents, i d’entre ells el
rovelló vinader és el que s’emporta el
premi al més preuat gastronòmicament parlant. En general, tots els rovellons són amants els boscos assolellats,
prop de pins o avets joves que deixin
passar els raigs de llum. De colors ataronjats, cal diferenciar-los de les lleteroles, que són indigestes, tot aplicant un
tall que ens permetrà veure el color del
líquid que se’n desprèn. Si aquest és
blanc com la llet, eviteu-lo!

A

Nutricionalment parlant, s’ha de dir
que els bolets aporten molt poca energia, ja que estan formats majoritàriament per aigua. Però sí que ens aporten fibra, fòsfor, iode i precursors de la

vitamina D. Fins i tot, alguns investigadors coincideixen a afirmar que algunes varietats de rovelló podrien tenir
un antibiòtic natural. Però el que realment els fa atractius és el seu gust en
boca; per tant a l’hora de comprar-los
cal tenir en compte la procedència, ja
que sovint trobarem bolets vinguts de
Romania, Rússia, Bulgària…. que probablement hagin perdut gran part de
les qualitats organolèptiques durant el
viatge. Però és que a més a més hi ha
un altre factor a tenir en compte. Els
bolets, com tots els fongs, són especialment sensibles a l’hora de captar i
absorbir radiació del terra i dissortadament els efectes de la radioactivitat
encara són presents sobre l’Europa
oriental. Així doncs, es recomana menjar rovelló de prop de casa! A Catalunya
ja se’n poden començar a trobar a finals
d’agost i el preu de mercat variarà molt
en funció del tipus, procedència i
moment de la temporada. Us en proposem una recepta.
Puré de moniatos escalivats
amb rovellons al forn
Ingredients per a 4 persones: 850 g de
moniatos, 500 g de rovellons, dos grans
d’all, 50 g de pinyons, 2 tomàquets, julivert, sal, pebre, oli, romaní i farigola.
Preescalfem el forn a 185ºC i introduïm
els moniatos rentats durant uns 45 min.
Un cop cuits els pelem i els xafem amb
una forquilla amb sal i pebre, fins aconseguir una pasta homogènia i reservem. Sense ni parar el forn hi introduïm
el rovellons nets amb una picada d’all i
julivert i unes gotetes d’aigua per evitar
que quedin ressecs, amb unes fulles de
romaní i de farigola. No els farem coure
més de 8 minuts i reservem. Per a l’oli
de pinyons i tomàquet, escaldarem els
tomàquets (durem aigua a ebullició i
introduirem els tomàquets marcats per
la banda del cul en un tall en forma de
creu, i ho fem bullir un minut i refredem
en aigua i gel, de manera que ens seran

molt fàcils de pelar). Un cop escaldats i
pelats, els tallem a daus (només la carn,
les llavors les podem fer servir per una
amanida). Els pinyons els posarem dins
d’oli calent que just en aquell moment
retirarem del foc. S’ha de vigilar que no
és cremin així que hi estarem a sobre, ja
que passen de cuits a cremats en un
tres i no res! Un cop fred hi barregem
els daus de tomàquet i corregim de sal
i sucre si fes falta.
Per a la presentació, posarem el puré a
la base del plat amb l’ajuda d’un motlle
untat amb oli perquè no ens quedi el
moniato enganxat. Posarem els rovellons al damunt per obtenir volum i al
voltant del plat repartirem l’oli de
tomàquet i pinyons.
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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

tastets de
motor

X

Enric Oller i Carbó

Seat Leon SC: genètica
esportiva i funcionalitat
assís, espai interior, disseny i rendiment.
Tot millora en el nou Leon SC. Allunyat
dels trets físics que van caracteritzar la
generació anterior, guanya en rigidesa,
eficàcia i confort. Creix discretament en
mesures però és més aerodinàmic,
habitable i lleuger.

Madura el concepte i refina l’estil. Perd esportivitat
aparent però combina millor les proporcions per
guanyar en habitabilitat i perdre pes. Esdevé més
generalista, modern i conservador perquè parteix de
trets més elegants i cuidats. És un xic més baix i te la
silueta més arquejada gràcies als nous finestrals posteriors i a la inclinació de la lluna del darrera. El frontal
segueix els trets del redissenyat Ibiza però amb una
cua estilitzada presidida per grups òptics situats en
posició horitzontal. Passa els intermitents als retrovisors i creix sis centímetres en amplada de vies. Més
habitable, doncs, converteix el maleter en un dels
millors del segment : declara 380 litres però pot arribar
a convertir-se en un compartiment de 1.220 litres si
pleguem els respatllers.
L’oferta mecànica en gasolina s’inicia amb dues
variants del propulsor 1.2 TSI: de 86 i 105 CV de potència. Per sobre queden els 1.4 TSI de 122 i 140 CV, i en el
llindar superior, l’1.8 TSI de 180 CV i 250 Nm de parellmotor. Equipats amb el sistema Start/Stop i la funció
de recuperació d’energia, els nous models se sustenten sobre la mateixa plataforma que fan servir els Golf
i A3. La versió més potent que hem testat incorpora el
Drive Profile de Seat que permet seleccionar entre
quatre modes de gestió: S‘port, Confort Individual o
Eco per ajustar el tacte del pedal de l’accelerador i la
direcció i el tipus de gestió del canvi.
Per dins, la posada en escena és de major qualitat. No
hi ha res que desentoni, els ajustaments són
mil·limètrics i tot ho trobes on ho buscaries. Se simplifica la botoneria i una part de les funcions es traslladen
a la nova pantalla tàctil que reposa al centre. El sistema
d’il·luminació guanya en vistositat i els rellotges analògics combinen amb d’altres de digitals. Els seients del
davant són embolcallants però al darrera la banqueta
pot comprometre el confort si ens entestem a encabir-

hi tres passatgers.
L’accessibilitat, en
canvi, no es veu
compromesa per
les tres portes de
la seva carrosseria
perquè el sistema
Easy Entry permet plegar bé els
respatllers.
En el dia a dia, el Leon SC pot utilitzar-se perfectament
com un utilitari normal sense que els consums se’ns
disparin però hem de reconèixer que el cotxe convida
a jugar amb els límits de l’adherència i el lliurament de
potència. Ens ha agradat la capacitat de guiatge i la
sincronia del canvi automàtic DSG de doble embragatge que munta. Manté l’agilitat i les sensacions que
destil·lava el seu antecessor, tracciona encara millor i
és capaç de mantenir ritmes endimoniats sense que es
disparin massa els registres de consum. Rodant en
autopista s’agraeix la convicció que mostra i en itineraris ratoners el comportament és igual d’honest i
genuí. La desmultiplicació de la direcció fa que les
ordres dictades des del volant es trametin fidelment a
les rodes. Fins i tot en els revolts més tancats!

FITXA TÈCNICA
Motor: davanter, 1795 c,c. Injecc. Directa. Turbo i Intercooler.
gasolina amb stop/star. Potència máx.: 180 CV. Acceleració
0 a 100 km/h : 7,5 s. Emissions: 132 gr/km. Consum mitjà:
5,7 l/100km. Preu: 25.180 euros.
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l’entrevista
om ha estat la teva experiència en el món de l’ensenyament?
—En general positiva i
estic content de la feina
feta. Em penedeixo d’haver donat algun clatellot
al començament que feia
de mestre, perquè és el
que tocava. Durant els anys 70, penso
que els responsables de l’ensenyament
vam perdre els papers en estirar més el
braç que la màniga. No es pot passar de la
cal·ligrafia a un full en blanc. L’ensenyament va quedar en mans de l’esquerra, que va mitificar el moviment de
renovació pedagògica i que al meu
entendre, es va emmirallar massa en els
anys de la República. Penso que hi ha
coses que no es poden extrapolar. Per
exemple, l’organització de colònies escolars estava bé a la seva època, però a partir dels anys vuitanta, penso que ja no
calia. Donar a conèixer el Llibre Roig dels
Escolars, que convidava a la revolta dels
nanos quan els mestres els posaven una
prova, no fou correcte. Per a molts, aquesta afirmació encara avui no és políticament correcte, però és evident que ens
vam equivocar i ara en paguem les conseqüències.

C

—En quins altres aspectes concretaries
aquesta evolució autocrítica?
—Per a mi és clar que cada reforma de
l’ensenyament ho espatlla tot una mica
més. Hi ha hagut manca d’exigència propiciada per la supressió de les notes. S’ha
negat qualsevol tipus de competitivitat
(ben present a la societat), amb tesis anticompetitives i s’ha volgut convertir el nen
en el Déu de Bagà. L’ensenyament ha
evolucionat d’una manera colpidora i

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Josep Fàbrega i Selva
Mestre des dels 19 anys a Súria, Igualada, Castellgalí i Manresa,
on va ser director del col·legi Pare Algué i cap d’estudis de
l’Anselm Cabanes, també va ser el coordinador dels cursos de
reciclatge de català del Bages, Berguedà i Solsonès per a mestres
i llicenciats, que es feien a l’Escola de Magisteri de Manresa.
Jubilat des del 2006, ha tingut diverses dèries: la llengua catalana; la botànica, que l’ha dut a especialitzar-se en les orquídies
fins a aconseguir que l’Associació Catalana d’Orquidiologia tingui la seu a Calders; fades i llegendes de Catalunya; els segells,
on cal remarcar la seva col·lecció sobre Lenin; i, sobretot, la poesia, on porta 12 llibres publicats, des de Postals de Calders.
Actualment és regidor de Cultura a l’Ajuntament de Calders,
com a membre de la Candidatura Democràtica del poble.

s’ha anat degradant. Sovint no s’arribava
al nivell i els pares es queixaven. L’alumne
és un subjecte en formació i se li ha de
donar un model i també se li ha de saber
dir que no. Lamentablement, per ser pare
no es necessita acreditar res i així anem.
Tal i com van les coses, penso que l’etapa
que va dels 3 als 12 anys serà veritablement de parvulari.
—Tot plegat, deu anar lligat als canvis
profunds i sobtats de la nostra societat,
oi?
—Sí, és clar. Per a mi, un dels fets que més
ha canviat la societat aquests darrers anys
ha estat l’accés de la dona al món del treball i la seva emancipació, que ha estat un
gran avenç, però no m’impedeix de constatar la gran repercussió social que ha tingut ni les seves conseqüències. Per
començar, els avis ja no són a les cases
perquè fan la seva vida a part i sense ells
les famílies han hagut de buscar cangurs.
Com que en el fons els pares tenen mala
consciència donen al nen tot el que vol i

més. Les doctrines escolars d’aquesta
època presentaven el mestre com un
company –a qui, per cert, se li ha perdut
el respecte–, tot suprimint les tarimes per
estar al nivell del nen, amb qui ha de ser
amic. Tot això és molt progre, però el mestre ha de ser el mestre i el pare ha de ser
el pare, en l’educació dels fills. És bo marcar unes distàncies. A l’escola, també
s’haurien de respectar els espais. El noi
aprèn per imitació i és clar que aquí vam
perdre els papers.
Ensenyament problemàtic
—Quina era la filosofia de les classes del
reciclatge de català?
—Recuperar l’esperit de país i que els
mestres poguessin accedir a l’escola catalana. Estaven motivats i en cercaven la
capacitació. Es tractava de preparar la
gent per la catalanització de les aules. La
idea era que tot el professorat tingués
uns recursos suficients de català, per tal
de poder fer classes. El reciclatge constava de dos nivells: el de coneixements
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generals i el de mestre de català. En el primer cas hi havia dos cursos de llengua,
coneixement del medi i una didàctica i
en el segon hi havia Geografia i Història,
una altra didàctica i llengua 3. Els criteris
de correcció van començar essent
exigents, però van acabar com l’època de
rebaixes, perquè convenia políticament
al país, ja que es volia tirar endavant l’escola en català i es necessitava un professorat que almenys teòricament disposés
d’un títol per fer-ho. Sempre hi ha un condicionant que transforma la idea original,
de manera que la litúrgia es va menjar la
idea. Malgrat tot, es va fer molt bona
feina. Personalment, hi vaig treballar
força: ensenyava la llengua i muntava
exercicis per treballar el lèxic. Mantenia
contactes mensuals amb d’altres coordinadors de l’ICI a la Universitat Autònoma
i en vaig gaudir força.
—Quina valoració fas de la nova llei
Wert?
—Des de l’òptica catalana és un patafi
que envaeix competències de l’Estatut de
Catalunya. És una llei que no grinyola sinó
que està rovellada totalment. Aquesta
invasió de competències l’aprofita el
Partit Popular amb el president balear
Bauzà i el valencià Fabra per tal de desnaturalitzar el català, en aquests dos països.
L’actual pressupost de Cultura a les
Balears és de l’1%. Van clarament per acabar amb la llengua catalana i ja que no se
n’han sortit en els darrers 40 anys de
Dictadura, ho volen fer ara, en què la intel·lectualitat espanyola calla perquè
entén que contra els catalans val tot. És
molt fort que no hi hagi ningú que ho
denunciï, ni la intel·lectualitat esquerranosa. És una injustícia i ens hauríem de
rebel·lar tots contra aquest conformisme,
com fan els mestres de ses illes. L’únic
aspecte positiu que veig a la Llei és que
recupera valors com l’esforç, de tal manera que les beques s’han de guanyar per
tal de buscar l’excel·lència.
—Què opines de les retallades al món de
l’ensenyament?
—Són imprescindibles en el context en
què estem, on els diners que ens pertoquen no ens arriben. Cada vegada s’ingressa menys i el país va créixer desmesuradament durant uns anys i ara hem de
pagar els interessos del deute i el dèficit
acumulat. Per tant, no hi ha alternativa. És
evident que la societat del benestar, concretament en sanitat i ensenyament,
havia crescut massa. Però tots hem per-
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dut els papers. En ensenyament, en una
escola d’una línia on hi ha tres nivells de
parvulari i sis de primària, en total nou
cursos per què hi ha d’haver 14 mestres?
Calen tants especialistes? Penso que no.
Malauradament, els mestres cada vegada
saben més d’una cosa més petita.
—Quina va ser la preocupació principal
dels teus 9 anys com a director del Pare
Algué?
—El fenomen més significatiu és el de la
immigració, que aleshores començava.
Feia poc que s’havia inaugurat la nova
escola i no hi havia aules d’acollida. Treballàvem el primer text que va existir per a
castellanoparlants, El castell d’iràs i no tornaràs. Es tractava de llegir les imatges
que havies fet servir prèviament en el
text del conte. Cada lliçó introduïa unes
estructures o un vocabulari específic per
treballar. Sempre he pensat que és molt
dur estar en una escola que té una composició social de procedències tan diverses. T’arriba un alumne nou cada quinze
dies i s’han de fer mans i mànigues.
—La immigració s’integra amb facilitat?
—No. Depèn del context, ja que tan sols
s’integra fàcilment si és minoritària i en
percentatges petits. Ara que són tants la
integració és molt més difícil i penso que
s’haurien d’establir mecanismes amb criteris administratius. Així, els ajuntaments,
l’administració més propera, haurien de
condicionar el fet d’empadronar-se a un
mínim coneixement de la llengua i de la
realitat social del lloc on van a viure, amb
una primera prova prèvia i una altra de
definitiva. O sigui que els ajuntaments
haurien de donar facilitats als nouvinguts
per aprendre la llengua del país. Avui, la
bola s’està fent massa grossa.
—La immersió és la millor fórmula per la
continuïtat del català?
—Sí, i l’única. L’únic espai de socialització
que ens resta avui dia és l’escola, per incidir dins l’aula, però no al pati. És el mínim
que podem fer.
Independència
—Creus necessària la independència de
Catalunya?
—Vista l’evolució de les coses darrerament, sembla que no hi ha alternativa.
L’Estatut del 30 de setembre del 2005 es
va aprovar amb més d’un 70% de vots a
favor, que significava tenir la clau de la
caixa i el blindatge d’ensenyament i cultura, però van ser tan obtusos que no ens

ho van donar. Si al davant tinguessin gent
que pensa, no aquests d’ara que tenen
un ADN que els impedeix pensar, només
amb dos dits de front, s’adonarien de la
seva pròpia història, en què amb la seva
actitud els espanyols ho han perdut tot.
S’entossudeixen, però si continuen amb
la seva actitud no hi haurà altra solució
que el trencament. Ara bé, també és cert
que els catalans som comerciants i botiguers, no radicals.
—La veus a curt termini?
—A curt termini es pot veure a través
d’una proclamació unilateral, després
d’unes eleccions plebiscitàries i d’una
determinada composició política al
Parlament de Catalunya. Però, l’actitud
dels partits polítics catalans em fa pensar
que és difícil. Ara els d’Iniciativa han de
presentar un recurs perquè no es van fer
els pressupostos abans? I no et dic res del
Navarro que avui et diu una cosa i demà
una altra ben diferent. Mentrestant, em
pregunto: a què juguen els socialistes?
Aquesta imatge és molt fotuda perquè
no ajuda gens a clarificar la situació. Ja ho
sé que no hi ha cap garantia que siguem
capaços de muntar la societat que tots
volem, perquè mai no volem tots el
mateix, però en aquests moments cal ferho veure i deixar-nos de dialèctiques, que
ja som al segle XXI.
—Quines activitats portes a terme a
l’Ajuntament de Calders?
—Formo part de l’equip de govern i participo en la presa de decisions. M’encar-

rego del Taller Botànic Tip Tec –taller d’identificació de plantes del terme de
Calders– on fem tasques de conservació i
manteniment de les plantes de la població, des de fa quatre anys. En un ajuntament petit és difícil compartimentar les
tasques. També faig de regidor de Cultura
i d’Entitats. Malgrat la retallada en el pressupost i que el marge de maniobra és
petit, mires d’ajudar-les, amb petites subvencions al futbol, la petanca, l’excursionisme o l’Ampa de l’escola, perquè els
nens puguin anar a la piscina un dia a la
setmana. També subvencionem econòmicament una part del Forn de la Calç
–que dirigeix Roser Oduber– amb publicitat i tallers concrets, així com obres de
teatre, el certamen literari, la festa de Reis
i la revista La Calderiana, o ara concretament, donem a conèixer l’exposició d’auques de Joan Vilamala, perquè els nois de
l’escola en treguin suc. Fem un mercat
solidari, amb recollides d’aliments per a la
gent amb més problemes econòmics.
Estem en la fase d’ampliació d’un grup de
voluntaris amb un programa estable de
recuperació i manteniment dels actius
naturals de Calders, dedicats especial-

transformar el món i les fonts són les ja
habituals de la mort, l’amor, el pas del
temps, el record, la natura i la solitud. En
el fons, es tracta de buscar-les dintre teu,
com fa Ferrater en l’obra Les dones i els
dies. En el meu cas, són dues grans coses:
l’amor i el pas del temps. És el record i es
tracta de reviure, tot mirant enrere.
—Com definiries la teva poesia?
—És una pregunta complicada. Potser
m’he decantat per la definició de
Fernando Pessoa, entre la prosa i la música. Penso que la poesia ha de tenir uns
elements rítmics musicals suficients per
crear una determinada cadència, un
ritme i un joc de paraules. Confesso que
molta de la poesia que s’escriu avui dia no
l’entenc. La poesia oficial és molt críptica i
minoritària i la comparo amb la moda
d’una desfilada, on les models caminen
com ningú i es posen una roba que no
porta ningú. És una poesia que no entén
ningú, llevat de quatre gats universitaris
clarividents. A l’altra banda, hi hauria la
cultura popular (expressió que és un oxímoron), segons Joan Margarit. Jo em
situaria entremig: A diferència d’alguns

A finals dels anys setanta, l’ensenyament va
quedar en mans de l’esquerra, que va mitificar
el moviment de renovació pedagògica
ment a la neteja de les barraques de
vinya de la zona i l’arranjament dels senders locals...
Poesia
—Com és la teva activitat poètica?
—Escric a rauxes, quan estic inspirat. Per
a mi, la inspiració és allò que et permet
sorprendre’t del que has escrit quan ho
rellegeixes, perquè és fruit d’un estat d’ànim especial. En una època creativa bona
m’assec davant de l’ordinador, acabo un
vers i ja en començo un altre. Així vaig fer
Sis dies d’agost. El vaig escriure caminant
per un sender de Calders, directament en
decasíl·labs.
—Quins són les teves principals fonts
d’inspiració?
—No hi ha temes nous perquè ja està tot
dit i repetit. La meva poesia no ha de

dels meus professors, no crec que hagi de
sorprendre. Per què? Però sí que s’ha
d’entendre i ha de ser intel·ligible. Estic
d’acord amb Margarit quan diu que de
poemes dolents i que no s’entenen en
sap fer tothom. Per tant, han de ser bons
i que s’entenguin. Ara, a la postmodernitat, hi ha molts rimaires, però pocs poetes. En definitiva, com diu Carles Duarte,
la poesia ha d’emocionar, i jo penso que
ha de dir alguna cosa i ser oberta. Hi ha
tantes maneres d’escriure poesia com
persones que n’escriuen, així com diverses maneres d’interpretar-la. El meu tipus
de públic és tothom, però m’agradaria
que el lector aprofités la meva poesia per
aprendre llengua. Quan feia els cursos de
reciclatge llegia molta llengua i de paraules n’he acumulat moltíssimes, de manera que ara estic buidant el pap. Per això la
meva poesia és bàsicament paraules, ofe-

reixo un lèxic genuí als lectors, sense
grans plantejaments filosòfics.
—Quina anàlisi fas de la teva obra poètica?
—Sorgeix molt motivada per les citacions. Per exemple, La pluja sobre els palaus, d’Olga Xirinachs, en què retorna a la
infantesa. En el meu cas, retorno a la vall,
amb Bitllet de tornada, on hi ha més de 70
poemes molt personals i íntims, amb la
muntanya de residus de la potassa de
Súria com a rerefons. La poesia és la dèria
que m’ha donat més satisfaccions. Faig el
que vull fer i m’ho retorna amb escreix. En
el fons, tot es resumeix a la meva obsessió per la llengua i el retorn als poetes
populars que eren modèlics en l’ús de la
llengua i amb missatges intel·ligibles.
Utilitzo paraules molt genuïnes perquè
pateixo per l’aigualiment de la llengua i
pel fet que alguns vulguin anorrear-la.
—Pots concretar-ho en exemples?
—I tant! Cada dia se sent més la paraula
caixa, en lloc de capsa que sovint en seria
el seu mot genuí. Pantaló en lloc de pantalons. Parlar de l’os d’algunes fruites, en
lloc del pinyol... Frases com m’hagués
agradat de veure’t, en lloc de m’hauria..;
Dos dies i dos nits, en lloc de dues nits,
que s’està perdent incomprensiblement.
Fins i tot alguns famosos, tot i la seva
bona intenció, ajuden a pervertir el llenguatge. És el cas de l’entrenador de futbol
Pep Guardiola, que va parlar de si ens
aixequem més d’hora, en lloc de si ens llevem. També passa el mateix amb creuar
per travessar o l’ús incorrecte que sovint
fa TV3 de les estanteries com a prestatges.
També afavoreixen l’empobriment de la
llengua la pèrdua de les sonoritzacions
adients per una mala fonètica, especialment greu en aquells professionals que
haurien de ser models de llengua com els
mestres i els locutors en general.
—Quina és la teva activitat al Raïm de
Poesia d’Artés?
—És un cenacle o trobada de gent que
llegeix poesia pròpia o d’autors coneguts
o no. Formo part de la junta, i ara, a més de
la sessió de lectura, participo de les activitats de la segona part dels actes que dediquem a gent que escriu dins del Raïm o a
poetes consagrats com Verdaguer, Maragall, Sagarra o Margarit, dels quals faig
una tria de poemes. Per a mi, les Elegies de
Rosa Leveroni són de la millor poesia
amorosa en català que s’ha escrit mai.
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el perfil
osep Fàbrega i Selva neix
al carrer de Sant Sebastià,
de Súria, el 3 de març de
1947. Fill del Ramon de
cal Bosquetà, professionalment miner, i de la
Maria de cal Jepet, de Serrateix,
que fou mestressa de casa i havia
cosit i feia roba per a una botiga
de Súria i els uniformes pels jugadors de la SAS (Societat Atlètica de
Súria). També fou cuinera a la residència d’avis de Súria, El bell
repòs, on viu actualment. Dels 10
als 20 anys va viure a la masia de
cal Bosquetà de la Vall Seca de
Súria: «La vida ve marcada pel lloc
on vius». Té un germà, Jordi.
Comença el parvulari a l’escola
dels Nacionals, on s’està fins els 8 anys, després de dos anys
a la dels Capellans, de Súria, retorna als Nacionals,on el mestre Francisco Cardenal Pardo li recomana al seu pare que
continuï amb els estudis. Fa el Batxillerat Elemental al
Patronat de Sant Sebastià d’una escola nova construïda
pels responsables de la Mina de Potassa. Mentre treballava
en una bòbila de Súria comença Magisteri a l’Acadèmia
Central de Manresa i s’examina a Barcelona. Als 19 anys ja és
mestre i sense haver fet pràctiques, (només una setmana a
la Renaixença) el 5 de novembre de 1966 substitueix un
mestre de Súria al col·legi Verge de Montserrat, inaugurat el
1965, amb una paga anual de 66.240 pessetes. Solia desplaçar-se amb moto fins que un dia s’accidenta al revolt
dels andorrans, a sobre del pantà de Sant Ponç i entra en
coma. Quan es recupera torna a treballar, ara al barri de
Fàtima, en una escola adscrita a la Garcia Fosas d’Igualada.
Retorna a Súria a l’escola Sant Josep de Calassanç. El 21 de
febrer de 1970 entra a treballar a l’Acadèmia Menéndez
d’Artés. Aquest any es casa amb la mestre Carme Canals,
amb qui han tingut tres fills: Marc, Daniel i Anna, i viuen a
Artés fins el 1975.

J

De l’agost de 1975 a finals de 1998 viu a Manresa. El 1982
treballa dos anys a l’escola Riu d’Or de Santpedor i a partir del curs 1984-85 se’n va a l’Escola de Castellgalí, on
s’estarà 7 anys i on acabarà sent secretari i director. L’any
1976 fa la prova d’aptitud a l’Òmnium Cultural i es treu el
professorat i el reciclatge de català: «Ho vaig fer tot en un
any perquè havia après el català de manera autodidacta a
través de les fitxes del Ruaix». De seguida s’incorpora com
a coordinador dels cursos de Reciclatge del Bages,
Berguedà i Solsonès que s’impartien a l’escola de
Magisteri del carrer de les Saleses. El 1991 entra en
comissió de serveis al col·legi Anselm Cabanes de
Manresa i en serà coordinador del cicle superior i cap
d’estudis. El 1994 entra com a mestre de segona etapa al
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Pare Algué, on s’estarà 9 anys com a director. El curs 200405 va a Moià al col·legi Josep Orriols i Roca. El 2006 es
jubila i comença seriosament la seva activitat literària.
Des de jove, als 13 anys, llegia bàsicament llibres de novel·la
que extreia de les biblioteques, sobretot durant les vacances. El 1980 va obtenir un accèssit als Jocs Florals de la
Misteriosa Llum i va guanyar quatre premis seguits de poesia a Rocafort, a partir del 2002. Té més d’un centenar de
premis literaris, els més importants dels quals li serveixen
per publicar els seus llibres. En remarca el Jordi Pàmias de
Guissona, el Miquel Martí i Pol de Roda de Ter i el Goleta i
Bergantí del Masnou. Fins ara té 12 llibres publicats (Postals
de Calders, Camins d’hivern, Sis dies d’agost, D’aquí estant
(no) es veu el mar, Bages, Parlo d’Aloma, Ingènuament protocol·lari, Natana, L’altra veu, Les hores vives, El mar dels altres i
Bitllet de tornada). Forma part del cenacle literari Raïm de
poesia d’Artés. Altres de les seves dèries han estat: la llengua catalana (estudiós de gramàtiques, diccionaris i fitxes);
les guies botàniques, després de memoritzar el nom científic de les plantes ha estat autor de la guia Boscos de ribera
del Bages, que es troba al Centre de Recursos. Especialista
en orquídies, amb el seu amic i exalumne Jordi Vila, munten
un audiovisual que presenten a diversos pobles i és membre de l’Associació Catalana d’Orquídiologia amb seu a
Calders. També ha estudiat a fons les fades i llegendes de
Catalunya. Com a col·leccionista de segells ha col·laborat en
diversos muntatges i ha fet una exposició sobre segells de
plantes medicinals europees i una altra sobre Lenin.
(Només li falten 9 sèries per tenir tots els segells d’àmbit
mundial dedicats al líder comunista). Des del 1999 viu a
Calders, on ha estat membre de l’associació de veïns de la
Guàrdia i actualment col·labora en la revista L’Artesenc, on fa
les fitxes de botànica i la introducció a la secció Raïm de poesia. Des del 2011 és regidor de Cultura, en representació de
la Candidatura Democràtica de Calders.

espai d’art
Sofia Gómez
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fila cultural

Josep Maria Aloy

Ben ‘Tocats de lletra’

P

oetes, recitadors, actors i
actrius, músics i cantants... es conjuren per
portar la paraula al carrer
i homenatjar-la talment
com un regal sorprenent. Un regal que ens
permet a tots assaborir la
sensibilitat i la creativitat a través del
gust per la paraula en un món terriblement mediatitzat i tan ple de paraules
buides.

A Manresa i al Bages, des de fa uns quants anys –set en total–,
l’arribada de la tardor l’associem també, inexorablement, a l’arribada de les lletres. Amb la mateixa prestesa amb què comencen
a caure les fulles fent giravolts i simpàtics dibuixos volàtils,
comença també la pluja de mots. Mots sorgits dels racons més
insòlits on romanien silents tot acabant de suportar les xafogors
de l’estiu. La tardor per als manresans ha esdevingut, doncs, la
festa de les lletres, l’alegria dels sons, l’explosió poètica...

És extraordinari l’entusiasme que tots
plegats hem dipositat en aquest insòlit i
peculiar programa anomenat Tocats de
Lletra. Seria difícil descriure la diversitat
d’emocions que provoca tant als qui
pugen a l’escenari per enfilar i teixir una
sèrie de mots com per part de qui n’escolta atent el so, el so i el ritme d’uns textos poètics capaços d’entendrir l’oïda i el
cor de qui es presta a entendre‘ls.
Deu tenir raó Joana Raspall, la poeta
més veterana del país, quan diu, en un
dels seus poemes: “Estimo les lletres /
que formen els mots / els llavis que els
diuen, / i el cor que els entén... / perquè
als mots hi ha l’ànima / de tota la gent”.
També es diu que Plató de la poesia en
deia «llaminadura de l’ànima». I a
Manresa, durant aquest octubre, seran
molts els llaminers que es disposaran a
fruir dels mots i hi posaran l’ànima, i el
conjunt d’ànimes es reflectirà en els
mots i en els mots ens retrobarem i ens
hi sentirem acollits. Perquè la poesia
conté els secrets d’una bona comunicació entre les persones.
Una realitat consolidada
Tal com podem llegir a la introducció
del programa d’enguany, escrita per
Joan Calmet, regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa, i Antoni
Daura, president del Gremi de Llibreters
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de Catalunya, aquest cicle té com a pal
de paller i motiu de ser la literatura en
general, la poesia en particular, i el
foment de la lectura i el seu gaudi com
a objectius finals.
Un programa com aquest no seria possible si no comptés amb la complicitat de

tot el teixit cultural de la ciutat i de la
comarca i amb el suport i l’interès de
molts amants de les lletres, del teatre i
de la música. Una combinació que fa
possible engrescar i sorprendre alhora,
ja que molts d’aquests actes tenen lloc
en espais i en formats poc habituals. No
es fa estrany, doncs, poder escoltar poe-

sia d’alt nivell al mig de la Plana de l’Om,
a l’aire lliure, mentre molts ciutadans
van fent via o s’aturen uns moments,
alhora que uns nens continuen jugant
mentre miren de reüll la font d’on sorgeixen imparables aquells mots ritmats i
sonors.
«Uns nous paisatges –diuen els autors
de la Introducció esmentada– en un
temps en què tots agraïm i necessitem
‘llegir’ de forma diferent la vida que
vivim, les obres que s’hi escriuen, els
relats que s’hi generen».
Un cant a la dignitat i a la llibertat
Cada any el programa està dedicat a una
temàtica concreta que es converteix en
el centre on giren totes les activitats. Així
hem vist programes dedicats a autors
maleïts, sensuals, trangressors, eròtics,
irònics i enamorats.
Enguany, celebrant com celebrem el
centenari del naixement del manresà
Joaquim Amat-Piniella, no es podia ni es
volia passar per alt una efemèride tan
nostra i els organitzadors han situat com
a eix central del cicle el concepte de lluita i de resistència enfront de la barbàrie
i la misèria humana contemporània i
han batejat el Tocats amb el títol de
Resistents. Resistents, doncs, vol ser un
cant a la dignitat i a la llibertat, personals
i col·lectives, en un temps i en un país on
la lluita, el camí i el viatge continuen més
vius que mai.
Un bon grapat de propostes
Una quarantena d’activitats, per a tots
els gustos, es portaran a terme durant
aquest mes d’octubre. És impossible
esmentar-les totes i us convidem a
aconseguir-ne el programa on s’hi
esmenten. Hi trobareu, recollides cronològicament, des d’exposicions, tallers,
xerrades, rutes i cercavila poètiques,
recitals de luxe, un concert de Paco
Ibáñez, un concurs de microrelats, l’hora

Sònia Moya (que actuarà amb Horacio Fumero) i Laia Noguera (amb Helena Pellisé), seran dues de les
protagonistes del cicle

del conte per als més petits, presentacions de llibres i, també, cinema... fins i
tot la creació d’un mural plasmant alguna de les figures literàries convidades
aquest any. Com a novetat, un vermut
poètic i també un acte a Calders que ve
a demostrar que el cicle excedeix la geografia exclusivament manresana. El plat
fort –si es pot parlar de plat fort dins el
món literari– se l’enduu, òbviament,
Salvador Espriu, amb motiu del centenari del seu naixement. També compartirà
celebració amb ell, la poeta Joana
Raspall, nascuda el mateix any, però
amb la sort de poder-ho gaudir encara
en vida.
He de destacar la complicitat que tenen
molts d’aquests actes ja sigui per la
diversitat d’arts que s’hi conjuguen com
per la multiplicitat de persones i entitats

que hi intervenen, en espais tan diferents (des dels que tenen lloc a peu pla
al carrer, passant per llibreries, cafès,
espais escènics...). Tampoc no podem
oblidar l’equip humà que any rere any
treballa per seleccionar textos i connectar amb els artistes i amb les entitats
interessades. Una feina excel·lent i digne
d’elogi. Tot un privilegi per al conjunt de
manresans que hem anat veient com,
amb el temps, el programa ha anat creixent superant cada any el llistó de l’any
anterior.
Tocats de Lletra és un gran Festival literari. El fervor i l’entusiasme amb què és
acollit és gairebé indescriptible. La devoció dels seus seguidors és inexplicable.
Però no cal donar-hi massa voltes perquè també crec que és inexplicable la
poesia. I que sigui per molts anys!

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

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Pont de Ferro dels Ferrocarrils Catalans

P

ocs dies després del dia internacional
del Patrimoni presentem en aquesta
secció un exemple d’enginyeria del
ferro de 1924 situada a la carretera de
Vic, al costat dels Dolors.

Quan a Manresa ja funcionaven les
línies del Nord (actualment la Renfe) i
les de via estreta de Berga i de Súria,
aquestes darreres es van unificar per
obtenir més rendibilitat amb les línies de Barcelona a
Martorell i la de Martorell a Igualada. El 1919, totes
elles formaren la Compañía General de los Ferrocarriles
Catalanes, que el 1920 emprenia les obres d’una nou
tram de via estreta entre Manresa i Martorell, que sortia pels afores de Manresa des de l’estació de Manresa
Alta, salvant camins i carreteres ja construïdes com la
de Vic per mitjà d’aquest pont.

El pont està compost per un tram central metàl·lic i dos
estreps de formigó i obra, amb una longitud total de 43
metres. El tram central metàl·lic és de 16 metres de
llum i els dos estreps de formigó i obra tenen un arc de
7 metres de llum cadascun. El tram metàl·lic està fet
amb bigues d’acer i amb plaques i platines –unes planes i les altres en forma de T– creuades en X. Totes les
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connexions són reblonades, és a dir, no es va utilitzar la
soldadura. Els estreps de formigó estan revestits amb
paret de carreus i les cadenes cantoneres i horitzontals
estan ressaltades amb carreus abossellats. Tot plegat li
dóna una aparença historicista típica de la primera
arquitectura del ferro del final del segle XIX.
Aquest pont s’ha integrat en el paisatge urbà d’una de
les principals entrades de la ciutat i, a més, s’ha convertit en l’únic testimoni d’aquest tipus d’enginyeria ferroviària perquè Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya s’ha caracteritzat per la pèrdua innecessària
de pràcticament tot el seu patrimoni arquitectònic
(com les estacions i els altres ponts). Per tot això, el
catàleg protegeix integralment l’obra; és a dir, l’estructura metàl·lica i la forma del tram central del pont, i
també l’estructura i els elements decoratius dels dos
estreps.

PER SABER-NE MÉS
SALMERÓN BOSCH, Carles (1991), Els Ferrocarrils Catalans-IV.
Arquitectura i Arqueologia industrial, ed. Terminus, Barcelona.

TEATRE Joan Morros

propostes
MÚSICA Jofre Fité

Chucho Valdés

J

ust a principis del més que ve ens visitarà a Manresa
un dels grans mestres del món del jazz i la música
afrocubana: el pianista Chucho Valdés, acompanyat del seu grup, The Afro-cuban Messengers.
Chucho ens presentarà el seu nou àlbum, Borderfree, en què explora la música dels nadius nord-americans i
també serveix d’homenatge al seu pare, el pianista Bebo
Valdés, desaparegut recentment. Bebo és, de fet, el títol
d’una de les cançons del nou àlbum. No us ho perdeu,
doncs, el divendres 1 de novembre, a les nou del vespre, a
la sala gran del Kursaal. Aprofiteu-ho ara que queda temps
per comprar entrades (35 euros), que volaran!

CINEMA David Torras

Revisar les històries
quest mes d’octubre es presenta farcit d’oportunitats per revisar pel·lícules antigues i gens
velles malgrat que Cineclub enceti la temporada amb un cicle dedicat a la vellesa, amb tres
films imprescindibles: Umberto D. (dia 6), El
Gatopardo (dia 20) i La mort a Venècia (dia 27).
Dins del Tocats de Lletra, un clàssic de la Transició: El
Desencanto (dia 13), un film que desvetlla de manera poètica i crua les contradiccions de la burgesia franquista
endinsant-se en les interioritats de la família Panero,
aquests dies malauradament d’actualitat a causa de la
recent mort del
germà gran, Juan
Luis, aquest 18 de
setembre. Però
l’esdeveniment
cinematogràfic
que voldria destacar és el que es
farà el dissabte 12 d’octubre dins l’espai alliberat de
l’Ateneu La Sèquia. Es tracta d’una sessió on es podran
veure fragments d’una pel·lícula que va gaudir de dues
estrenes amb muntatges i títols diferents: Raza (1941) i
Espíritu de una raza (1950). La direcció era a càrrec del cosí
de Primo de Rivera, J.L. Sáenz de Heredia, i el guió està
basat en un llibret en forma de guió cinematogràfic que va
escriure Jaime de Andrade (pseudònim del dictador
Francisco Franco). Que un dirigent d’un país signi un guió
és un fet poc habitual, com també ho és que els productors
destruissin totes les còpies de la seva pel·lícula Raza, de
caire feixista i antiamericà, per tal de que només quedés
per a la història el seu segon muntatge, El sueño de una
raza, convertida en un film anticomunista. Però la troballa
d’una còpia de Raza(foto) una filmoteca de Berlín l’any
1992 ha permès que se’n puguin fer els dos visionats. Una
proposta curiosa fruit d’una època en què no hi havia televisió i on el discurs polític d’un film tenia certa importància.

A

Teatre per a la gent gran
n gestió cultural es parla de segmentació de
públics: fer una programació pensant en un
col·lectiu específic o en una franja d’edat concreta. La programació del Kursaal inclou cada temporada alguns espectacles adreçats de manera
especial, que no exclusiva, a les persones majors
de 65 anys. Per fer aquesta programació és busquen muntatges que els puguin agradar, que els puguin fer passar
una bona estona, que els
facin riure, que els facin emocionar, que els facin recordar,
que els facin gaudir... Aquesta programació es fa normalment en dimecres a les sis de
la tarda i a un preu de 6 euros. Per aquesta tardor, s’han
triat dos espectacles a cavall
entre las música i el teatre. El primer es podrà veure el
dimecres 9 d’octubre: Operetta, un muntatge teatral amb
grans d’humor escrit i dirigit pel manresà Jordi Purtí amb
26 actors-cantants de la companyia Cor de Teatre dalt de
l’escenari. L’espectacle, estrenat al TNC, atrapa per la seva
expressivitat, ritme, humor, delicadesa i força visual. El
segon, que s’adreça també a la gent gran es podrà veure al
Kursaal el dimecres 20 de novembre: Le llaman copla. Es
tracta d’un muntatge de gran emotivitat i sensibilitat. Les
persones grans que assisteixin a la representació es sentiran identificades amb la música i les cançons d’una època:
Soltera yo no me quedo, Pena, penita, pena, Mi niña Lola,
Medley Lorca, Qué no daría yo, La Parrala, Tatuaje, La bien
pagá, La Zarzamora, Ojos verdes, La vaselina, Las cositas del
querer... entre d’altres.

E

ART Maria Camp

Cal Gras i CACIS

L

‘octubre ens arriba de la mà de la feina de dos
centres de creació artística de la nostra comarca:
L’Alberg de Cultura Cal Gras, a Avinyó, i el Centre
d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la
Calç, a Calders. Dos centres que lluiten per la producció més contemporània i per la seva difusió, i que treballen vinculant l’art i el territori, l’art i el paisatge i el treball en
xarxa. Pels seus espais passen artistes d’arreu, catalans i
estrangers, amb estades de treball per mostrar-ne després
el resultat. El seu segell de qualitat els situa entre els més
reconeguts de Catalunya. Aquest mes Cal Gras celebra el
seu cinquè aniversari i ens convida el 9 d’octubre a les 20 h
a Aigua, fonts i memòria a Avinyó, on els artistes Sergi Selvas
i Marta Carrasco plantegen fer un plànol interactiu
d’Avinyó a partir de les fonts del poble i les històries guardades en la memòria del poble. I el CACIS ens ofereix
Empelt/Portaempelt, una proposta conjunta del fotògraf
Jordi Plana i l’escultor en ferro Enric Pla, que s’han empeltat
l’un del treball i el pensament de l’altre. S’inaugura el 6 d’octubre. Podeu seguir les seves activitats www.calgras.cat i a
www.cacis.cat.
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fa 25 anys
Jaume Puig

Costava trobar
pisos de lloguer
La ciutat vivia una eufòria constructora i proliferaven els habitatges unifamiliars i els projectes de volum, com la Balconada 2.
L’aspecte més conflictiu que es presentava
en el món de l’habitatge era el lloguer de
pisos, tant per la poca oferta que hi havia
com per les traves que comportava la LAU
(Llei d’Arendaments Urbans). La política de
rehabilitació era pràcticament inexistent i la
ciutat creixia però el nucli antic es degradava.

E

n el reportatge central, elaborat per Josep
Maria Freixa i Jordi Torra, es constatava la dificultat d’adquirir un habitatge amb protecció
oficial, per la complicacions legals i per l’escassedat
de
garanties
i
d’informació.
Paral·lelament, un 20% dels habitatges de Manresa estaven desocupats, en part per la degradació del barri antic
(hi havia 1.200 habitatges buits en aquella zona). El llavors responsable de l’Oficina Municipal del Consumidor
(OMIC), Josep Ramon Mora, explicava que atenien una
mitjana de sis demandes de llogaters, generalment per
clàusules abusives.

Entrevista al Maria Rosa
La persona entrevistada a fons era Jaume Tañà, conegut
en el món artístic per Ayuma i popularment a Manresa
per Maria Rosa. Feia dos anys que s’havia retirat del món
de l’espectacle, però continuava fent gales als teatres de
poble, sales de festa i restaurants de la comarca. Hi explicava els seus inicis en el món del ballet a Barcelona, la
seva etapa de transformista i supervedette en els caba-
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rets barcelonins, les
seves actuacions
de finals dels anys
setanta a la sala
Atàngia, de Manresa, la seva amistat
amb la Quica i la
quantitat d’admiradors que havia tingut a la ciutat i a la
comarca.
Visites, crisis
d’entitats i fusió
hospitalària
Durant aquell mes
d’octubre, ens visitaven el director general de la Unesco, Federico Mayor
Zaragoza; la ministra d’Assumptes Socials, Matilde
Fernández, i el president de la Generalitat, Jordi Pujol,
que inaugurava la residència assistida de la Font dels
Capellans. L’Agrupació Cultural del Bages vivia una
època convulsa i el president Joan Barbé, davant dels 4
milions de pessetes de dèficit acumulat, proposava
retallar privilegis a l’Esbart. D’altra banda, el president
del Cercle Artístic, Tomàs Rios López, anunciava que
l’entitat renunciava a organitzar la Festa de la Llum del
1989, davant la crisi per la qual travessava la junta. I el
dia 28, el president del Patronat de Sant Andreu, Juli
Sanclimens, el conseller de Sanitat, Xavier Trias, i el responsable de l’orde de Sant Joan de Déu signaven els
estatus de fusió dels hospitals de Sant Andreu i de Sant
Joan de Déu, per crear el nou Hospital General de
Manresa.

crònica social
Ignasi Torras i Garcia

Centenari del naixement de Pompeu Fabra

E

l 1968, en la
commemoració del centenari del naixement de Pompeu Fabra, la majoria
de ciutats i pobles de
Catalunya van dedicar
homenatges a l’il·lustre
filòleg i gran mestre.
Nascut a la vila de
Gràcia de Barcelona el
20 de febrer de 1868,
fou el més petit de
dotze germans, només
dos dels quals van arribar a l’edat adulta.
Quan tenia cinc anys
fou proclamada la Primera República espanyola (1873), durant
la qual el seu pare fou escollit alcalde de Gràcia. Inicia els
estudis d’enginyeria industrial, que alterna de forma
autodidacta amb la filologia. Ja l’any 1891, l’editorial de
L’Avenç li publicà Ensayo de gramática de catalán moderno, on descriu per primera vegada amb metodologia
científica la llengua parlada amb acurada transcripció
fonètica. També emprèn una campanya lingüística a la
revista L’Avenç, encaminada a intents científics de sistematització de la llengua que provocaren polèmiques,
però constituïren la llavor de la futura normativització. El
1906 va participar en el 1r Congrés Internacional de la
Llengua Catalana amb la conferència Qüestions d’ortografia catalana. Prat de la Riba li encarregà un projecte
de normativització lingüística del català, essent nomenat fundador de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. A partir de 1918, amb la publicació
de la Gramàtica catalana, comencen els treballs filològics de Fabra, que culminen el 1932 amb la publicació
del Diccionari general de la llengua catalana. Morí a
Prada de Conflent el dia de Nadal de 1948.

Fotografia: Modest Francisco / Arxiu Comarcal del Bages

Pel que fa a la commemoració de l’any Fabra a Manresa,
des de l’Ajuntament es va promoure una comissió d’entitats, relacionades en una llarga llista que figura en la
fotografia, per celebrar dignament el centenari, que tingué lloc al Teatre Conservatori dissabte dia 21 de
setembre de 1968, amb destacada presència de públic.
A la presidència, Pere Bohigas, erudit i doctor en lletres;
a la seva dreta, Josep Miracle, escriptor i deixeble de
Pompeu Fabra, i a l’esquerra, Joan Triadú, escriptor i crític literari. Als extrems de la taula, els manresans Josep
Calmet Safont, professor de llengua catalana, i el Dr.
Josep M. Gasol Almendros, cronista oficial de la ciutat,
que va conduir l’acte. Curiosament, la majoria d’ajuntaments van celebrar l’any Pompeu Fabra proposant la
participació d’entitats culturals, tal com es va fer a
Manresa. L’Ajuntament hi va ser present, a la llotja principal del Teatre Conservatori, amb el tinent d’alcalde de
Cultura, Jaume Puigbó Vilarasau, acompanyat dels regidors Ricard Puig Vilajuana i Emili Vilanova Ribas.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Amor i pluja

S

i haguéssim de decidir quins són els principals
temes de la literatura universal, aquells dels quals,
amb les variacions que calgui, s’ha ocupat la literatura des de l’època clàssica, segurament coincidiríem en l’amor, la mort i el pas del temps.

En el seu procés literari cap a la recerca d’allò essencial (tant
pel que fa al llenguatge com en relació a la història que pretén narrar), els contes del darrer recull de Sergi Pàmies
(Cançons d’amor i de pluja, Quaderns Crema, 2013) giren,
sobretot, al voltant dels tres temes esmentats. Pàmies no ofereix res que no li
coneguéssim els que l’hem anat seguint: ironia («en els processos artístics, l’obra està sobrevalorada»); escepticisme
(«precisament perquè era intel·ligent,
procurava semblar idiota»); descripcions tan esquemàtiques com efectives
(«observem la parella que, davant de
l’ordinador, prepara les vacances. Tots
dos porten ulleres i transmeten un estil
de vida socialdemòcrata»); reflexió
metaliterària («perquè no sembli que
sempre parlo de mi, invento un personatge de quaranta anys, li atribueixo virtuts que no tinc i un interès per, posem
per cas, la política i el budisme»); situacions absurdes («dispares i mates el
temps o el temps et mata a tu»); inicis
brillants («no és just que pugui donar el meu cos a la ciència i no a les lletres»); visió desencantada de les relacions
amoroses («si t’enamores sota la pluja, l’amor perdura més
que no si fa bon temps»); personatges meticulosos, hipocondríacs i patidors («hi ha qui exagera malalties inexistents; jo pateixo per catàstrofes que només són reals en la
meva imaginació»). Potser la nota personal (l’experiència
de la mort dels pares o la relació amb els fills), que ja prenia
un destacat protagonisme a La bicicleta estàtica (2010), és
ara més punyent («com que conec les conseqüències de
viure la política i la història com una presència invasiva,
amb els meus fills, nascuts en una època més convencional
i plàcida, vaig decidir construir un tallafoc i evitar contagis
històrico-polítics»). El que està clar és que, fidel a una obra
coherent, Pàmies fa un pas més cap a consolidar-se com
una de les veus més interessants de la literatura catalana.
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Lluís Calderer

Miralls de precisió

L

’any 1941, l’alemany Bertolt Brecht fa la primera
redacció de la seva obra teatral L’ascensió d’Artur
Ui. La idea ja li ballava pel cap des de 1934. Es tractava de fer veure, en clau satírica, com havia estat
possible que Hitler i els seus es fessin amb el
poder a base de manipular els procediments democràtics.
El pretext dramatúrgic era el mateix que en la realitat, però
aplicat, a l’escenari, a una banda de gàngsters que, amb
mètodes idèntics, es feien els amos de Chicago. En l’obra
queden, doncs, perfectament entrellaçades la història de
l’ascensió de Hitler i el nazisme a Alemanya amb la de les bandes criminals als
Estats Units durant els anys vint i trenta.
Brecht treballà en el text fins poc abans
de la seva mort (1956). Un text que no
pogué veure mai representat, i no pas,
precisament per problemes tècnics. En
ell, com a epíleg, un dels personatges s’adreça al públic i diu: «Apreneu a veure, en
lloc de badar, / i actueu en lloc de xerrar i
xerrar. / Un així va estar a punt de regnar
al món! / Els pobles van sotmetre’l,
emperò / alerta a fer-se gaires il·lusions: /
Encara és viu el cau d’on sortí això!»
(Traducció de Ramon Farrés).

Per tal de fer-ho més evident encara, el
1959, un altre gran escriptor contemporani, el suís Friedrich Dürrenmatt, seguint les passes de
Brecht, escrivia i estrenava una de les seves obres més valorades: Frank V, comèdia d’una banca privada, on, en una
curiosa amalgama de farsa policíaca i de tragèdia grega,
convida a una altra visita al clavegueram del món on encara vivim. Rellegir ambdues obres aquest estiu ha estat com
aplicar un termòmetre d’una precisió fantàstica al món
actual. Els actors que representaran en l’obra de Dürrenmatt els senyors del poder es presenten al públic com a
«terribles, / botxins certament, però gairebé com déus; /
tan grans i sanguinaris / com els herois de Shakespeare».

Dani Hernández Massegú

I, en arribar al final, si després de tot el que heu vist o llegit,
mireu la realitat del poder a l’Espanya actual, quin efecte us
fan els mots finals de l’obra?: «No va haver-hi càstig; el tribunal dictaminà, / i és que la justícia mai no ha compensat».
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Joan Manel Gabarró

Pernoctar o morir
ixò del turisme a Manresa acostuma a ser
un cúmul de despropòsits i, és clar, acaba
determinant com de preparada està la ciutat a l’hora d’acollir grans esdeveniments.
A veure si ens entenem. Si el municipi no
acull, de manera continuada, certa activitat comercial, lúdica o simplement turística que porti a algú a passar-hi la nit, és normal que cap empresari o multinacional
interverteixi en places hoteleres. No ho fa perquè no té cap
interès de fer el negoci del Robert i les cabres. Aquesta
màxima es compleix encara que la regidora Sílvia Gratacós,
renyi el sector hoteler i l’insti a posar-se les piles. Aquí, tothom ha tancat la paradeta per falta de parroquians. Quant
va durar aquell hotel Alfa transformat en bordell entre Sant
Fruitós i Navarcles? I el rònec Pere III? Per no parlar de les

A

taxes d’ocupació del de Món Sant Benet amb vistes a la
decadència de Caixa Manresa i la imputació de Todó. Els
pocs que ofereixen habitacions a la ciutat fan el que poden
i la notícia ha saltat quan els organitzadors de la Fira Mediterrània han decidit allotjar el gruix d’artistes i tècnics a
Terrassa. Formidable. Potser algun dia la ciutat s’hauria de
plantejar què ens ha deixat aquesta mostra els últims anys.
No només l’activitat econòmica els dies que se celebra, sinó
la transformació física i real d’espais i negocis aprofitant-ne
l’embranzida. És evident que la ciutat no generarà més places hoteleres només per acollir la Mediterrània, però, a qui
correspongui, potser li caldria escombrar una mica cap a
casa i fer de missatger perquè no es produeixin dinàmiques
i decisions tan deplorables. Això, sens dubte, també és promoció de la ciutat. I si els organitzadors de la fira s’hi giren
d’esquena, potser cal donar-los un toc d’atenció.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

Bispe Perelló
Començo el repàs mensual prioritzant
perquè la relliscada és tan majúscula
que mereix tota la meva atenció. Ja és
ben penós que els grans cartells
publicitaris tapin i banalitzin el paisatge. Però si, per allò de la pela, les ordenances permeten aquest despropòsit,
s’hauria d’exigir que els rètols fossin
escrits en un idioma –si pot ser en
català ja seria el súmmum– i en un
nivell lingüístic mínim de parvulari.
No és el cas del gran rètol d’una hamburgueseria dels Trullols que reproduïm en què, de les quatres paraules
retolades,no se’n salva ni una. La imatge me la fa arribar un amable lector
profundament indignat. Una menció
especial per al bispe, en una mena de
simbiosi entre bisbe i obispo. Seguim
amb el Perello sense cap accent per
aquella norma de la galàxia Gutemberg que va fer entendre a alguns
espanyols que les caixes altes no s’accentuen. I, és clar, els autoking i playking són aquells anglicismes tan innecessaris que es podrien reduir a endrapar i esbarjo per a la canalla. Una
minúcia comparades amb el bispe,
naturalment.

Parcir, Jordi Sardans, perquè ho valori.
A la imatge, hi apareix el lateral d’una
furgoneta de la marca Mercedes una
mica vintage. El vehicle inclou dues
retolacions. Una a la part del darrere
on s’indica que és a la venda i hi ha
escrit un número de telèfon. L’altre és
pintat a la carrosseria i diu «Hermanitas de los Pobres. Manresa». Doncs
sí, amics i amigues lectors, ja sabíem
que les germanetes marxaven de la
ciutat, però el que no ens podíem
imaginar és que han decidit liquidar
totes les existències, inclòs el vehicle
industrial de transport que tenien en
propietat. Un fet històric, sens dubte.

llen al centre i hi van en cotxe, se les
empesquen totes per trobar un forat
en els pocs vials on encara no s’ha
pintat l’àrea de pagament. És el cas
del propietari del vehicle que apareix
a la foto, estacionat al carrer de
l’Arquitecte Oms, entre la Torre Lluvià
i el pati del Casino. Pel que m’expliquen no és la primera vegada que el
cotxe aparca així. Són les avantatges
d’apostar per un utilitari que és tan
llarg com ample. A molts aparcaments
privats ja hi ha espais reservats a
aquest tipus de vehicles i a moltes ciutats europees molts conductors ja
aparquen de cul a la vorera.

Bon aparcament Més barat
També històric, certament, va camí de
ser el cost de la zona blava a la ciutat
de Manresa. Tant, que els que treba-

Ho venen tot
La següent instantània que presentem, com afirma el subscriptor que
ens l’envia, mereixeria passar la història gràfica de Manresa. En tot cas, ja la
passaré al coordinador de la revista i
coautor d’algun dels llibres editats per
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I més, quan l’espai d’aparcament és
reduït o s’ha de pagar un preu desorbitat. La següent imatge evidencia, com

apuntàvem, els elevats preus de la zona
blava de Manresa. I és que, amb la premissa que us apuntava, alguns s’han
decidit a fer negoci oferint, com a alternativa a les taxes, un espai privat a un
preu més econòmic. El cartell és d’aquell aparcament que hi ha a la plaça
Onze de Setembre, on abans hi havia la
plaça de toros. L’espai també havia acollit una exposició de cotxes de segons
mà i un túnel de rentat. Ara, el propietari, per treure’n rendiment ha decidit
utilitzar-lo d’aparcament. El leitmotiv
per promocionar l’espai no podia ser
més directe: apel·la al preu de la zona
blava i afirma que és més barat. Per acabar de convèncer als conductors tampoc s’està de dir que, aparcant a l’espai,
l’usuari «evita multes innecessàries».
L’estratègia comercial és impecable. El
que ja no m’atreveixo a determinar és si
realment funciona o no.

Dret a rèplica
cions, matisos i rèpliques a tot allò que us podeu perdre contrarèplica que fa
Ho admeto. En aquest espai es fa safa- hi publiquem. Si vau llegir la rèplica a el versaire del Cul del Pou que trobareig i servidor és feliç quan hi ha reac- lo Gaiter de Calders el mes passat, no reu en el seu espai habitual.

EL POU · OCTUBRE 2013

39

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Petons de cine

A

ra que CineClub tornarà a
alçar el teló, després de cinquanta-vuit anys ininterromputs d’història, m’agrada
recordar que hi vaig veure,
cap a finals dels anys 60, un primer petó
petó. Amb el temps he oblidat el títol de
la pel·lícula, que segurament devia ser en
blanc i negre, i d’algun país de l’est. No
sabria dir-vos el títol, però recordo l’emoció d’aquell moment com si fos ara. En
aquella època, de petons de cine només
se’n veien fora del cine i damunt d’una
cadira, als casaments. Fer-se petons era
pecat, fins i tot en els idil·lis de paper del
TBO o de les fotonovel·les. Els petons eren
castos o pecaminosos. Els petons d’amor
no tenien espai en aquella Espanya halitòsica, de llavis cosits i líbidos reprimides.
Al cine, els petons eren sistemàticament
censurats i mutilats. Al carrer, els petons
eren denunciats per escàndol públic i
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multats. I, a casa, els pares es besaven a la
galta o al front, rarament es fregaven els
llavis.
No recordo el títol, però recordo l’efecte
himnòtic i elèctric a la vegada. El zum-zum
de la sang disparada i bullent dins les
venes. L’esgarrifança a flor de llavis. Un
subtil pessigolleig a l’hipòfisi. Un silenci
tan respectuós i devot com quan el capellà a missa alçava la sagrada forma per
convertir-la en el cos panificat de Crist,
cruixent i finíssim, que engolíem sense
gosar, com de pell d’àngel. Aleshores el
temps s’aturava i s’aturaven les tos, les parpelles i es contenien les respiracions.
Novament en marxa, el temps i els nous
temps ens han permès veure petonetjar,
petonejar i ser petonejats dins i fora de la
pantalla i el cinema, pels carrers, anant en
tren o dins el súper. Però sempre quedarà

gravat el record d’aquell primer petó de
cel·luloide, al qual van seguir tants i tants
altres de memorables: el llarguíssim petó
entre Jane Wyman i Regis Toomey a Ara
ets al cel, que dura tres minuts i cinc
segons; el primer petó amb llengua del
cine entre Warren Beatty i Natalie Wood a
Esplendor a l’herba; el petó sota la pluja
d’Audrey Hepburn i George Peppard a
Esmorzar amb diamants; el petó capicuat
de Tobey Maguire i Kirsten Dunst a
Spiderman; els petons premortem d’Ali
MacGraw a Ryan O’Neal a Love Story i de
Kate Winslet amb Leonardo di Caprio a
Titànic. És al cine on també vam descobrir
que els petons poden ser de comiat i d’arribada, de punt final i de traïció. Sortosament, al CineClub li queden encara
molts petons per endavant...

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Maria Alba Baltiérrez

LO GAITER
DEL CALDERS
Vaig llegir a La bugada.
que va sortir el passat mes,
una glosa que es ficava
amb lo Gaiter del Calders.
Aquí teniu la resposta
que us dedico amb un somrís
mentre em menjo amb delectança
la cirera del pastís.

E

l dia que va néixer l’Alba,
semblava que tot li aniria de
cara. Hi havia el cognom i la
família, i aquest aspecte
immillorable, com de nina
rodorediana. Podia haver estat una
perfecta senyora de sa casa, i madurar sense ensurts veient créixer la descendència. Però va triar d’altres
camins, i l’atzar va fer la resta. Ara que
és àvia, tothom la coneix i li mig sap la
història, que ratlla la història exemplar. Rodoreda, deia. Posem-hi encara
l’adjectiu: perseverança. I una idea
innegociable d’educació i de país.
Hereva d’aquell esperit que vinculava
escola amb emancipació, es va fer
mestra, i hi cremà les celles i els desitjos –la innocència dels primers

temps! Per molta gent, és l’Alba de la
Flama. Quants anys en va ser directora? Mooolts. Si va plegar fou només
perquè calia cuidar-se... I amb tot, tossuda, no perd la vocació: encara ha
tingut temps d’empeltar-la en un projecte nou i altruista, fent colla, fent de
puntal: suport als altres des de l’ensenyament. Activa i acollidora, a l’Alba
Baltiérrez la coneixeu perquè és el
miracle del temps que no passa –o
que passa discret i elegant: esportiva
dalt dels esquís de fons, caminadora i
fins balladora de totes les danses del
món, a la Mion. Compromesa disciplinadament a l’activisme de l’ANC...
Segur que no és ella qui us ha despatxat l’estelada o la samarreta que lluíeu
a la Diada?

¿Que jo desinfli la gaita,
vols, Titellaire Jo-rik?
Goses dir que desafino?
Dels teus versos jo me’n ric.
Faig rodolins i quartetes,
i si convé faig sonets.
Tu, només saps fer pastetes.
No fas rimes ni versets.
Digues clar que no t’agrada
que hagi escrit clar i català
que per mi el Conservatori
a terra se’n pot anar.
¿No van aterrar un església
per fer una plaça com cal?,
doncs que continuïn l’obra,
que ja tenim el Kursaal.
I acabem així el projecte
d’aquells lúcids ciutadans
que els anys trenta ja volien
el millor per als manresans.
I si cal fer una consulta
com ha promès en Junyent,
fem-la, que ja no ve d’una
i parlant la gent s’entén;
que en aquest cas no fa falta
ni que demanem permís
als que per burros ens manen,
els del govern de Madrís.
Ah, per cert, jo salvaria
el vell claustre que no es veu.
Saps on el col·locaria?
a Puigterrà o a la Seu.
Tu hi podries fer titelles,
i per no trobar-te sol
jo t’hi acompanyaria
tot tocant el flabiol.
I, si tens res més a dir-me
escriu-me a la web del Pou;
allà sí que Titellaire
et penso deixar ben tou.
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

La Seu de la càmfora

I no només això. La mala consciència –i que Déu em perdoni si m’equivoco– va provocar que s’empesqués que
algun fidel li havia demanat de fer tocar les campanes el 12
d’octubre. Mare de Déu Santíssima, Boqueras! Feu-vos un
favor a vós mateix i sigueu sincer. No us voleu mullar la
sotana i arromangar-vos-la per participar del sentiment
ciutadà. No entraré a discutir al voltant de què penseu del
procés sobiranista i de la situació política i social del país,
però convindreu amb mi que l’excusa que us vau inventar
per exemplificar la presumpta equitat eclesiàstica fa pixar
de riure. Déu sap que em dol acostar-me a la vostra parrò-
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Aida Cantero

A

preciadíssims germans i germanes. Dir que l’Església no
fa política és com dir que els
anuncis de roba interior femenina van dirigits únicament a les dones. És fals, a fe de Déu. És
tan fraudulent que ha hagut d’arribar al
papat un jesuïta per escenificar l’anguniosa relació de la cúria i del Vaticà amb
l’opulència, el conservadorisme i el liberalisme econòmic. Déu és universal i el
papa Francesc vol reivindicar una tasca
pastoral feta amb espardenyes, transport públic i colze a colze amb el sentir
del poble. Jesucrist i el seu pare,
l’Altíssim, ho haurien volgut així. Així
també ho ha entès el bisbe emèrit
Casaldàliga (m’hi reverencio igual que si
fos al davant del Déu pare omnipotent)
que ja fa anys que, sense perdre el nord
de la fe, valora més les necessitats i
demandes de la comunitat amb qui conviu que els designis d’una institució amb
massa teranyines a l’armari i quincalla a
la qual treure llustre a preu d’or. I per què
aquesta doctrina inicial, germans?
Doncs per escenificar la meva absoluta
repulsa a la decisió de mossèn Antoni
Boqueras, rector de la Seu de Manresa, a
negar-se en rodó a fer tocar les campanyes l’Onze de Setembre passat amb
motiu de l’inici de la Via Catalana. I això
que, a diferència del de Solsona, el bisbat
de Vic no es va pronunciar sobre la conveniència de sumar-se o no a la iniciativa
engegada per l’Assemblea Nacional
Catalana. El rector va voler tirar pilotes
fora... I jo, no hi estic d’acord!

quia, ja que és tan imponent la magnificència de l’edifici
enginyat per Berenguer de Montagut com el tuf de càmfora que destil·la el discurs a les vostres misses i el vostre
posicionament a l’hora d’obrir l’edifici al poble per fer-lo
relluir com una de les joies del nostre patrimoni. Sí, sí,
massa vegades el Puigcardener desprèn anacronisme i
molts –més dels que us penseu– el dia de la Via Catalana
esperaven un repic de campanes com a mostra de l’apropament de l’església al clam del poble. Mentre la vostra
mentalitat continuï reclosa amb boles de càmfora i us
negueu sistemàticament a deixar entrar aire fresc a la Seu,
esteu condemnats a l’oblit i la desafecció de molts cristians.

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

CP

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

Tel.
a

de 2013, per un

import de 3,70 euros per exemplar, que pagarà:
Titular
Caixa o banc
Agència

Codi
Codi

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

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

