editorial

Patrimoni fet a mà

D

eslocalització. El fenomen s’ha estès
durant anys a la indústria i, de retruc,
al trànsit de mercaderies per tot el
planeta. Al món occidental semblava
que només hi tenien cabuda negocis
capaços de dissenyar productes d’alt
valor afegit. Ho dissenyem aquí i ho
fabriquem allà. Una seqüència infinita
i perniciosa. De la mateixa manera que, en el dia a dia,
vam anar renunciant a la fruita de temporada de l’hort
del costat de casa i la vam substituir per productes
d’arreu del món disponibles a qualsevol època de l’any,
antigues activitats van anar desapareixent víctimes de
les dinàmiques de consum de la globalització, de la mà
d’obra barata fora del país. Els anomenats efectes del
progrés. Com l’ofici de retolador, ja fos en el vessant de
pintor decoratiu, dibuixant, cristaller, gravador... L’art
manual va anar sent reemplaçat per la digitalització i
posterior impressió o construcció de materials de tot
tipus aplicables a qualsevol superfície, il·luminada o
no. Anys més tard, però, algunes evidències ens han
fet caure la bena dels ulls i hem canviat de perspectiva. Tanta mecanització i, sobretot, tanta intermediació
han anat en detriment de la qualitat de la majoria
de béns de consum. Així, a poc a poc ens hem
anat adonant que un tomàquet cultivat a Viladordis té un sabor únic i atresora l’autenticitat
i la proximitat que perden els tomàquets collits
qui sap on i madurats en cambres frigorífiques
a mig camí entre el camp i la botiga. Anàlogament, en el cas del disseny i les arts gràfiques
hi ha una tendència creixent per recuperar i/o
recrear l’anomenat vintage i, sobretot, es revaloritza i subratlla el valor afegit –aquest formulat
en termes molt diferents als de la macroeconomia– del hand made. O sigui, el segell que hi ha
en tot allò fet a mà amb tècniques artístiques
sovint ancestrals que, a més, com és el cas dels
antics cartells dels comerços que encara conserven ciutats com Manresa són únics.

factories d’aquí, també hi ha àrees del màrqueting i la
comercialització que volen recuperar l’esperit aparadorista de Cal Jorba, els virolats dels vidres d’antigues
botigues, el toc artístic de la retolació publicitària dels
anys quaranta i cinquanta o, fins i tot, la de l’etapa
modernista en què pintors com Casas, a Catalunya,
o Toulouse-Lautrec, a França, van prestar el seu art al
cartellisme promocional d’establiments, indrets i marques. Ara molts dissenyadors volen sentir-se també artistes i, en alguns casos, malden per deixar l’ordinador
i pintar teles, fer murals o convertir-se en grafiters per
crear elements únics amb les seves pròpies mans com
ho feien alguns dels protagonistes del tema del mes
d’aquest número. Des de la revista, llancem a l’Ajuntament la idea de considerar les retolacions urbanes i
dels comerços locals un patrimoni que, com edificis i
peces de museu, cal conservar per no desdibuixar la
nostra memòria històrica. Són únics i esdevenen, sens
dubte, un patrimoni artístic fet a mà.

Igual que els tomàquets de Viladordis o els vins
del Bages, cada retolació és una petita obra d’art
gairebé irrepetible. Si hi ha fabricants tèxtils del
país que, en pro de l’autenticitat i la qualitat, tornen
a apostar per materials i productes fets en petites
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l’opinió del lector

Debat sobre la figura
de Josep Maria Planes

Nou itinerari de
natura i modernisme

El dia 7 de setembre, coincidint amb la presentació del número del mes de la revista i dins del cicle
Temes del Pou, l’Associació Cultural El Pou de la gallina va organitzar una taula rodona sobre el tema:
Manresa reivindica Josep Maria Planes, a la sala d’actes
del Centre Cultural del Casino. El debat, moderat pel
periodista Carles Claret, va comptar amb la presència
d’Enric Badia, president de la Demarcació Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya; Lluís
Calderer, escriptor; Francesc Comas, historiador; Pep
Corral, periodista i analista de l’obra de Josep Maria
Planes, i Lluís Matamala, membre de la Fundació Independència i Progrés.

Era el desembre de 2009 quan sortia a
la llum la publicació de l’itinerari de natura i modernisme a l’entorn de la riera
de Rajadell. El llibret era una més de les
respostes cíviques davant el que suposava per aquest entorn la construcció
de l’Eix Diagonal. Crèiem llavors que si
els valors d’un àmbit natural quedaven
reflectits dins un llibret, se’n garantia la
preservació definitiva.
Han passat set anys i l’objectiu que
perseguíem s’ha conquerit en part. La
coneixença de la ciutadania d’aquest
espai lliure i agrícola a l’oest de l’Anella
Verda de Manresa ha fet que ja formi
part de l’imaginari de la ciutat. Sens
dubte que per arribar a aquesta fita hi
ha influït l’execució de la primera fase
de rehabilitació de la torre Lluvià, un
dels elements modernistes del recorregut. El nou equipament, encara en
precari, és en el nou llibre, punt de partida i final de l’itinerari on es barregen
amablement elements naturals i d’arquitectura modernista.

El Geoparc continua
sota l’aixopluc de la Unesco
Ens plau fer-nos ressò del fet que la setena Conferència Internacional dels Geoparcs Globals de la Unesco,
celebrada al Regne Unit, ha fet públic que el Geoparc
Mundial Unesco de la Catalunya Central (integrat pel
Bages, alguns municipis del Moianès i Collbató) revalida el títol i continua sent el primer i únic geoparc de
Catalunya reconegut per la Unesco. Els responsables
del Geoparc, col·laboradors habituals d’aquesta revista amb la seva secció mensual Indrets, han mostrat la
satisfacció perquè tota la feina feta i els projectes desenvolupats han donat els seus fruits.
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Un fet a favor és que l’adequació per a
vianants i bicicletes del camí vell de Rajadell des del Congost fins a la torre Lluvià, a punt d’executar, acostarà a la ciutat
aquest punt de promoció de la salut i del
turisme cultural. Cal, però, una aposta
municipal que creiem assumible: La restauració dels tres petits edificis annexos,
els tres portals modernistes i l’adequació
del pati emmurallat, pati que actualment
és incomprensiblement femer i corral de
cabres. Amb aquesta aposta l’equipament es pot començar ja a omplir d’activitats, tot assumint sense renunciar-hi,
que l’adequació dels interiors de la torre
principal pot esperar temps millors.
Des de Meandre volem aprofitar aquesta nota per fer una argumentada petició als responsables de la DO del Pla de
Bages, als seus cellers i a l’Ajuntament
perquè trobin la fórmula per implantar
conreu de vinya de les varietats autòctones del Bages a les set hectàrees municipals que envolten la torre Lluvià.
En definitiva, com a entitat promotora
de l’ús social de l’entorn natural i de la
seva conservació, publiquem un recorregut plaent entre boscos de ribera i
modernisme. Un passeig amb potencial turístic amb sortida i arribada en un
equipament que cal omplir aviat d’activitats educatives i de promoció de la
producció agrícola de proximitat.
Meandre
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de mes a mes

La Mediterrània
es presenta a la ciutat
24 de setembre. Dos caps de setmana abans de l’arribada de la Fira Mediterrània, el pati del Kursaal acull
un acte de presentació conduït per l’actriu Marina
Gatell, amb entrevistes i tast d’espectacles. Hi desfilen David Carabén, Toni Mira, Alessio Arena, Esvorell o
Gertrudis, entre d’altres.

Òmnium s’instal·la
al Centre Històric
2 de setembre. Unes 200 persones omplen el local
de l’antic Via Fora, en la inauguració de la nova seu
d’Òmnium. La delegada del Govern, Laura Vilagrà, l’alcalde Valentí Junyent i el president de l’entitat, Jordi
Cuixart, intervenen en l’acte més formal i la inauguració es clou al carer amb els grups Bob&El Lladre i
Dilluns Barreja.

Tercer Firastiu
i primer Agulla Market
4 de setembre. El tercer Firastiu organitzat per Manresa+Comerç a l’avinguda de l’Abat Oliba tanca la temporada estiuenca. El parc de l’Agulla acull el mateix cap
de setmana un mercat amb una vintena de parades de
roba i mitja dotzena de food trucks.

Cirera i Paluzie, a la
vuitena Marxa de Torxes
10 de setembre. Prop de 2.500 persones participen en la vuitena Marxa de Torxes per la Independència, organitzada per la Comissió 11 de
Setembre. La concentració acaba a la plaça Major,
on Joan Cirera llegeix el manifest unitari, seguit
del parlament de l’economista Elisenda Paluzie.

El regidor Arnau
pren possessió

aula de P3 a l’edifici de la FUB2, i la incorporació d’un
nou mòdul a l’escola Valldaura.

7 de setembre. En substitució d’Antoni Llobet, Jaume
Arnau pren possessió del càrrec de regidor en un ple
extraordinari i assumeix Comerç i Mercats, amb una dedicació del 50%.

Detenen un presumpte
activista islamista

Mor Carlos Betoret
10 de setembre. El professor de filosofia i llengües
clàssiques Carlos Betoret mor als 82 anys al Vendrell,
on residia. Tres dies més tard es fa un acte de comiat a
l’església de Crist Rei.

L’ofrena institucional
11 de setembre. Representants de les forces sobiranistes de l’Ajuntament, CDC, ERC i la CUP, i membres de
45 entitats fan la tradicional ofrena floral amb motiu de
la Diada Nacional de Catalunya a la plaça de l’Onze de
Setembre. PSC i Ciutadans no participen en l’acte, que
s’obre amb el discurs del president d’Òmnium Bages,
Jordi Corrons.

El curs comença
amb menys alumnes
12 de setembre. El curs escolar comença amb 414
alumnes menys a la ciutat i amb les úniques novetats
del creixement de l’escola Les Bases, amb una nova
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Investiguen
un examen manipulat
28 de setembre. Agents dels Mossos d’Esquadra prenen declaracions a membres del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament per una investigació
de la fiscalia, arran d’una denúncia presentada per
l’equip de govern relacionada amb la possible manipulació d’una prova d’accés a la plantilla municipal.

Primer Saltaterrats poètic
30 de setembre. Un centenar de persones assisteixen a la primera experiència del Saltaterrats, una
vesprada de poesia recitada als terrats de diversos
edificis del Centre Històric. L’èxit d’afluència de públic
obliga a programar dos torns amb els vuit rapsodes
participants.

17 de setembre. Un ruixat puntual provoca que la 33a
Trobada de Cantaires d’Havaneres al parc de l’Agulla
s’hagi de suspendre just a la mitja part, quan havien
cantat la meitat dels grups i s’estava preparant l’actuació de l’Esbart Manresà.

No sembla gaire lògic que tot un equip de voluntaris
del projecte Invulnerables, entre els quals hi havia
la mediàtica sor Lucia i el regidor d’Urbanisme Marc
Aloy, hagin de fer les tasques de neteja de les voreres del riu Cardener, quan l’Ajuntament disposa de
les seves brigades de manteniment finançades amb
els impostos municipals. Ara bé, si aquestes jornades donen exemple als responsables d’un millor
manteniment de la ciutat, després de quatre d’anys
d’actuar sota mínims, i sense fer cap de les reparacions necessàries per tenir unes infraestructures mínimament dignes, potser hauran servit d’alguna cosa.
Aquest acte es suma al que es realitza el mes de
maig aprofitant la campanya d’àmbit europeu sobre
recollida de residus i de sensibilització ambiental
Let’s clean up Europe, que a Manresa es fa aquests
darrers anys sota el lema Fem dissabte al Cardener. Si
l’any passat es van treure més de 500 quilos de residus a la zona del Pont Nou, enguany es va treballar
a la zona del passeig del Riu, al costat de la Carpa,
concretament on hi ha el parc de Josep Vidal.

Pepita Subirana

Treuen 50 tones de canyes
del Cardener

La pluja escurça
la Trobada d’Havaneres

Netejadors voluntaris

...I una de calenta

16 de setembre. El jutge de l’Audiència Nacional José de
la Mata ordena presó provisional per a un home detingut dos dies abans a Manresa per haver difós propaganda d’Estat Islàmic a través d’Internet. Deu dies més tard,
el jutge deixa en llibertat provisional el suposat jihadista.

17 de setembre. Un centenar de voluntaris convocats
per la fundació Rosa Oriol extreuen 50 tones de canyes
entre la Carpa del riu i el pont del Congost. Hi participen diversos regidors de l’equip de govern i la monja
dominica sor Lucía Caram.

Una de freda...

Foto: Ajuntament de Manresa

Pepita Subirana rep
el premi de la Gent Gran
29 de setembre. La lluitadora social Pepita Subirana, ànima de la residència de la Sagrada Família, rep el premi del consell de la Gent Gran de
mans de l’alcalde Valentí Junyent, en un emotiu
acte al Saló de Sessions de l’ajuntament.

És un encert que s’hagi distingit amb el premi del
Consell de la Gent Gran Pepita Subirana, per ser una
veritable lluitadora social i cultural, en un acte organitzat per la Coordinadora de Jubilats i de la Setmana de la Gent Gran. Impulsora i directora durant vint
anys de la residència d’avis de la Sagrada Família, actualment encara és membre de l’Ateneu La Vinyeta
del carrer Roger de Flor. L’homenatjada va rebre el
guardó de mans de l’alcalde Valentí Junyent, en presència de la regidora de la Gent Gran, Mercè Rosich,
i també de la presidenta de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Fina Dordal. En un dels darrers
actes públics a què va assistir la Pepita, que per molta
gent trenca motllos i va per lliure, va deixar clar que
el més important de la seva vida havia estat parir tres
fills tan diferents. Ho podem corroborar: el Ramon,
independentista i intel·lectual; el Manel, el més creatiu i dibuixant extraordinari, capaç d’abandonar un
projecte en el qual creia per no acceptar les actituds
caciquistes dels que es limiten a figurar, però són
incapaços de respectar la llibertat d’expressió dels
seus treballadors; i l’Oriol, l’artista, que va coordinar
inicialment el butlletí de creació artística i patrimoni
cultural que publicava el Museu i l’Ajuntament local.
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d’aquí i d’allà

Laura Coletas

Tallat Riaz. Pakistan

E

Josep M. Oliva

«Vaig venir a Catalunya buscant
un canvi d’aires, una nova vida
i em sembla que l’he trobat!»
La intimitat

m dic Tallat Riaz i vaig néixer a Gujarat,
una ciutat emmarcada entre dos rius i situada al nord-est del Pakistan. Quan algú
em demana sobre les meves arrels, el primer que tinc present i em ve a la ment és
el record dels matins amb els companys
de l’escola i les tardes caloroses al camp
ajudant la meva família.

Actualment, i encara que em sorprengui cada vegada
que hi penso, ja fa gairebé vuit anys que visc a Manresa. Anteriorment, abans d’instal·lar-me en aquesta
localitat bagenca, vaig passar una temporada a Barcelona, on em guanyava el sou com a manobre. Vaig venir
a Catalunya buscant una nova vida, un canvi d’aires…
El cert és que no he tornat al meu país d’origen des de
fa aproximadament dos anys.
Si em demanessin una de les principals diferències entre el meu país natal i el meu entorn actual, crec que el
primer que em vindria al cap seria el ritme de vida, molt
més pausat i tranquil al Pakistan. A Gujarat, la majoria
dels habitants treballa al camp; les cases generalment
són de dimensions enormes i, evidentment, la tecnologia encara està per estrenar. Trobo que a Manresa la
gent viu més estressada, envoltada de trànsit i soroll.
La meva primera impressió d’aquest país va ser una
mica rara: l’idioma, la cultura, la manera de fer de la
gent.... Parlar i entendre el català va ser un dels meus
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«Trobo que a Manresa la gent
viu més estressada, envoltada de
trànsit i soroll»
grans reptes. Al principi, ni tan sols m’agradava i no em
vaig començar a interessar per aprendre’l fins passats
gairebé dos anys de la meva arribada.
En aquests moments, encara que tingués la possibilitat
de tornar al meu lloc d’origen, crec que no marxaria de
Manresa. Aquí hi tinc la meva feina, he fet grans amics i
em mato cada dia a treballar moltes hores en un kebab
per poder tenir la vida que sempre he desitjat.

a hipocresia de la correcció política té la seva corresponent versió legal en l’entrellat normatiu al
voltant de la protecció de dades. Una llei que persegueixen amb contundència la difusió, posem
per cas, del nostre número de DNI o de la nostra
adreça de correu electrònic, com si en aquella informació s’hi condensés el més íntim de cadascú, però que no
impedeix que qualsevol televisió difongui una conversa
telefònica privada o unes fotos del nostre àmbit personal
amb total impunitat. Perquè en aquell cas prevalen unes
altres hipocresies: la de la llibertat d’expressió i la del dret
a la informació. Emparats en un dret tan sagrat i moguts
per tan alta missió, tota la premsa –tota– i molt especialment les televisions, ens han explicat amb gran luxe de
detalls, amb fotos i declaracions de testimonis inclosos,
les peripècies vitals de la Diana Quer, la noia madrilenya
que va desaparèixer aquest estiu a Galícia i que continua
estant en el focus de l’actualitat informativa.

Moguts pel seu deure de mantenir la població informada, la majoria de canals han rivalitzat a escodrinyar en
la vida privada de la noia i de la família per exposar la
seva intimitat a la vista del públic amb una obscenitat
que fa fàstic. I ningú no ha dit ni piu. Publicar una llista
de maltractadors o difondre les seves fotos –per posar
un exemple de tots els malparits que ens envolten– és
encara una entelèquia; la llei els empara i qui la transgredís ho podria pagar car. Però airejar la vida privada d’algú
que ha patit una desgràcia forma part dels usos socialment acceptats en els quals la morbositat es vesteix d’informació i s’accepta com si fos el més normal del món.
Vull pensar, això no obstant, que encara som moltes les
persones a les quals ens fereix assistir a aquest espectacle despietat. Bàsicament perquè intentem posar-nos en
la pell de les víctimes i ens imaginem com seria d’horrorós veure’ns exposats d’aquesta manera a la vista de tot
un país. Per això cada cop que esmenten aquesta noia,
juntament amb el desig de veure-la tornar a casa sana
i estàlvia, penso també en el calvari que li tocarà viure
si és que torna. Saber com s’han fet públiques les seves
fotos, les seves converses, les seves relacions, la seva vida
familiar... Aquella horrible sensació de sentir-se despullada als ulls de tothom sense poder-hi fer res.

Jordi Sardans

Negar l’evidència

N

o sembla gaire lògica la postura intransigent
del propietari Pere Foradada ni del seu advocat
i amic Joan Planas, en voler negar l’existència
d’un camí públic que històricament anava des
de prop del pont Vell fins a la Creu del Tort, i
més quan s’han trobat nous documents que així ho demostren. El més significatiu des d’un punt de vista històric
és el plànol topogràfic de les diverses parcel·les, elaborat
per l’especialista Marià Potó, per encàrrec de l’Ajuntament
de Manresa, l’any 1867, una vegada s’han produït els
efectes principals de la desamortització de Mendizábal
del 1836 i les expropiacions forçoses de parcel·les arran
de la creació de la via del ferrocarril que arriba a Manresa
el 1859. El mapa de Potó no deixa dubtes sobre l’existència a l’època de l’esmentat camí públic. Un altre: el 29
d’octubre de 1861, 30 veïns de la zona signen una petició
a l’Ajuntament, on textualment reclamen, en castellà: «el
arreglo tan necesario del camino público que partiendo
de la carretera a ella conduce y que luego sigue hasta la
fuente de Fans, donde los vecinos bajaban por agua cuando la del Tort no daba el abasto». Més clar, l’aigua.
En tercer lloc, l’estudi de 38 fulls realitzat per l’empresa
Arqueociència Serveis Culturals SL, encarregat pel propi
Ajuntament, que no només assenyala que el camí és públic, sinó que aporta documents i testimonis que així ho
testifiquen. Per part dels responsables de l’Ajuntament
em consta que hi ha voluntat de recuperar un camí,
però no l’històric, que consideren que està molt canviat
pel pas dels anys. En lloc d’acceptar la proposta de la comissió d’entitats que defensa la reobertura del camí públic, desfent el mur que hi ha al capdamunt de l’escala
de pedra que toca a la finca de la senyora Rius, el govern
municipal prefereix una alternativa que considera atractiva i que creu assumible per les dues parts: fer passar
el camí per sota d’una balma i recuperar unes escales
per pujar fins a la feixa de dalt per enllaçar primer amb
la font i després amb la Creu del Tort. Aquesta proposta
sembla inviable, perquè l’Ajuntament, que s’ha de mullar, hauria de compensar els propietaris afectats. Qui
diu que s’ha tret de context un problema que no existia:
menteix! Fa més de 15 anys que el conflicte està latent i
ja és hora que se solucioni d’una vegada per totes.
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tema del mes

Jana Fontdevila
Ramon Fontdevila

Manresa acomiada
els seus vells rètols

D

e primer va ser la informàtica, aplicada
des de fa 25 anys i,
en acabat, els nous
sistemes d’impressió
sobre tota mena de
suports: tot plegat
ha acabat amb una
llarga tradició. Un món que se’n va,
substituït, és clar, per un de nou. Hem
fet un tomb per Manresa, i al costat
dels nous rètols –vinils, impressions
digitals...– encara hi hem trobat molta
lletra feta a mà. I no pas tota de dècades passades: sempre queda algú que,
amb un pinzell i amb més o menys traça, assaja de crear el reclam que el visibilitzi entre els seus possibles clients.

Les antigues tipografies manuals a la via pública
parlen d’una ciutat definitivament transformada
Si feu un tomb per Manresa descobrireu que d’una manera silenciosa els antics rètols artesanals estan desapareixent. Lletres
pintades sobre fusta, planxa metàl·lica o directament a la paret.
A vegades amb algun dibuix que va néixer virolat i que el sol,
implacable, ha anat devorant. Desapareixen, sí. I molts dels que
encara es conserven sovint només hi són perquè l’establiment
ha abaixat definitivament la persiana i ningú al darrere ha obert
un nou negoci. Avui les noves tècniques s’han imposat i, malgrat
que potser la durabilitat del producte no serà tan alta, els preus
d’impressió publicitària són extremadament competitius.
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Publicidad As, dels viatges Aster, i em
passava la feina que no s’atrapava. I
vaig arrencar fort!». En comandita amb
Pere Porquet, l’un s’encarregava dels
pisos i l’altre de la publicitat, i entre ells
es donaven si calia un cop de mà. «A
mi m’engrescaven aquells rètols, la llibertat de pintar unes potes gegants de
calamar i fins, per en Seoane, dels Establecimientos Lice, inventar els eslògans». Així en el temps de la conquesta
de la Lluna: «¡No son platillos volantes,
son nuestros platos servidos a domicilio!». Més atrevit encara el rodolí de
l’època de la guerra del Congo: «¿En
el Congo, qué pasa? ¡Que los platos no
son de esta casa!».

De Joan Sallent, a l’avinguda de les Bases de Manresa, entrada al bar la Soca.

Art efímer
Sallent no conserva cap foto d’aquells
anys seixanta, setanta o vuitanta: «I
mira que vam fer de tot, tanques als
camps de futbol, als de bàsquet i a les
piscines. Tanques al Passeig, rètols de
fires de mostres, els busos del Castellà,
papereres i fins i tot parets mitgeres de
Manresa i d’arreu de la comarca!». Però
en Sallent és artista abans que cap
altra cosa, i allò de fer només lletres
l’avorria. «Jo feia al·legories d’allò que
s’anunciava. La imatge! Però conscient
que era una cosa del tot efímera. Això
sí, quan passejava per Manresa i anava veient rètols meus, vaja, que era un
goig!». D’aquells calamars i entrepans,
ben just en trobarem un exemple mínim, d’en Sallent, al bar La Soca, a les
Bases. En tot Manresa no n’hem trobat
pas cap altre!

altra cosa, i aquest setembre acaba de
complir els 90 anys. Té l’estudi a casa
i no hi ha dia que almenys no dibuixi.
«Jo d’això de retolista en vaig plegar
amb la jubilació, abans i tot, a 62 anys,
cansat d’anar de bòlit. Després de passar per una operació de la vista, vaig dir
prou». Sallent va entrar a l’ofici de la mà
de Manel Mestres. «Ell treballava per la

Llevat dels darrers rètols a la Soca, el
vinil s’imposa arreu. Aquells aparadors virolats han desaparegut amb
fórmules molt més estilitzades, menys
cridaneres, és clar. Com a molt, una
pissarreta negra i guix blanc, a peu de
carrer, us anuncia el preu del menú o
l’especialitat dels esmorzars. Es conserven, però, exemples bàsics del tot,

En qualsevol cas, la preservació dels
antics rètols és gairebé impensable,
és clar, però la seva discreta desaparició desdibuixa la memòria col·lectiva,
el paisatge d’un barri o carrer. Com a
contrapartida, cal reconèixer que els
exemples contemporanis apareixen
gràficament més civilitzats –també
vulgars, anodins moltes vegades. Sigui
com sigui, a mig camí de l’art, el bunyol
o la nostàlgia, Manresa s’acomiada dels
seus vells rètols, i dels seus retolistes.
Un exèrcit de retolistes
De retolistes n’hi havia, i molts. Josep
Olivet o Manel Mestres. Les societats
Sallent-Porquet o Giralt-Soler. I tot l’estol d’escaparatistes a Cal Jorba: Ramon
Salisi i Jaume Casacuberta, amb Manel
Marzo, Ricard Manuel Sabaté i Joan
Guitart, per citar-ne uns quants. Tots
ells havien de pintar rètols, il·lustracions i sanefes, a vegades amb temps per

Joan Sallent: «Jo feia
al·legories d’allò que
s’anunciava. Però
conscient que era
una cosa efímera».

De Josep Olivet, perruqueria Nila, al carrer del Pedregar.

endavant, però, molt més sovint, responent a la urgència de l’encàrrec. Només
cal anar trenta o quaranta anys enrere.
Quan la televisió en color no existia.
Quan els diaris eren exclusivament en
blanc i negre. Quan les tanques publicitàries només existien a Barcelona!
Joan Sallent és pintor, abans que cap

primitius en diríem (Bar la Salsa! Bar
Pirineo!) o amb exercicis que s’acosten
al tractament de fusta dibuixada (Moes
i Porró). D’altres casos queden com
exercicis llepats, de dubtosa eficàcia
(Mesón Blanco, al carrer de Rajadell) o
tan discutibles com el Torricó, al carrer
Francesc Moragas, definitivament tan-

cat. I d’altres, tan honestos i mínims
com el Bar Chelo, al carrer del Carme.
Arriba la modernitat
La societat entre Pere Porquet i Joan
Sallent fa trenta anys que es va dissoldre. Però els fills s’han trobat al mateix
ram i són ells els que porten les noves
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Joan Sallent i Josep Olivet, quatre dècades de retolació a Manresa. A sota cartell d’Olivet al Cap del Rec.

empreses (Rètols Sallent, Rètols Porquet Prat). Parleu amb qualsevol dels
dos: tant Isidre Sallent com Pere Porquet recorden haver pintat a mà. Però
calia entomar els canvis i ells ho van fer,
sovint amb inversions costoses als ulls
d’uns pares que, anualment, tots just
invertien en la renovació dels pinzells
o la compra a l’engròs de pintura. Avui
només cal veure el preu milionari de
cada màquina i el període d’amortització que té: cal treballar i fer-les treballar molt. Pere Porquet considera que
«el canvi d’un món artesanal a un de
preindustrial o industrial del tot era difícil per a tots ells. Vam començar amb
petits vinils per a cotxe però, vaja, jo
encara em vaig fer un tip de pintar pancartes sobre roba de cotó, amb màscara. Encara veig el color blau del Supeco
cada cop que s’acosta Nadal!». Ara bé,
més lent o més ràpid, el canvi es va produir sense possibilitat de retorn. Pintar
al taller –a mà, amb plantilla o amb estergit– quedava per a la història.
Els Olivet, nissaga de pintors
Josep Olivet i Mollet ha fet 80 anys
aquest mes d’agost. La seva també va
ser una trajectòria fecunda. Fill i nét
de pintors retolistes, tal i com recullen
els cognoms («En Mollet avi era el pintor dels daurats!»), Josep Olivet s’hi va
posar de ben jove, en un ambient de
postguerra: «Em vaig posar a treballar
als 10 anys i fins als 67, que encara no
paraven de demanar-me coses!». Olivet
hagués volgut anar a estudiar a Barcelona, però el negoci familiar era el primer. «Érem l’avi, el pare i dos oncles, i
pintàvem de tot. Carros, motos, bicicletes i els quatre cotxes que corrien. I les
botigues i els pisos, és clar. O bona part
dels cartells gegants de la Innocentada!». Olivet, però, és un home inquiet,
que començà a fer invents i inversions
al taller. «Érem pintors, no pas planxistes, però els planxistes no eren pintors
i ens portaven la feina. Vaig inventar un
sistema de filtre d’aire perquè la pintura quedés perfecta, sense un gra de
pols. I aleshores, vinga cotxes i vinga
lletres! Ens en vam fer un tip!».
Olivet és un pou d’anècdotes. «Calia
inversió i organització per anar endavant». Mig en broma, ell mateix explica
que aquest ha estat el motiu del final
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Vigència de la retolació
La retolació és un mitjà d’expressió gràfica i un bé cultural simbòlic i tangible. És un ofici artesanal que estableix una relació entre client i retolador,
i que genera un diàleg per crear un missatge a través de la forma de les
lletres, colors i idees. Els resultats d’aquest ofici han estat molt sovint una
mostra de la cultura popular de cada generació. I fins poden incloure estils
i modes, mascotes o ídols del moment, tocs humorístics en alguns casos o
frases enginyoses o refranys, per exemple... Tot el que forma part de l’imaginari popular del moment.
No hi havia cap cartell igual, les lletres eren dibuixades i això permetia
que el lletrista s’inspirés cada vegada, segons el que el client volia, el tipus
de negoci pel qual pintava i les modes del moment, és clar. Així podem
trobar cartells sobretot tipogràfics, però altres que naveguen entre lletres
i il·lustracions. Posem per cas que se’ls acudís fer per a una cafeteria unes
lletres que fossin el fum d’una tassa, amb aquesta tècnica era fàcil i comú
treballar així. Els retolistes foren els amos de moltíssimes tipografies que
mai van patentar, però que generaven ells a cada nou treball. Actualment
els grafistes treballen amb ordinador i s’han perdut una mica aquests estils dibuixats i, és clar, les gràfiques segueixen uns patrons més repetitius.
Els retolistes podien haver estudiat Belles Arts o cursos de dibuix i pintura,
però si s’especialitzaven en l’ofici de lletrista era o bé perquè els ho transmetia la generació anterior (mestre-aprenent; pare-fill), o bé perquè de
manera autodidacta acumulaven coneixement investigant en revistes i diaris. Abans se’ls considerava pintors o dibuixants, i els mateixos retolistes
deien que eren artistes. És ara que en diem dissenyadors i els reconeixem
fins i tot com a publicistes. De fet, encara que no en fossin conscients, eren
pintors que integraven les exigències comunicacionals de la ciutat en el
seu ofici. Els exemples de Manresa, en aquest sentit, són paradigmàtics.
Jana Fontdevila i Puig

Cotxes pintats al taller Olivet.

de la nissaga de pintors. «Els ordinadors que havien de ser la solució tipogràfica, van ser també l’esquer dels
meus fills. En lloc de disseny van tirar
per la tecnologia, i ara són al capdavant
de Fibracat i Altecom. Comunicació del
segle XXI. El taller, doncs, ara l’ocupen
les noves instal·lacions de l’empresa».

Sortida de garatge al carrer del Sol. Autor desconegut.

Artistes o no
Olivet d’altra banda és el creatiu més
conscient de la seva feina. Es va proposar aconseguir l’habilitat d’una lletra
pròpia i fins reconeix la dels altres. En
miniatura, molt discretament, signava
cadascun dels seus rètols, per efímers
que estiguessin condemnats a ser. Però

en canvi, i a diferència de la resta de la
colla, quan arribava el diumenge penjava els pinzells. Si en Sallent, en Mestres,
en Casacuberta o en Porquet eren artistes, ell va veure que no servia. «Només
vaig fer dos o tres quadres, i no, ho vaig
deixar estar. Jo, els diumenges, els vaig
dedicar a córrer amb moto o a esquiar».
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Muralla Sant Francesc
Rentacotxes al carrer de Bilbao

Cap del Rec
Jaume Casacuberta, a Cal Jorba, a finals dels 60.

Polígon de la Pujada Roja

Francesc Moragas

Carrer de Camps i Fabrés

Carretera de Santpedor

Carrer Canonge Muntanyà

Passeig del Riu

Via Sant Ignasi

Antiga carretera d’Abrera

Carrer Foneria
Francesc Moragas

Avinguda de les Bases de Manresa

Carrer del General Prim

Carrer de Talamanca
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Jorba, refugi d’artistes
Si en algun lloc de Manresa el retolisme
tipogràfic va trobar caliu i suport va ser a
Cal Jorba. De fet, els reconeguts magatzems acollien un nodrit nucli creatiu no
només pel que fa a tipografia sinó en la
publicitat en general. Es feia revista i es
feien aparadors, es feien reclams singulars per a cada efemèride. I això reclamava un equip greixat i generós en temps i
recursos. Els resultats, és clar, van ser extraordinaris fins al darrer moment. Jaume Casacuberta havia après l’ofici amb
Manel Mestres, als setze anys. «Amb ell
vaig fer les primeres guinyolades, que
eren tirades de fil per preparar l’espai i el
text. Després em va cridar en Salisi i em
vaig incorporar a Cal Jorba. Ho recordo
perquè treballàvem, és clar, però ens ho
passàvem molt i molt bé!». Quan Ramon
Salisi passarà al departament de Publicitat del Banc Mercantil de Manresa,
Casacuberta porta l’equip de Cal Jorba,
que no dubta a qualificar «de primera».
Les anècdotes són múltiples, però llastimosament l’empresa se’n va en orris.
«Vam acabar fa trenta anys, i encara
me’n planyo. Però allà d’un targetó en
fèiem una paret i, a vegades, la façana
sencera i tot». Podia pintar també espais
dels magatzems com la sastreria, o participar dels aparadors. Amb fotos a la mà,
Casacuberta mostra concursos i sorteigs
dels anys seixanta, esquitxats de català –«l’Estrada sempre hi posava la banya!»–, on la tipografia manual és la reina. «Lletra americana, que fèiem gairebé
en directe! Saps què pensava? Que havia
estat de sort, que tenia un ofici que no
s’acabaria mai! D’això en fa trenta anys i
mai, però mai, m’hauria imaginat aquest
canvi». Avui Casacuberta encara il·lustra –pintura i tipografia– els programes
de sardanes de Nova Crida o l’exposició
anual dels pessebres al Casino.

Francesc Moragas

Carrer Pirineu, a la Mion

Puigterrà de Baix

Funcionalitat anònima
Al costat de les grans mostres de professionalitat passada, hi ha el rètol directe, imperatiu: a vegades discrets, al
cor d’una persiana, a vegades rotunds,
avisant del trànsit de «camiones» o, més
moderns encara, de «camions». Pàrquings, sortides de vehicles o, vora el
Centre Hospitalari, de cotxes mèdics. Tipografia directa sobre paret, amb molt
diversos nivells de conservació. De tot
hi ha, i tot força senzill, encara que summament pràctic! I a vegades, com una

Carrer del Carme

delicadesa d’última hora, l’ombra de les
lletres d’un taller, al carrer de Francesc
Moragas: «chapa y pintura Moya».
Aprofitar les parets mitgeres
Com a símptomes d’un passat que avui
dominen les grans lones impreses, hi
ha els vells murals a les parets mitgeres.
Molts són rètols esgrafiats, que escapen
a aquest reportatge, i en conjunt es pot
parlar d’una autèntica desaparició fruit
dels successius creixements immobiliaris. S’han perdut des d’anuncis dels pri-
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Antic camp de futbol Sant Pau

Carrer de Menorca

Carrer del Bisbe Comas

Carrer de Sarret i Arbós

Carrer de Sant Francesc

Carrer de Sant Bartomeu

Carrer Roger de Flor

Carrer Sabateria

Habitatges Pare Ignasi Puig, el Xup.

Carrer d’Alfons XII

mers televisors –carrer de Camps i Fabrés– fins a consignes de José Antonio
a la carretera del Pont de Vilomara. Ara,
doncs, ens limitem a consignar com el
sol fa la seva feina sobre els magatzems
Sobrerroca –funció indicativa al carrer
General Prim– o sobre els dels restaurants Cassinet o el Retiro, vora el Xup.
I, en prou bon estat de conservació, al
carrer Bisbe Comas, «Antic Bar Jo, comidas Habitaciones». Vora la Renfe, les
lletres de la Campsa segueixen el mateix destí, distribuïdes per la tanca que
protegeix els dipòsits.
Camps d’esports
La història dels anuncis es podia llegir
als vells camps d’esport. Passeu, però,
per l’antiga Pista Castell i veureu que ja
gairebé no en queda res. Avui, ben just
els rètols d’alguns equips de futbol, a
l’exterior, de colors d’inspiració centreamericana. Al camp del Sant Pau,
abandonat, un exemple resisteix la
persistent tasca del rovell. SercaMetal.
De l’Olivet, encara.

16

EL POU · OCTUBRE 2016

Plaça d’Europa

Encara hi ha corda
I malgrat tot, pintar unes lletres sobre
un fons llampant encara és una opció
viva entre alguns col·lectius que, amb la
seva traça, proven d’economitzar el reclam. Halals o sud-americans encapçalen el rànquing, al costat d’alternatives
polítiques (Ateneu la Sèquia) o culturals
(Ateneu la Vinyeta). O, amb l’habilitat de
tota la vida, als Carlins, sigui sobre fusta
o metacrilat. Perquè a vegades cal un
rètol i –més bo o més senzill– són molts
els qui porten un retolista a l’ànima!
L’interès torna
Al capdavall, l’interès pel rètol tradicional
ha començat a tornar els darrers anys.
De fet als Estats Units o en molts d’altres
països llatinoamericans molts retolistes
continuen treballant i formen noves generacions de professionals que aporten
el valor artístic de cada creació i, a més,
saben que guanyen en durabilitat.
Certament, el cartell informatiu d’un
restaurant o botiga dura un temps,

però la impressió i la fotografia es van
descolorint. En canvi, tot allò que es
pintava sobre fusta, i sobretot sobre paret, ha durat dècades, i si ningú ho treu,
seguirà allà per molts més anys.
Sigui com sigui, l’actual opció pel treball digital s’explica sobretot pel preu i,
també, perquè vivim en una època de
canvis gràfics constants, i ha de ser fàcil
renovar la façana del teu negoci. Cal dir
que això ens ha dut a un retrocés visual important? Ens ho deia Josep Olivet:
«Sembla que actualment només cal saber utilitzar alguns programes d’ordinador per generar material gràfic i, a l’hora de la veritat, no tothom té en compte
el coneixement de l’ofici». Tenir a l’abast
bancs d’imatges i tipografies poden suposar doncs, paradoxalment, un empobriment gràfic en aquest sentit. I és que
darrere d’aquest procés digital no sempre hi ha un retolista capaç de donar
identitat visual a un negoci. La tipografia s’ha civilitzat, sí, però sovint encara
queda lluny d’un treball correcte.
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Gerard Oliva

instantànies

Escala posterior del Casino
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natura urbana

La trilogia

E
20

indrets

Ignasi Cebrian

Camps de cereals al voltant de Manresa.

ls secans manresans tenen un alt valor
alimentari. En general, les plantes dels secans de tot el món han estat seleccionades artificialment des de fa milers d’anys,
des dels inicis de l’agricultura, per obtenir-ne el màxim de producció. La llambrusca, l’espelta i l’ullastre són les plantes
silvestres, els avantpassats, de la vinya,
el blat i l’olivera. Totes tres es van conrear per primera
vegada a l’orient de la conca mediterrània, als primers
poblaments neolítics, fa uns 6.000 anys.

La producció de vi és de 700.000 litres a l’any al Pla del
Bages. És el rendiment de les 480 hectàrees conreades
a la denominació d’origen. I el seu consum mitjà, arrodonit per manresà, és de 20 litres de vi a l’any (de denominació d’origen i d’altres). Si aquest vi consumit fos
de la denominació d’origen, caldria duplicar el nombre
d’hectàrees a conrear. Els manresans no en tenim prou
amb el vi de proximitat i l’hem d’importar d’agrosistemes llunyans. Hem d’importar vi i produir gasos d’efecte
climàtic amb el transport. No som gaire sostenibles pel
que fa al vi, per molt ecològic que aquest sigui.

Sembla que poca collita de secà tindríem a Manresa,
si ens haguéssim de confiar al règim hídric mediterrani continental humit i subhumit. Això no és així, però.
L’aportació d’aigua és minsa, uns 700 litres per metre
quadrat a l’any. Les plantes de secà són pròpies de climes
secs als estius, una mica freds a l’hivern i amb poques
pluges centrades a la primavera i a la tardor. A més, estan
adaptades als sòls fèrtils i profunds. Són plantes del secà
anomenat frescal. També és conreen varietats adaptades
a règims una mica més àrids, són els secans semifrescals.
En resum, el resultat dels secans són tres aliments bàsics:
vi, pa i oli. L’anomenada trilogia mediterrània.

El mateix passa amb els cereals i les oliveres. Suposant
que tot el cereal conreat al Pla del Bages va cap a farina de blat per fer-ne pa, tornem a ser deficitaris. El
consum supera la producció de proximitat. I pel que fa
al tercer aliment de la trilogia, l’oli, el problema encara
s’agreuja més. Arran de la glaçada de l’any 1956, moltes oliveres van morir i la producció va davallar considerablement. A Manresa la producció d’oli és baixa i,
a més, poc coneguda. Per tant, tenim molt consum i
poca producció de proximitat, el que fa que el cultiu
no sigui globalment sostenible per als manresans i per
als bagencs.
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Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc de la Catalunya central)

El turó de Montmagastre

S

ituat als voltants del poblet del mateix
nom, antigament pertanyia al terme
d’Anya, fins a l’any 1966, en què va ser
annexat a Artesa de Segre. Forma part
de la Noguera i també del futur Parc
Geològic i Miner de la Noguera. Hi ha
un cim molt esvelt, sobre el qual es situen les restes d’un castell i les restes
d’una església romànica, Sant Miquel de Montmagastre.
Al seu peu meridional hi ha les restes de l’antic poble,
precursor de l’actual. El cim és visible des de diferents indrets, en aixecar-se al mig d’uns terrenys no gaire muntanyencs, i té una alçada de 763 metres.
Té una estructura força complexa. Es tracta d’un sector
pirinenc que es situa dintre de la denominada Conca
Geològica de l’Ebre, i forma una illa dintre de la depressió. En realitat es tracta d’un sector pirinenc, com el de
Lo Castellot d’Artesa de Segre, que va quedar cobert per
materials de la depressió. Més endavant, en erosionar-se
aquests, ens han mostrat aquets relleus que cobrien. En
certa forma, és un sector del conegut Mantell del Montsec, que al Port de Comiols queda ocult per terrenys detrítics del terciari, de l’Oligocè; uns materials de fa uns 33
milions d’anys. Aquest mantell torna a fer-se palès cap
al NE, formant la serra de Aubens, prop de Peramola. El
turó sovint s’ha considerat erròniament que era un diapir, però en realitat és la part frontal de l’encavalcament
del Mantell del Montsec i alhora del Mantell de la Serra de Sant Mamet, que aquí s’ajunten. Es tracta, doncs,

de dos relleus del Pirineu Meridional (de l’antigament
conegut com a Prepirineu). A la part alta del turó hi ha
uns nivells carbonatats del Cretàcic Superior. A la part
baixa hi ha uns guixos i argiles del Triàsic Superior. Tots
aquests terrenys encavalquen a nivells de margues, gresos i argiles de l’Eocè Superior i de l’Oligocè Inferior.
Nom: Montmagastre. Situació: Terme municipal d’Artesa de
Segre (Noguera), futur Parc Geològic i Miner de la Noguera.
Situació geològica: Fragment aïllat del front d’encavalcament del Mantell del Montsec sobre la Depressió Geològica
de l’Ebre. Estructura molt complexa, interpretada sovint com
un diapir, erròniament. Procedència del nom: Segons Joan
Coromines, pot procedir del mamma castri. Per la contracció
de mama o mamella amb castell. Importància geològica:
Constitueix un element molt ostensible del conjunt de la geologia de Catalunya. Visible des de molts indrets. Es tracta d’un
fragment aïllat del Mantell del Montsec que es situa per sobre
del mantell de la Serra de Sant Mamet, encavalcant tots dos
als terrenys de la Depressió Geològica de l’Ebre. És un indret
molt important del futur Parc Geològic i Miner de la Noguera.
Materials geològics: Els materials que cobreixen tota l’estructura són nivells de conglomerats i gresos de l’Oligocè. Per altra
banda els materials del Mantell del Montsec són calcàries del
Cretàcic Superior i nivells de guixos i argiles del Triàsic Superior; mentre que els del Mantell de la Serra de Sant Mamet són
calcàries similars a les anteriors. Tots ells es situen sobre nivells
de margues, gresos i argiles de l’Eocè Superior i de l’Oligocè
Inferior. Edat de formació: Durant el Plegament Alpí. Curiositats: Es tracta d’un prominent turó, arrodonit i punxegut que
s’eleva considerablement per sobre dels materials dels voltants. Arriba fins a una alçada d’uns 763 metres, mentre que el
poble actual es situa a uns 500 metres cap al SE, a una distància
d’uns 450 metres.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

S’amplia el termini d’inscripció als Cursos de català per a adults
El Centre de Normalització Lingüística
Montserrat ofereix cursos de tots els nivells, des de l’inicial fins al nivell superior
C2, de forma presencial, en línia o combinant les dues modalitats.
El preu dels cursos varia segons el nivell i,
en la majoria, hi ha entre un 70% i un 50%
de reducció de la matrícula per a persones
en situació d’atur, pensionistes o jubilades,
entre d’altres.
Els cursos es corresponen amb els nivells
del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) i, un cop superats, permeten
obtenir el certificat oficial. A més, els cursos bàsics ofereixen la certificació vàlida
per als informes d’arrelament.

Fins a mitjan octubre es continuen fent
proves de nivell i inscripcions perquè hi ha
places vacants. Les persones interessades
podeu trucar al 93 872 17 07 o visitar la
pàgina web del CNL www.cpnl.cat/xarxa/
cnlmontserrat/cursos

Per només 3,90 euros per revista...

SUBSCRIU-TE AL POU
www.elpou.cat
93 872 50 18

elpou@elpou.cat
Manresa

ciència de pot

Pilar García

Marta Grifell i Blanca Vallès

Vermut
de Picapoll

De què serveixen,
les espines?

a Cooperativa d’Artés
és dels cellers que més
ha impulsat la varietat
picapoll al Bages. L’any
1955 ja elaborava vins
amb aquesta varietat,
fet que va contribuir que
no s’arrenquès aquesta
varietat. Des d’aleshores han elaborat
vins joves, amb criança en bóta (premi
Vinari-14) i la mistela de picapoll com
a vi de postres. Ara, l’Anna Berenguer,
enòloga i gerent del celler, gran innovadora, ha creat un nou producte: el
Vermut de Picapoll.

Política, tecnologia, salut, educació… Ens ocupem de coses serioses,
nosaltres! Però tenia raó el Petit Príncep. El perquè les roses tenen espines també és seriós. Les plantes tenen un gran problema, no es poden moure. Davant d’un perill, no poden ni tacar ni fugir. Tenir eines de
defensa ha estat primordial durant anys i anys d’evolució.

L

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública dedicada a la formació i al foment de l’ús de la
llengua catalana en tots els contextos de
la societat catalana i a facilitar la cohesió
social mitjançant l’ús de la llengua.
El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, compta amb
22 centres de normalització lingüística en
146 punts de servei a tot el territori català.

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

vins del Bages

El seu pare, Víctor, ja havia treballat
en un vermut més rústic, partint d’un
cupatge de picapolls. Va quedar per
als socis de la cooperativa. Avui, recuperen la fórmula, amb el 75% de vi
blanc i mistela de picapoll afegint-hi les
herbes més característiques actuals:
artemisa, genciana, canyella, quina, camamilla i farigola. Utilitzen
vi de tiratge del seu cava
per endolcir. Es més costos
però és un edulcorant més
net, manté el color original
del vi i no fa el típic mal de
cap dels vermuts.
Producte més suau, més
fi, més femení, conserva
les aromes de la varietat, fruita blanca
madura, toc mineral.
Molt fresc, amb el
punt d’amargor que
ens recorda el vermut
original.

Les plantes fan servir diverses
estratègies per defensar-se dels
herbívors, majoritàriament insectes: produeixen substàncies
com repel•lents o toxines, per així
esdevenir indigestes, però poden
arribar a matar. Es poden defensar creixent en llocs inaccessibles
o atraient l’atenció dels herbívors
en parts de la planta que no són
essencials per a elles. També es defensen amb resines, ceres, gomes
atrapainsectes, espines amb verí o
sense... Algunes encoratgen l’estada
de depredadors per sentir-se protegides. Defensar-se és molt seriós per a
una planta, tant com per a nosaltres
tenir un bon govern, a tots ens hi
va la vida.

PVP: 7,50 € (50 cl)

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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Pilar García,
sommelier del
Restaurant Las Vegas
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l’entrevista

Q

uè recordes dels teus
inicis a Ràdio Llamborda?
—Després
d’una
primera experiència
l’estiu de 1982 com
a ràdio pirata, es
constitueix l’Ateneu
Cultural Llamborda,
amb gent com Josep Ramon Mora, Ignasi Ribas, Albert Martí, Ignasi Cuadros,
Toni Casserres, Xavier Olivé, Pere Montoro, Pere Alier i Josep M. Oliva, entre
altres. Xavier Prunés i jo vam entrar al
mateix temps i conformem uns serveis
informatius amb Olivé i Casserres. Fèiem el programa Dissabte informatiu. Al
cap de poc, s’hi incorpora Remei Cano.
L’emissora connectava amb Ràdio4, de
RNE, i feia programes propis a les nits
i un noticiari diari a mesura que la ràdio va creixent, també fem entrevistes
als llocs on anem, fins que l’Ajuntament
Cornet negocia amb l’Ateneu i crea
l’emissora municipal Ona7 Ràdio. Ens
establim a la Muralla del Carme, a sobre
de la residència d’avis Ramona Miró.
Sis de nosaltres entrem amb nòmina
de l’Ajuntament de Manresa, amb un
sou de 25.000 pessetes: crec recordar
que érem Cano, Ribas, Olivé, Montoro,
Prunés i jo. Érem gent jove que vam
aconseguir captar una certa audiència
i el tancament va ser bastant traumàtic.
—Com recordes les circumstàncies del
tancament d’Ona7?
—Quan l’emissora municipalitzada va
començar a tenir problemes jo estava
fent el servei militar i quan vaig tornar
Jordi Marsal, Carles Esquerré i Carles
Canongia havien tancat la ràdio. Era

24

EL POU · OCTUBRE 2016

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Felip González Martín
Primer Secretari de l’Agrupació del PSC de Manresa des del 14
d’abril del 2012, és president i portaveu del grup municipal socialista com a regidor a l’Ajuntament de Manresa. Fou cap de gabinet en l’alcaldia de Jordi Valls a Manresa i també a Badalona. Com
a periodista es va iniciar a Ràdio Llamborda i Ona7 Ràdio, es va
formar a Regió7, on va arribar a cap de la secció de Manresa, va
ser corresponsal de les comarques de la Catalunya Central de La
Vanguardia, cap de premsa del TDK Manresa, cap de premsa i de
relacions amb els mitjans de comunicació a l’Hospital Universitari
de la Vall d’Hebron, i ha treballat en el gabinet del PSC a Barcelona.
l’any 1985 i havien d’administrar un
pressupost de crisi, de manera que
van retallar l’emissora municipal, que
en aquella època li costava a l’Ajuntament 10 milions de pessetes. Xavier
Domènech va transcriure al diari un
editorial que van llegir a la ràdio titulat
Senyors socialistes, que era una diatriba
que vaig escriure des de la mili contra
els socialistes que tancaven Ona7, el 20
de novembre del 1985. M’hauria menjat aquells socialistes! He de dir que, 25
anys després, entenc més la decisió.
També és veritat que tenir una emissora municipal enfrontava l’Ajuntament
amb les altres emissores comercials i
la resta de mitjans pel repartiment del
pastís publicitari, així que tancar-la, era
també treure’s un problema de sobre.
—Com valores la teva relació amb El
Pou de la gallina?
—No me n’he considerat mai un fundador, però sí que quan va sortir la possibilitat de crear-lo, tot i que ja treballava a Regió7, vaig participar en alguna
reunió a casa del Joan Morros, un dels
líders de Tabola, on la majoria dels seus

membres van passar a formar part de
la nova revista a partir del Sant Jordi de
1987. Col·laboro en una columna d’opinió, tot agafant una frase de l’actualitat
del dia, per treure-li una mica de punta.
La secció es titulava Qui té boca s’equivoca i el Pou el moca. Va ser una col·laboració puntual i de bona relació amb
les persones que el feien.
Regió7
—Quan vas entrar a Regió7?
—Començo a fer de periodista a la
ràdio, però on me’n faig realment és
al diari, a la falda de Xavier Domènech, sota el mestratge de Gonçal Mazcuñán. Quan em faltaven uns mesos
perquè em llicenciés del servei militar
a Burgos, durant un permís, vaig anar
al local del diari a la plaça de Valldaura, després del tancament d’Ona7, que
m’havia deixat sense feina. Mazcuñán
em va assenyalar la seva taula, em va
mostrar la del Xavi –que estava al costat de la seva– i em va dir «aquesta
d’aquí és la teva per quan tornis». Així
va ser com vaig entrar al diari el maig
del 1986, com a periodista a la secció
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de Manresa, aprenent de Domènech.
Al cap d’un temps em responsabilitzo
de la secció i després assumiré tasques
de responsable de tancament d’edició.
—Concretament, quina era la teva feina?
—En l’inici, la tasca que habitualment
m’encomanava el Xavi Domènech era la
de reportatges. Ell es cuidava de l’actualitat del dia a dia, de les rodes de premsa, mentre que a mi em demanava que
trepitgés carrer. Veure els veïns, buscar
espietes... És a dir, tota aquella informació que no fos la institucional. La meva
no era una informació del dia i, per tant,
es podia publicar al cap de tres dies.
D’aquí ve la meva relació amb la penya
de la lleganya, que treballàvem en torn
de nit-matinada; a part que m’agradava
la nit i l’ambient dels companys que en
formàvem part. Havíem rigut molt.
—Quina és la teva valoració del diari?
—És la història d’èxit més rotunda de
Manresa i de la Catalunya Central. Neix
com a alternativa a la Gazeta de Manresa i de catalitzador del territori. Producte i capçalera d’èxit sobretot si el
comparem amb d’altres de la seva mateixa època a Catalunya. Manresa, amb
la seva població i zona d’influència, ha
sabut mantenir una capçalera diària de
qualitat, a la qual Prensa Ibérica li ha
sabut donar continuïtat. Això és, sens
dubte, una història d’èxit de la qual em
sento copartícip. N’hi ha poques més.
—Quina va ser la teva relació amb l’Albert Macià?
—Vam començar amb una relació de
companys periodistes que després es va
convertir en una amistat íntima. Ha estat
el meu millor amic. Probablement, una
de les millors persones que he conegut i un dels millors periodistes que
ha tingut aquesta ciutat. Es tracta de la
persona capaç de detectar que tens un
problema abans que li puguis explicar el
problema, i que abans que li demanés
res, ja s’havia posat a ajudar-me. Era una
persona excepcional i molt amiga dels
seus amics, entre els quals em compto,
conjuntament amb la Remei. Per això,
hem estat units més enllà de la nostra
relació professional periodística.
—Com vas viure els seus darrers dies?
—Una diabetis molt agressiva va anar
disminuint la seva autonomia i la seva
presència social. Darrerament vivia a
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Santpedor, en un pis habilitat perquè
pogués circular amb cadira de rodes.
Va ingressar a l’hospital per una petita
amputació als dits que es va complicar
amb una infecció pulmonar, que el va
tenir 10 dies a la UCI i finalment una fallada multiorgànica. Se’n va anar definitivament en presència del seu germà
i del seu amic Josep M. Aloy, tot i que
no en tenia consciència. Estic content
perquè no se’n va anar sol.
La Vanguardia
—Quan, com i per què decideixes anar
a La Vanguardia?
—El 1992 agafo la corresponsalia del
periòdic quan Carles Sabater se’n va
primer de vacances i després m’ho deixa. M’encarrego de les comarques del
Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia i, en
ocasions puntuals, també Osona. Em
garantien un fix econòmic com el que
cobrava a Regió7, i com que no m’exigien exclusivitat, em permetia fer d’altres
feines, com per exemple, acompanyar
l’amic Xavier Prunés en els desplaçaments del TDK Manresa, tot fent tasques periodístiques –vestidors, fotos i
alguna crònica– per a Regió7.
—Quin tipus de notícies cobreixes?
—De tot. Des del fet divers, com l’assassinat de la caixera del McDonalds,
les visites dels diferents polítics al territori, mocions de censura a Igualada, els
ressons de societat o els incendis forestals. I, sobretot, el dia a dia, que era aixecar-se a les set del matí, escoltar Ràdio Manresa per saber si havia passat
alguna cosa, fer les trucades oficials...
En el fons, eres el periodista territorial,
que no feies d’especialista temàtic, ho
abastaves tot. Tenia l’avantatge que
també em publicaven cròniques de
bàsquet per a Juan Antonio Casanovas. En el fons, va ser una gran escola,
ja que incloïa tot tipus de notícies.
Jordi Valls
—Per què vas ser cap del gabinet de
premsa de l’alcalde Valls?
—Em van trucar el regidor Joaquim Collado i Jordi Valls per veure si els podia
donar un cop de mà, inicialment amb
temes de comunicació a la ciutat, en
uns moments en què Valls ja tenia el seu
equip, amb Josep Tomàs com a cap de
Premsa, la Fina Llopart com a secretària
i Ramon Canal de cap de programes.
De cara al segon mandat de Valls, em

—No era el mateix Josep Camprubí
que Jordi Valls. A més a més, quan les
circumstàncies comporten un canvi
de líder, i després d’estar uns mesos
amb ell, acordo amb Camprubí que pel
proper mandat pugui fer el seu propi
equip. Jo formava part de l’equip de
Valls. Per què no se’m va emportar? La
pregunta l’hauria de respondre ell. Va
marxar sol, sense cap dels seus col·laboradors directes. Tot va anar molt de
pressa. Quan Valls es troba a la conselleria de Treball, hi ha uns equips constituïts que eren de la confiança del Govern. Jordi Valls va assumir l’equip de la
conselleria i va considerar que nosaltres érem més útils a l’alcaldia per ga-

bé de Manresa, em va proposar per al
càrrec i tots dos me’l van oferir. Hi vaig
estar fins al 2011. No vam saber contrarestar el discurs xenòfob de Garcia
Albiol i vam perdre les següents eleccions. El PP guanya les municipals a
Badalona i governa en minoria perquè
la resta de forces polítiques no van tenir els pebrots de governar junts, i vam
anar-nos-en tots al carrer.
—Quina és la teva tasca com a cap de
gabinet de l’alcaldia de Badalona?
—Es tracta d’un lloc de treball de confiança i d’assessorament especial, amb
feines de planificació i organització
de l’activitat política i institucional. Un

«En canviar de professió, el meu pare em va dir: ‘L’únic
que vull és que continuïs essent honest’.
Això m’ha guiat sempre en tot el que he fet a la vida.»
proposen ser cap de gabinet, cosa que
implicava abandonar la meva activitat
periodística per sempre més. Vaig dirlos que acceptava al quiosc del Quimet.
—Qui o què et va fer decidir a donar
aquest pas?
—Una conversa amb el meu pare. Li
vaig explicar l’oferta de Jordi Valls, que
significava que havia de deixar la professió periodística –tampoc no li agradava gaire que ho fos, ell preferia una
feina més estable com la de mestre
d’escola. El meu pare em va dir: «L’únic
que vull és que continuïs sent honest».
M’estava dient que ell considerava que
fins aquell moment jo havia estat una
persona honesta. Allò m’ha guiat sempre en tot el que he fet a la vida. Per cert,
em consideres una persona honesta?
—Sí. Havies d’estar fins al 2006 com a
cap de gabinet de l’alcaldia de Jordi
Valls, què va passar?
—Que el president Pasqual Maragall,
l’any 2002, se l’emporta com a conseller de Treball. A partir del gener del
2003, deixo el gabinet d’alcaldia, agafo
l’atur i passo a treballar gratis al partit,
en la campanya que el 2003 portaria
Josep Camprubí a l’alcaldia. Quan acabo, em surt la possibilitat de fer de cap
de Premsa a l’hospital de la Vall d’Hebron i me n’hi vaig.
—Com es deixen dos alcaldes de cop?

rantir el bon funcionament de l’equip
de govern municipal. Jordi Valls és un
gran gestor. A la cap de Premsa de la
conselleria de Treball, l’amiga Mei Uz, li
vaig dir: «Prepara-li un llapis de memòria amb tot el que ha de saber en poc
temps. Doneu-li un cap de setmana i el
dilluns, quan arribi al despatx, ja ho sabrà tot». Així va anar. És un líder innat.
Una esponja i un gran professional.

màster en política perquè l’adversari era
l’anomenat «experiment Badalona», en
paraules d’Enric Juliana. Per sort, l’experiment de fer ús de l’odi xenòfob només va arrelar, de moment, a Badalona.

Vall d’Hebron
—Quina era la teva feina com a cap de
premsa de l’hospital de la Vall d’Hebron?
—Vall d’Hebron és un macrohospital de
referència i un centre amb més de 7.000
treballadors que forma un conglomerat
de tres hospitals més un institut de recerca, per on passen diàriament 30.000
persones. Sóc un periodista que treballo per a ells, des de donar a conèixer
les tècniques mèdiques pioneres, fins
als ingressats damnificats d’una explosió en un edifici, amb ferits i cremats,
que manava administrar la relació amb
els mitjans de comunicació.

—Per què decideixes desplaçar-te amb
una bicicleta elèctrica per Manresa?
—Sóc regidor des del mes de maig de
l’any passat d’un partit que ho ha estat
tot a Manresa i que ara està en l’oposició amb només tres regidors. En una
cursa de fons, que preveig llarga, per
recuperar el que el PSC ha estat a la ciutat, hem de tornar a connectar amb la
gent. Sóc conscient que haig de ser un
polític trepitjador de carrer, i per fer-ho
amb prou agilitat per anar a molts llocs
en poc temps, el millor és circular amb
bicicleta. Parlo amb Josep Tomàs, que
em deixa provar dues bicicletes elèctriques. Constato que puc anar als llocs
sense arribar suat i en un any he fet
1.300 quilòmetres. Guanyo temps i arribo als llocs en cinc minuts, sense suar
a les pujades, tot i que les haig de pedalejar. Només hi ha la pega de la pluja.

—Aleshores, com passes a ser cap de
gabinet de Badalona?
—L’any 2008, l’alcaldessa de Badalona,
Maite Arqué, se’n va de senadora i a
mig mandat entra com a alcalde Jordi
Serra Isern. El seu secretari municipal,
Alfons Lacasa, que ho havia estat tam-

—Quina ha de ser la teva feina com a
dirigent del PSC-PSOE local?
—Treballar per estar més a prop de la
gent, de les entitats i dels moviments
socials. A les municipals del 2011
passem de 8 a 4 regidors. Camprubí
dimiteix. Cal renovació, tot canviant

l’executiva local, de manera que el 14
d’abril del 2012 plega Irujo i entro com
a primer secretari amb una executiva molt transversal. Em presento a les
municipals del 2015 i, la veritat, trec els
pitjors resultats del PSC a Manresa, amb
només 3 regidors. Això sí, en un context
de gran remolí independentista. Per a
mi és un primer pas de cara al futur del
PSC a Manresa que, com dic, només es
refarà estant a prop de la gent, encara
que sigui des de postulats no independentistes, no pas antiindependentistes.
PAHC
—Per això t’has fet membre de la
PAHC?
—Personalment, no com a partit. Mai
no m’he mostrat com a polític a la PAHC.
Els afectats i no afectats per les hipoteques que hi col·laborem som, sobretot,
gent que ajuda gent. Assisteixo a tantes assemblees setmanals com puc els
diumenges a la cinc de la tarda, amb un
centenar de persones més. En sóc un
participant més, perquè m’ajuda a no
allunyar-me de la dura realitat social de
Manresa. M’he tancat en bancs les hores que han fet falta perquè una família
no sigui desnonada. El meu enemic és
el banc, que agredeix famílies desvalgudes, més que no pas les institucions.
—Manresa ha evolucionat adequadament?
—No és una ciutat grisa ni està tan malament. Som fills de la nostra història de
ciutat, que és una de les més cremades
als darrers 300 anys. Va ser molt potent
i va patir diverses crisis. Amb la democràcia, els nous polítics encapçalats per
Joan Cornet posen la ciutat bastant al
dia a força velocitat, amb menys recursos dels que han tingut altres ciutats
amb les quals ens agrada comparar-nos.
Amb defectes i virtuts, Manresa ha estat
capaç de parir coses com Regió7, la FUB,
El Galliner i el Kursaal; o fins i tot el TDK
campió de Lliga i Copa, que presidia
Valentí Junyent. Ideològicament, i des
del respecte a Juli Sanclimens, els seus
dos mandats van frenar el progrés de la
ciutat. L’equip de Valls, Mora i Fontdevila
retorna un creixement.
—Consideres que el pàrquing de la Reforma i la Fàbrica Nova són signes de
progrés?
—Ningú no ho fa tot bé. Del projecte
Reforma dibuixat pels tècnics, ningú no
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se’n va queixar. La nostra filosofia era
que els pàrquings s’havien de fer a les
portes del centre, no en l’interior del
centre. Durant l’execució que es fa per
concessió comença la crisi. Al final del
procés es va demostrar que la gestió i
els tractes d’aquell projecte no van anar

bé, perquè les obres van durar més del
compte i va tenir massa sobrecost, i al
PSC, com he dit, ja ens havíem allunyat
massa de la gent. Però ja hem pagat
penitència. Hi ha molts errors de ciutat
que es veuen millor després, en perspectiva: Cots i Claret compra la Fàbrica

Nova per 500 milions de pessetes en
una subhasta d’Hisenda. L’Ajuntament
Valls no els teníem per comprar-la? Ni
tan sols no se li va passar pel cap a ningú. Tot i essent un bon govern per a la
ciutat, vist amb els pas dels anys, queda
clar que va ser un error.

F

28

EL POU · OCTUBRE 2016

de cultura

Octubre 2016

patrimoni ciutadà

el perfil
elip González Martín neix a Manresa el 22 de
desembre de 1963. Els seus pares provenen
d’Algarinejo (Granada). José va ser pintor de
carrosseria d’autobús a cal Obradors, i Aurora, treballadora tèxtil que també va estar a
cal Quirze Font. Té una germana, Teodora, que és dependenta. Va anar al parvulari que l’Acadèmia Suïssa tenia
a la carretera de Santpedor, que dirigia Antonio Negro.
Després i fins a quart de bàsica va estar al col·legi Rial, i
en acabat va estudiar EGB i batxillerat a La Salle i el COU
a l’institut Pius Font i Quer. Tot seguit estudia Periodisme
a la UAB, però no es llicencia. Sempre ha estat un periodista pràctic més que no pas acadèmic. El 1983 entra a
Ràdio Llamborda. Després l’emissora és municipalitzada i
es converteix en Ona7 Radio, on treballa als serveis informatius fins que va marxar al servei militar a Burgos. Del
1983 fins al 1988 fa de corresponsal de RNE i del Diari de
Barcelona. Es llicencia de la mili l’abril del 1986 i poc després s’incorpora a Regió7 com a periodista de la secció de
Manresa, on aprèn de Xavier Domènech. El 2 d’agost de
1987 es casa amb la també periodista Remei Cano Pulido
–ara professora d’institut–, amb qui tenen dos fills. Al cap
d’un temps, passa a ser redactor en cap del diari fins al
1992 i cap de la secció de Manresa (1987-1990). Durant un
any i mig és redactor de tancament, conjuntament amb
Jordi Comellas, i també confeccionen l’edició de la revista del cap de setmana. La temporada 1989-1990 fa de
corresponsal de TVE a Catalunya, així com de columnista
d’opinió i crític de TV en columna compartida amb Albert
Macià a Regió7. El 1993 va ser director de Ràdio Ciutat de
Manresa, durant sis mesos. Ha estat també periodista per
a Esports de l’Agència EFE. Del 1992 i fins al 1999 agafa la
corresponsalia de Carles Sabater a La Vanguardia, pel que
fa a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia,
on treballa com a autònom amb un fix econòmic, tot fent
una tasca de redacció i fotografia per a totes les seccions
del diari. Sovint acompanya Xavier Prunés, cap d’esports
de Regió7, en el seguiment informatiu del TDK Manresa,
per fer-ne les cròniques: «Vam fer més de 400.000 quilòmetres». Durant dos anys, també va ser cap de premsa del
TDK Manresa, especialment la temporada 1992-93, amb
Ángel Palmi de gerent. Es trasllada al local que l’Albert Macià tenia al carrer de Viladordis com a seu d’IGC (Imatge
Gràfica i Comunicació), que compartia amb Martí Morros,
on González també hi col·labora i on s’habilita un despatx
per treballar per a La Vanguardia.

el pou
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Casa Gomis

Del 1999 fins al 2006 és oficialment cap de gabinet de
l’alcaldia de Jordi Valls, però el 2002 Pasqual Maragall
fitxa Valls com a conseller de Treball de la Generalitat
i el gener del 2003 González deixa el gabinet i passa a
treballar al PSC-PSOE en la campanya municipal de Josep Camprubí. El curs 2000-01 fa el postgrau Comunicació i Estratègia política, a la UAB i ICPS (Barcelona), que
li servirà per impartir classes de Comunicació local per
a altres cursos de postgrau. Del 2007 al 2008 és cap de
premsa i de relacions amb els mitjans de comunicació a
l’hospital de la Vall d’Hebron. Del 2009 al 2011 és cap de
gabinet de l’alcaldia de Badalona fins que el 2011 hi entra Garcia Albiol d’alcalde. Des del maig fins al desembre
del 2011, és un dels dos assessors del grup municipal del
PSC a l’Ajuntament de Badalona. El 2012 guanya un concurs a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron on s’estarà com a redactor adscrit a la unitat de comunicació
fins que, amb les retallades, l’estructura de comunicació
es redueix i ha de plegar. Després d’uns mesos a l’atur,
fa de periodista a la seu del partit, al carrer Nicaragua
de Barcelona, de cara a la campanya electoral europea
de Javi López i entra en nòmina al gabinet de comunicació fins a completar un any sencer, de campanya en
campanya. El març de 2015 és nomenat candidat socialista a les eleccions municipals manresanes del mes de
maig. Actualment és regidor a l’oposició. És president i
portaveu del grup municipal del PSC i, des del 14 d’abril
del 2012, secretari de l’Agrupació de Manresa del PSC. Té
diverses publicacions sobre el bàsquet manresà; és soci i
exvicepresident de la junta de l’Associació Catalana d’Informadors de l’Administració Local; soci de l’Associació
d’Amics del Bisbe Pere Casaldàliga i confrare de la Mare
de Déu de la Soledat, del col·legi La Salle de Manresa.

A

costumats a passejar pel carrer del Born
mirant aparadors, sovint ens passen desapercebuts alguns edificis com la casa Gomis, que té una estructura del segle XVIII,
però que es va reformar el 1911 per dotar-lo d’una estètica modernista. Es tracta
d’una casa entre mitgeres amb una façana de composició
clàssica i senyorial, acabada amb una factura modernista gràcies a les formes sinuoses dels balcons. Alguns dels
elements decoratius són de factura clàssica pròpia del segle XVIII, com les mènsules de sota els balcons i la gran
cornisa; mentre que altres elements són modernistes
de principi del segle XX com els estucs, el disseny de les
fusteries i persianes de llibret i les baranes de serralleria
amb els elements de reforç fets en ferro forjat. La casa té
planta baixa i tres pisos, amb una reducció progressiva en
l’alçada de cada nivell. Els baixos han estat totalment reformats, tot i que això no impedeix valorar la composició

general de la façana, en la qual destaquen els balcons correguts, que van disminuint de mida en els pisos més alts.
Cal destacar la diferenciació entre el tractament dels baixos, amb un arrebossat que marca un senzill carreuat; del
pla general de la façana amb esgrafiats repetitius d’inspiració vegetal. L’edifici es va restaurar cap a la dècada de
1980, tot recuperant els esgrafiats de la façana.
El catàleg de Manresa protegeix la volumetria i l’aspecte
exterior de l’edifici, i també els espais comuns de l’interior. S’ha incorporat en el catàleg per la importància històrica i artística, a més de ser un referent remarcable del
carrer del Born.
Els seus propietaris, els Gomis, a partir del segle XIX foren els principals socis de la primera empresa d’electricitat de Manresa, l’Anònima, i de la colònia Gomis, de
Monistrol de Montserrat.
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fila cultural

David Clusellas Codina

T

Tocats de Lletra, deu anys
sumant complicitats

ot sovint, quan un foraster sent una conversa entre manresans,
sol sobtar-li la baixa
autoestima que tenen.
És un fet constatable,
segurament en gairebé
tots els àmbits de la societat, inclòs el
de la cultura. Per què?, podríem demanar-nos. En el cas concret de la literatura, la resposta segurament passaria
per l’anàlisi de dos factors. D’una banda, com assenyadament ha manifestat en alguna ocasió l’escriptor solsoní
Pasqual Farràs, la Catalunya Central –i,
per tant, també la manresana– necessita una mítica pròpia. És a dir, un corpus literari que la situï en el mapa de
les lletres catalanes. Si bé és cert que,
en els darrers anys, s’està produint un
canvi en aquest sentit, com la constitució del col·lectiu literari dels Narradors
Centrals, encara és d’hora per parlar de
consecucions sòlides. De l’altra, la baixa
autoestima literària ha estat lligada a la
manca d’instàncies de consagració i de
legitimació pròpies. És a dir, en el poc
reconeixement que el fet literari ha tingut en la nostra zona geogràfica. Afortunadament, aquesta realitat ha canviat força en els darrers anys. Òbviament,
cal destacar la feina duta a terme des
d’Òmnium Bages –sobretot el Premi Joaquim Amat-Piniella–, però també, i de
forma especial, la labor d’abella realitzada pel cicle de promoció de la lectura
Tocats de Lletra, que enguany arriba a
la desena edició. En aquest sentit, avui
dia la baixa autoestima literària dels
manresans queda fora de lloc. Exercint
de capital comarcal, Manresa ha sabut
construir unes estructures de promoció
i legitimació literàries que han aconseguit captar no només l’atenció del
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Un any més, arriba el festival literari Tocats de Lletra, coordinat
per l’Ajuntament de Manresa i el Gremi de Llibreters de Catalunya. Aquesta desena edició es fa del 13 al 30 d’octubre, segueix
l’eix temàtic de les complicitats i proposa recitals poètics, xerrades, exposicions, activitats per a infants i espectacles diversos,
que ompliran la ciutat de Manresa durant les primeres setmanes
de tardor.
manresans, sinó també d’una part important del públic especialitzat, sobretot en poesia, d’arreu del país.
Transversalitat
Centrem-nos en el Tocats. Analitzem
quins són els seus punts forts, sobretot en un moment en què ja gaudeix
d’una trajectòria consolidada i que
podem observar la seva evolució en
perspectiva. D’entrada, hi hauria la
transversalitat, que és el resultat de la
feina intensa feta durant aquests deu
anys entre l’organització i el conjunt
d’entitats de la ciutat. Efectivament,
la transversalitat implica treballar colze amb colze, entitat amb entitat i,
sempre, amb el suport de la comissió
assessora. Tal com indica Yolanda Esteve, tècnica de cultura de l’Ajuntament,
«gràcies a la transversalitat, el Tocats
és molt present en el calendari cultural de la ciutat. L’aposta pel treball en
xarxa i la descentralització han aconseguit que el cicle impliqui el conjunt de
la ciutadania». Dit això, cal assenyalar
que aquest element és clau per comprendre la manresanitat del Tocats. A
diferència d’altres festivals d’altres municipis, al Tocats tothom s’hi implica i,
en conseqüència, les col·laboracions
es produeixen en totes les direccions,
cosa que es palesa en la capil·laritat de
cicle. També és per aquest fet que, ínti-

mament lligada amb la transversalitat,
el Tocats manté una clara aposta per
la democratització de la cultura. Durant aquests deu anys, la voluntat no
ha estat la de crear un festival adreçat
exclusivament als happy few –als poquets feliços que hi entenen–, sinó la
d’aconseguir apropar la cultura llibresca al gran públic. Segurament, aquesta
democratització és el gran trumfo del
Tocats. A Manresa, els recitals de poesia poden esdevenir actes de masses,
un fet que és impensable en cap altre
indret del territori. En aquest sentit, el
president del Gremi de Llibreters de
Catalunya, Antoni Daura, afirma que
un dels grans actius del Tocats és que
«la gent ha visualitzat que el llibre i la
literatura no només són aptes per a lletraferits i que la cultura escrita té unes
grans possibilitats d’esdevenir un acte
cultural i transversal amb la col·laboració de d’altres disciplines germanes».
Però encara hi ha dos elements més
que, gràcies al Tocats, han de fer tenir
alta l’autoestima literària dels manresans. D’una banda, el fet que es tracti
d’un festival que se centra principalment en la poesia. De l’altra, les complicitats que ha aconseguit generar fins a
convertir-se en un referent en el circuit
literari professional. Com a gènere, la
poesia té un públic particular, majori-

tàriament minoritari, que es belluga arreu del territori i que està intensament
interconnectat. Hi ha un lloc comú que
diu que els grans lectors de poesia són
precisament els poetes. És a dir, els
mateixos poetes que escriuen poesia.
No és aquest el lloc per argumentar si
la dita és encertada o no, però, en tot
cas, el fet que Manresa s’hagi convertit en una ciutat amiga de la poesia diu
molt al seu favor, ja que hi fan cap els
poetes d’arreu del domini lingüístic i,
també, d’altres contrades. A banda, el
fet que, en l’imaginari col·lectiu, l’expressió més sublim de la literatura sigui sempre la poesia –certament, un
altre lloc comú–, implica associar la
ciutat i la seva població amb una sensibilitat determinada, que alhora és un
dels fonaments de l’èxit del festival.
Així doncs, Manresa és una ciutat de
poetes –o s’hi encamina–, una característica que ajuda a situar l’expressió
verbal en l’àmbit de la identitat.
Bages literari
Segons la regidora de Cultura de l’Ajuntament, Anna Crespo, «la literatura i les
lletres són àmbits importants dins la
cultura de qualsevol país, ja que són
elements identitaris i cohesionadors».
És a dir, són elements patrimonials que
reforcen la unió de les persones amb
uns determinats valors i una determinada percepció estètica, que tant es
pot expressar de forma individual com
col·lectiva. En aquest sentit, un poema
declamat en un moment precís pot mobilitzar la gran massa i fer de la poesia
un acte social majoritari. Finalment, la
capacitat entronitzadora del Tocats,
que en bona mesura deriva de la transversalitat i la democratització que hem
apuntat, ha fet possible que Manresa
s’insereixi en el circuit literari professional. Recitar a Manresa té glamur, un
adjectiu que poques vegades s’associa
a la capital del Bages. Per ser-ne conscients, només cal fer un cop d’ull a la
portada del programa d’aquest any.
Hi figuren plomes de primera línia,
noms consolidats al costat de promeses emergents que han participat en
algun moment o altre de les deu edici-

ons del Tocats. Sònia Moya, poeta resident a Castellgalí i vinculada a Manresa
confirma aquesta percepció: «Sembla
que sí, que el Tocats és molt Tocats, i
que tothom mostra entusiasme quan
hi és convidat. Hem tingut la sort del
reconeixement, però no sempre passa. El Tocats és un cicle potent des de
fa molts anys i de mica en mica ha anat
guanyant-se un lloc en el panorama
dels festivals literaris». Per tant, Manresa s’ha convertit en un nus destacat
de la malla literària actual. En aquesta
cort urbana del segle XXI, formada per
persones de tota mena, hi fan cap els
trobadors i els joglars del nostre temps,
perquè –cal tenir-ho present– la poesia
i, per extensió, el conjunt de la literatura, hi és tractada com cal.
Per tornar al principi i tancar l’article,
ens atreviríem a afirmar que Manresa
està treballant bé i de valent en la línia
adequada. Actualment disposa d’allò
que durant molts anys no ha tingut:
els mecanismes legitimadors de la li-

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

teratura, que són una peça fonamental
en la creació del cànon literari contemporani. Si Manresa legitima, Manresa
també decideix. És a dir, cada cop més
la veu dels manresans es té en compte en l’àmbit de la cultura. Òbviament,
es tracta d’un equilibri de forces, però,
perquè et tinguin en compte, cal serhi. Sens dubte, avui dia Manresa hi és.
Manresa forma part del camp literari,
per dir-ho en la terminologia de Pierre Bourdieu. Per tant, la baixa autoestima dels manresans no té raó de ser,
si més no en aquest punt. No obstant
això, queda pendent l’altre punt, la
mítica. Cal que la Catalunya Central es
doti d’una corpus literari que la situï en
l’imaginari cultural català. De la mateixa manera que hi ha un Empordà, un
Montseny o un Ebre literaris, cal que
hi hagi un Bages literari. De moment,
hem fet la meitat de la feina. Tenim
unes bones instàncies de legitimació i
l’autoestima s’ha alçat, però també cal
cartografiar el nostre entorn amb el
nostre propi imaginari.

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

Fira i música a dojo

A

quest mes ve marcat per les actuacions
programades en la 19a Fira Mediterrània,
que es fa entre el 6 i el 9 d’octubre. Entre la
gran oferta d’espectacles us traslladem les
propostes més interessants. A la sala Stroika
gaudirem de la visita dels Gertrudis (divendres, 7 d’octubre, 21.30 h), acompanyats d’Ebri Knight i Dr Prats. Els
de la Garriga presentaran el seu llarga durada Tripolar,
amb el seu habitual so mestís i festiu. Canviant d’espai,
el Kursaal acull multitud d’espectacles remarcables, entre el quals volem destacar-vos els acordionistes Kepa
Junkera i Chango Spasiuk (dijous, 6 d’octubre, 21 h), la
imprescindible visita de la cantautora Rozalén (divendres, 7 d’octubre, 20 h) i l’orquestra de percussió Coetus
amb el cantant Carles Dènia (dissabte, 8 d’octubre, 21
h). Cal afegir-hi un parell d’espectacles dins del renovat
recinte del teatre Conservatori. Els valencians Aspencat
amb Camerata Bacasis (divendres, 7 d’octubre, 22 h) i la
cantaora Mayte Martín, dissabte, 8 d’octubre, 22.30 h).

‘Dansa d’agost’,
una perla teatral

L’

ART Maria Camp

Les muses
arriben a Cineclub

La imatge
de l’artista

C
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quadern obert
Pura Travé

acció transcorre en un poble imaginari de
l’Irlanda de l’any 1936 i les principals protagonistes són cinc germanes solteres que viuen en una granja als afores del poble. Dansa
d’agost descriu amb algunes notes d’humor
el drama d’una família sense homes, en una realitat
precària i monòtona. L’obra juga amb el temps entre la
realitat i la memòria, ja que es rememora aquell estiu
uns quants anys després. El repartiment és encapçalat
per Nora Navas, Marta Marco i Marcià Cisteró, fins a vuit
intèrprets. La versió que presentarà la gent de La Perla
29, els dies 15 i 16
d’octubre al teatre
Kursaal, no té res
d’envejar a la que
es va poder veure
l’any 1993 al Teatre
Lliure. És una petita
perla teatral dins el
Toc de Teatre.

CINEMA Jordi Casas

ineclub Manresa comença la temporada amb
alguns dels títols més suggerents del cinema
d’autor recent, entre els quals destaca La
academia de las musas, de José Luis Guerín.
Diluint les fronteres entre documental i ficció, el film té com a punt de partida les classes sobre les
muses del professor de filologia Raffaele Pinto. La teoria es convertirà en pràctica fora de les aules, on s’actualitzarà el concepte de musa a l’actualitat. El director
barceloní va guanyar, amb aquest títol, el premi a la
millor pel·lícula al Festival de Cine Europeu de Sevilla.
La seva filmografia, sempre amb un segell poètic i personal, inclou joies com En construcción (Goya al millor
documental), Tren de sombras, Innisfree i En la ciudad de
Sylvia. La academia de las musas es projectarà el diumenge
16 d’octubre, a les 18.30 h, a
l’auditori de la Plana de l’Om.
La sessió s’emmarca en els actes del cicle Tocats de Lletra i,
com a valor afegit, comptarà
amb la presència del professor
Raffaele Pinto, que participarà
en un col·loqui presentat per
Jordi Estrada i Enric Tierz.
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TEATRE Joan Morros

N

o podem deixar de recomanar-vos l’exposició La imatge de
l’artista. Gravats
antics sobre el món de l’art. Obres de la Col·lecció Furió.
És una ocasió única per gaudir d’una de les millors col·
leccions de gravat antic del món. I ho és per diversos
motius: per la qualitat, per la singularitat de la temàtica que tracta, i perquè no hi falten obres dels grans
mestres gravadors. La majoria són estampes molt rares
i difícils de trobar, i totes provenen de la col·lecció de
Vicenç Furió, historiador de l’art i apassionat del gravat
antic i del món de l’art i els artistes. Ell mateix ha comissariat aquesta exposició on 75 gravats dels segles XVI
al XIX ens parlen de la imatge que l’artista ha generat
sobre el seu propi món i ofici. Ens parla dels tallers dels
artistes i el seu treball, dels col·leccionistes i el mercat,
de les exposicions, dels conflictes i debats entre creadors i el seu entorn, i dels ideals i la fama dels artistes.
Algunes estampes evoquen amb versemblança aquest
món, d’altres, en canvi, en mostren més aviat els desitjos i les aspiracions. Mentre que, encara unes altres, en
fan sàtira. L’exposició es pot visitar fins el 30 d’octubre al
Casino. De debò que no us la podeu perdre!
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fa 25 anys

crònica social

Jaume Puig

Mireia Vila

La seguretat privada
funcionava
amb irregularitats

Primer cotxe de línia Santpedor-Manresa (1924)

S

El boom de la seguretat privada havia desbordat la llei i això havia comportat el naixement de moltes empreses pirates i la necessitat d’elaborar una nova legislació, que
posava en alerta els empresaris del sector.

L

a revista arribava al número cinquanta amb un
reportatge central, elaborat per Montse Ayala
i Anna Vilajosana, que analitzava la figura del
guarda de seguretat, que s’havia estès per tot
tipus de locals, des de discoteques a centres sanitaris, passant per entitats d’estalvi. Hi havia sis
empreses dedicades a la seguretat privada, només dues
de les quals havien estat creades a Manresa: Grup Català
de Seguretat i Serveis de Protecció i Manteniment. Algunes de les empreses amb delegació a la ciutat no tenien
l’homologació requerida i moltes de les persones que
exercien de guardes no tenien autorització per fer-ho.
Faltaven places hoteleres
Un hotel, un hostal a peu de carretera, quatre pensions
i l’alberg oferien un total de 350 places, la majoria d’una
qualitat força qüestionada pels entrevistats a la revista.
En el reportatge d’Àngels Fusté, Joan Piqué i Josep Tomàs, s’analitzava el dèficit de places hoteleres a la ciutat,
especialment en l’oferta intermèdia entre l’hotel Pere III
i pensions com la Masia o l’hostal Mundial. Pel que la la
gamma alta, els autors es feien ressò de la possibilitat
que s’hi instal·lés un hotel de quatre estrelles, concretament a l’edifici de Cal Jorba, on s’especulava amb l’arribada de la cadena HUSA.

Hi havia 66.308 manresans
Segons es recollia en un reportatge de Ramon Fontdevila,
el cens de 1991 certificava que la ciutat havia crescut només en 283 habitants en cinc anys i assolia la xifra de 66.308
(34.359 dones i 31.949 homes), amb un percentatge d’atur
del 5,7%. Hi vivien 818 persones nascudes fora de l’estat
espanyol (352 europeus, 297 africans –282 dels quals magribins–, 142 americans, 25 asiàtics i 2 australians). Francesc
Comas constatava en el mateix article que la ciutat tenia
una població envellida, ja que el relleu generacional no estava garantit, a causa de la disminució del nombre de naixements, des de feia quinze anys. Pel que fa a les preguntes
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sobre la llengua, Joan Badia opinava que era positiu l’avenç
en el grup dels qui declaraven parlar, llegir i escriure el català, fet atribuïble a l’escola, els mitjans de comunicació i a una
més gran presència del català en diferents àmbits.
Esfondrament d’una casa del barri vell
L’actualitat de la ciutat quedava sotraguejada per la caiguda d’un edifici de tres pisos del carrer de Sant Francesc, el dia 25 d’octubre, poc després d’haver desallotjat
l’única família que hi vivia. I el dia 27, Juli Sanclimens
era reelegit a Tarragona com a president de l’Associació
Catalana de Municipis, gairebé per unanimitat.

antpedor, 1924. Ramon Casanovas i Llussà (al centre,
camisa blanca) davant del
seu Ford T, el primer cotxe
de motor de la línia Santpedor-Manresa. L’acompanyen el seu
pare, Pere (dreta), i els nens i nenes de
la família, juntament amb l’empleat
que feia de xofer (al centre, jaqueta
fosca). La història del transport a Santpedor té molts paral·lels amb la dels
altres pobles de l’entorn de Manresa.
Fins llavors el trajecte cap a la ciutat
s’havia fet a peu o amb animals. El
mateix Ramon, cabaler de Cal Llussà
(a l’actual carretera de Manresa), havia començat de ben jove a buscar-se
la vida com a transportista i durant
molts anys va estar fent el camí diàriament amb carro, per això era conegut
com el Ramon de les Tartanes.
Aviat va guanyar-se fama de ser molt complidor, i els
veïns li confiaven tota mena d’encàrrecs, que es formalitzaven de bon matí, quan el Ramon recorria els cafès
de Santpedor oferint els serveis. Per no oblidar-se de
res, anava fent nusos a un mocador que duia sempre
a la butxaca, tants com encàrrecs havia de fer: anar a
buscar uns botons a ca la Buresa, recollir unes teles a
cal Jorba... Sovint transportava passatgers. A inicis dels
anys vint, el Ramon ja era l’amo d’una petita companyia i, coincidint amb la instal·lació de la planta de
muntatge de l’empresa Ford a Barcelona, va comprar
el primer automòbil. Per conduir-lo va haver de contractar un xofer, ja que ell era molt miop. La motorització li va permetre fer dos viatges al dia, un al matí i
l’altre a la tarda. Per bé que el trajecte era més ràpid, es
va guanyar poc en comoditat: les rodes del darrere del
Ford T eren massisses i provocaven un gran sotragueig.
A partir de 1929, amb l’asfaltatge de la carretera, les
condicions van millorar.

Foto: Fons familiar Ramon Bosch

Als anys trenta tenia ja un taxi i 4 autobusos, que a més
de fer viatges a Manresa també portaven veïns de Santpedor a treballar a les mines de Sallent, i que el 1936 el
bàndol republicà li va requisar. Només va poder conservar el taxi, amagat dins el paller de casa fins al final del
conflicte. El gener de 1939, però, quan ja semblava que
l’haurien pogut salvar, va ser descobert per la companyia de nacionals que va entrar a Santpedor. Un soldat
marroquí de les Fuerzas Regulares, tot buscant un lloc
on resguardar-se del fred, va trobar el taxi enmig de la
palla. La Guerra va deixar el Ramon de les Tartanes sense
cap mitjà, però el seu gendre, Joan Bosch i Fàbregas, va
recórrer gairebé tots els dipòsits del país per recuperar el que quedava dels vehicles requisats. Amb peces
recuperades de diferents cotxes, en va poder posar en
marxa novament dos, que li van permetre tornar a aixecar el negoci. La companyia Transports Casanovas va
funcionar fins al 1982, quan Ramon Bosch i Casanovas,
el fill del Joan, va traspassar-la a l’empresa ATSA, juntament amb els 8 autobusos i 10 treballadors que tenia.

L’hostal Mundial, al carrer del Cós,
era una de les quatre pensions existents i oferia 43 places.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Lluís Calderer

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ

La Franja

A

finals de juliol, una representació significativa del col·lectiu Narradors Centrals –Joan Pinyol, Jordi Estrada, Pilar Duocastella, Imma
Cortina, Josep Maria Solà i un servidor– vam
viatjar fins a Vallderroures per assistir a una
trobada d’escriptors de les que, de tant en tant, organitza el llibreter Octavio Serret a la capital del Matarranya. En Serret és molt més que un simple llibreter. Per la
seva botiga desfilen complaguts, cada cap de setmana,
la flor i la nata del món literari i és al darrere de múltiples iniciatives absolutament insòlites tenint en compte
la densitat demogràfica de la seva comarca. De fet, la
hiperactivitat de l’Octavio i la seva ambició l’han portat
a obrir local a Barcelona: Els 4 Gats del Serret. A la trobada del juliol hi havia, a banda
dels Centrals, representació d’autors ebrencs
i també representants del Moviment Franjolí,
que defensa l’ús del català a la Franja.
La Franja és encara un espai desconegut per
a la majoria de catalans. Es tracta d’un conjunt de territoris, força desconnectats entre
ells –entre Tamarit, Fraga o Vallderroures hi
ha ben poca relació i pèssimes comunicacions–, que administrativament pertanyen
a l’Aragó. Allà el català, que hi és la llengua
pròpia i la que es parla en la majoria de famílies, viu en una situació molt propera a la
diglòssia: tot i ser la llengua majoritàriament
parlada, a les escoles amb prou feines s’hi
ensenya i no té un reconeixement oficial
simbòlic. Alguna cosa deu estar passant, però, quan hi
ha qui, amb actitud reaccionària, renega de la catalanitat d’aquell territori i reivindica la seva llengua com a
chapurriao –que és la denominació popular del famós
LAPAO–, com reclama una pintada tot just a l’entrada
de Vallderroures. I alguna cosa vull pensar que hi tenen
a veure els escriptors d’aquell territori, amb el gran i malaguanyat Jesús Moncada al capdavant, que pensava en
«la teranyina artificial de fronteres administratives que
cobreix (···) la Franja –de ponent per a Catalunya, oriental des de la perspectiva aragonesa–, i en qui les empra
i manipula ara i adés amb histèria inquisitorial per falsejar allò que constitueix les nostres identitats, començant per la llengua».
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15 d’octubre

U

n any més ens disposem a donar testimoni
de moltes coses que no cal repetir, davant
el monument a Lluís Companys, el dia 15
d’aquest mes. Amb motiu d’aquesta data
voldria insistir en el fet que l’ús i abús de la
figura del nostre president com a cap de turc de les pitjors atzagaiades encara cueja i és exhibit impunement
des del clavegueram dels enemics de Catalunya. Cal,
però, tenir molt present que també molta gent d’aquí,
per motius més o menys confessables, comparteixen i
es fan còmplices d’aquesta visió.
Així i tot, cal dir que mentrestant i d’una manera molt
discreta hi ha historiadors seriosos i
responsables que amb la seva anàlisi
documentada dels fets en fan possible una visió més àmplia i complexa,
i aporten proves suficients perquè
les calúmnies s’hagin de retirar. Com
a introducció a aquest canvi de perspectiva crec oportú de llegir, o rellegir,
l’article de Borja de Riquer: Justícia per
a Lluís Companys (2015) recollit en el
seu llibre: Anar de debò: els catalans i
Espanya (2016), on es fa un repàs del
com i el perquè ja en el seu temps va
resultar una figura polèmica. De seguida t’adones de fins a quin punt la contextualització correcta i indispensable
obliga a ampliar el marc de l’objectiu
Erques Torres
de la càmera i per tant, a veure les coses d’una altra manera.
Com és d’esperar, l’article acaba referint-se al tema
de l’«ignominiós consell de guerra», d’aquella «farsa»
macabra que culminaria amb el fet únic a Europa de
l’assassinat d’un president elegit democràticament.
És molt difícil esperar del govern espanyol qualsevol
mena de reparació perquè, com diu Riquer: «Espanya
a diferència de la majoria dels països democràtics segueix admetent que el marc jurídic en què van actuar
els consells de guerra franquistes era legal». Així doncs,
la negativa a anul·lar el procés és, indiscutiblement,
«una nova mostra de la baixa qualitat de la democràcia espanyola».

Il·lustració: Laura Estrada

Valoracions

H

i ha mentides, grans mentides i estadístiques. La frase s’atribueix a lord Beaconsfield, un polític i aristòcrata britànic que va
ser primer ministre en dues ocasions durant el segle XIX. La demoscòpia i els estudis basats en les tècniques d’investigació de les ciències socials són erràtics. Per això, l’estudi sobre el valor
de Manresa al qual feia referència el diari Regió7 fa uns
dies no ens el prendrem del tot seriosament. Entre altres coses perquè mesurava béns intangibles i, com bé
saben els gurus del màrqueting, hi ha aspectes que es
devaluen en menys de 24 hores. Malgrat tot, s’agraeix
saber que el carrer que hi ha just a sota de la redacció
de la nostra revista val quatre rals, sobretot si el comparem amb altres zones de la ciutat amb més glamur.

Davant d’aquests estudis, com els que es publiquen
diàriament al voltant dels avantatges de menjar llimona, la qualitat del semen dels tarragonins o la
nocivitat dels extractors de fum, de vegades val més
mantenir una postura escèptica i fer-ne un cas relatiu.
Posats a jugar, què els semblaria als tècnics i polítics
de l’Ajuntament si la ciutadania, a part de la dubtosa
fidelitat de les enquestes de popularitat, els fes una
avaluació? Que, com en l’estudi publicat, els valorés?
Els posés preu com si es tractés de futbolistes al mercat? De ben segur que molts i moltes sortirien més
baratets que el carrer d’en Botí. Per no dir que, en el
cas d’alguns membres del Ple o del govern, no es liquidarien ni a les segones rebaixes. Ras i curt, no es
vendrien ni com a saldos.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

Contracti’m...
de director

M’he afeccionat als anuncis per paraules que apareixen al diari Regió7. Una
dèria com una altra, què voleu que hi
faci. Si en el número passat em referia
a algú que buscava amb poques referències un tal Miguel, aquest mes reprodueixo un reclam de feina publicat
al rotatiu manresà el primer d’octubre,
poques hores abans del tancament
d’aquesta edició. Com podeu llegir-hi
és, clarament, una demanda de feina.
En aquest capítol, un servidor està
acostumat a llegir anuncis de persones
que s’ofereixen, entre d’altres tasques,
per cuidar gent gran, donar suport
en tasques domèstiques o fer classes
de repàs a la quitxalla. Ara, el que no
havia vist mai és algú que posés un
anunci per sol·licitar un lloc de feina
directament amb el càrrec de director. Ho trobo inaudit. Ja suposo que
l’home, que diu tenir 58 anys, acredita
una vasta experiència i està especialitzat en relleus generacionals, però,
sincerament, és estrany. M’aventuro a
plantejar la següent disjuntiva: o l’home està desesperat i vol mantenir el
nivell de vida com sigui, o cal que algú
li expliqui que el mercat de directors i
càrrecs executius no es vehicula en els
apartats d’anuncis per paraules.

Conversa històrica
Continuo amb els continguts publicats
a Regió7 amb la crònica d’un acte que
es va portar a terme al teatre de Valls
de Torroella i en el qual va prendre part
el bon amic Joan Vilamala que, a part
d’aucaire incommensurable, és un bon
estudiós de l’art barroc i ha escrit obres
relacionades amb diversos artistes de
l’època. Per això, sovint fa xerrades basant-se en el seu vast coneixement de
la matèria. En aquest cas, l’exposició
es titulava Un retaule de 300 anys i hi
va glossar, fil per randa, les característiques i la imatgeria de l’altar de Coaner. Tot i que en Vilamala m’assegura
que va fer la xerrada en solitari –ben
documentat que estava!– al diari es
va publicar que a l’acte el va acompanyar l’escultor Segimon Pujol, membre
d’una saga d’artistes i autor del retaule
en qüestió, la qual cosa, francament,
em costa de creure si tenim en compte
que fa tres centúries que va acabar la
peça i que va traspassar a Folgueroles
–el poble de naixença del mateix Vilamala-- l’any 1759!

‘Tempus fugit’
Perquè el pas del temps és inevitable.
La imatge adjunta –amb una estesa
de blau corporatiu important– a la
façana de l’edifici de les antigues oficines centrals de la Caixa de Manresa
al Passeig confirma el final d’un cicle.
Fusió i refusió per acabar desplaçant el
centre de decisió cada cop més lluny
de la ciutat i despersonaltizar, en relació directament proporcional, el tracte
amb la clientela. Quan encara es veuen les marques a la part del marbre
de les antigues lletres platejades de
l’extinta entitat manresana, el 12 de
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vençut és l’interiorista Josep M. Roma,
que aprofita el seu local al carrer de
na Bastardes per continuar la batalla contra l’incivisme i la tendència,
sembla que irrefrenable, d’orinar en
la via pública. Si temps enrere havia
fet una exposició-denúncia dels fets
amb les fotografies que els veïns van
fer a diversos joves miccionant al carrer durant la Festa Major, ara, a la vista
dels vianants hi ha col·locat diversos
articles de premsa sobre el tema en

qüestió entre els quals destaco l’article d’opinió Pòtols, que Josep M. Oliva
signava al Pou l’any 2011. La presència
del text confirma un parell de fets: que
la qüestió de les pixarades ve de lluny
i que la revista té repercussió en el debat ciutadà de Manresa.

pi qui pugui no és cap novetat. I més
quan tots els carrers del voltant estan
marcats com a zona blava. En conseqüència, els conductors sempre proven de col·locar-hi el cotxe aprofitant
el mínim forat possible. Un amable
lector m’envia la foto adjunta en què
es demostra que qualsevol petit espai
pot ser útil. I més quan es fa servir un
vehicle de dimensions reduïdes i no
s’indica si s’ha d’aparcar en cordó o en
bateria. Tot s’hi val.

Utilitari útil
Que l’aparcament a l’alçada de carrer
de Saclosa sempre ha estat un cam-

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

La Manresa universitària (1)

setembre passat, es va consumar la
fusió entre Catalunya Caixa i el BBVA.
De Caixa de Manresa ja fa temps que
ni rastre... En queden alguns treballadors que, novament, han patit l’adaptació al sistema de treball i operacions
de l’entitat d’origen basc. Per cert que,
aprofitant l’avinentesa, aquestes ratlles vull que serveixin per denunciar el
desgavell a totes les oficines del banc
des de fa més de quinze dies. Treballadors desorientats i sobrepassats,
caixers on s’envia la gent gran que no
funcionen i problemes per girar rebuts
són algunes de les incidències més
recurrents. La punta de l’iceberg, tot
sigui dit, d’una entitat financera que, a
aquest ritme, acabarà perdent clients
si suma a la deshumanització global
de la banca en l’atenció a l’anomenada
finestreta, el descontrol i la ineficiència
en els serveis.

La batalla
dels pixats
Ja em queda clar que la Caixa d’Estalvis de Manresa és història. Una guerra
perduda, vaja. El que no es dóna per

E

scarxofat a la butaca és
quan el pensament queda
lliure per reflexionar, meditar... Cada verb dóna per ell
mateix i no és el mateix. Els
dubtes afloren i, si no es resolen, generen angoixa. L’angoixa que es fa més
intensa quan més penso en l’estat de
la qüestió universitària manresana. Tenim un embolic i amenaces per cons-

truir la nostra pròpia identitat i... ningú
no en parla o, si més no, ho sembla.
Venim d’una llarga tradició docent,
podem parlar de l’escola d’Infermeria,
la de Treball Social, la més que digna
Universitat Politècnica, la tradició de
formar infermeres especialistes i metges residents als hospitals, ara unificats
sota el paraigua d’Althaia, el mateix per
les rotacions i metges de família dels
centres de l’ICS... I de sobte ens trobem
ben xuclats per l’empenta i la projecció
de la Universitat de Vic. Una universitat
que tant apareix escrita amb aquest
nom com, de vegades, sota el nom de
Universitat de Vic-Catalunya Central.
La darrera part es troba en els escrits
i anuncis, amb aparicions i desaparicions a ritme de Cha-cha-cha;
ni una pinzellada d’una rotllana
igualitària sardana amb components osonencs i bagencs.
L’estructuració d’una idea de
formació universitària a la Catalunya Central és bona en si
mateixa, a més de noble, engrescadora, creadora de riquesa, de coneixement, cohesiona la comuni-

tat, estabilitza el territori envers l’àrea
metropolitana, i d’un gran futur! Si ho
fem bé, junts i creant sinergies.
Fa un parell d’anys que, en alguns
anuncis de l’oferta docent de la Universitat de Vic-Catalunya Central,
apareixien diplomatures i cursos que
s’oferien al Campus Manresa; enguany
el Campus Manresa és gairebé residual. Si fem entrada al nostre guia espiritual i científic, el pare Google, a la pàgina principal, cap menció de Manresa.
Si entrem al campus virtual, el Campus
Manresa no hi apareix, si entrem a Universitat, òrgans de govern, sí que en el
quart lloc del Rectorat apareix la figura
del vice-rector del Campus Manresa!
Campus que, com dic, no surt en les
explicacions dels diversos campus (2).
I la Fundació Universitària del Bages?
Doncs si entrem a la FUB (Fundació
Universitària Balmes), a part dels components de la direcció, com a assistents amb veu i sense vot, el representant de la FUBages (ho posa d’aquesta
manera). Com que el tema dóna per a
molt més, en aquest negoci compartit, continuarà...
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

JAUME GUBIANAS

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Núria Canal. Jove, precaritzada i rebel

LO GAITER
DEL CALDERS
El PSOE ens ha fet figa
tal com vèiem a venir.
El PP tranquil respira:
«Toda España para mi».
Quatre anys més en Mariano
com els franquistes, a dit,
regirà els destins d’Espanya,
si cal fent-se l’adormit
i estant al cel de les oques,
que això don bon resultat.
No en va ho va deixar en Franco
tot lligat i ben lligat.
Ho volen tot blanc o negre
i no accepten el matís.
Sense el pacte la política
no pot fer cap bé al país.
Saps què et dic? Que no m’importa.
No hi tenim res a pelar,
si no admeten el diàleg
sobre el repte català.
Que ens volen quiets i submisos
a l’Espanya imperial?
Doncs nosaltres a la nostra
que la causa bé s’ho val.

VA COM VA

LLUM DEGÀS

Un crit per al Club d’Esports Manresa

F

ins al 19 d’octubre tothom
qui vulgui pot participar en
el concurs que el Club d’Esports Manresa ha convocat
per trobar un crit que, cantat
unànimement pels jugadors i el públic abans de cada partit, serveixi de
ritual per conjurar l’ànim, la unió i la
bona sort abans d’entrar en combat.
Segons les bases del concurs, el crit
ha de tenir un mínim de quatre frases,
contenir les paraules Manresa, colors i
cor, i ha de sonar bé. El que no diuen
les bases és fins a quantes frases pot
tenir el crit, si paraules com gimnàstic,
bicicleta estàtica i tongo serveixen, i
què s’entén per sonar bé.
Llàstima que una expressió tan nos-
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trada com Pit i collons!, per més que
hi afegim el cor i soni de nassos, no
s’acordi amb el conjunt de les bases.
Però sí que hi encaixaria l’himne de
l’Atlètic de Madrid, amb qui el Club
d’Esports Manresa comparteix indumentària, i en la lletra de l’himne del
qual, que té més de quatre frases, hi
apareixen els mots colors i cor, quan
diu allò de «defendiendo sus colores,
derrochando coraje y corazón», dues
qualitats que han mantingut viva
aquesta entitat que enguany celebra
100 anys. Una entitat que n’ha vistes
de tots colors: des del debut del mític
jugador Basora a la primera vaga de
futbolistes de l’estat. Una vegada disposem del crit de guerra només caldrà
buscar un públic que l’entoni.

E

s diu Núria Canal Ávila, popularment la Cani, i encara
que només té 23 anys, ja en
fa més de cinc que treballa
al servei dels altres. La recordeu, oi? Amb aquest rapat cranial
a l’esquerra que passeja entre pírcings,
amb elegància i un punt d’orgull, talment símbols d’una nova classe. La Núria, filla de la Mion i el Sant Ignasi, que
va estudiar l’ESO i el batxillerat, que es
va treure el títol de grau superior en
animació sociocultural i turisme, viu
arrenglerada amb el nostre estol de joves tristament precaritzats. Li hagués
agradat anar a viure a Barcelona, potser estudiar a la universitat. Però no ha
estat el cas: ha fet de monitora d’estiu,
a Cal Gravat, o bé als patis de l’institut
Lacetània. I el seu currículum laboral
ja havia començat molt abans, servint
taules a l’Alzina, a la Gispert. Encara
més, potser la recordareu de la Stroika,
quan és cap de setmana i fosqueja, ate-

nent el guarda-roba fins a la matinada.
O a la taquilla o, si és a convenir, un altre cop a barra, sempre anant i venint,
feta un tip de servir cervesa. I sumant
un lloc en paral·lel a molts d’altres, cinc
anys. Fins aquest darrer dia de setembre en què s’ha acomiadat del Moe’s,
i la seva terrassa a la plaça d’Europa.
Ara direu que de Núries n’hi ha moltes,
però cal afegir que sortosament. Gent
que no es rendeix ni es plany. Sempre
un punt desobedients. Però convençudes que aquest món es pot canviar.
Ha passat per Acció Lila o l’Ateneu la
Sèquia. Allà on sigui, la Núria fa valdre
sempre la seva llibertat. I com que allò
que li agrada és treballar amb persones en risc d’exclusió social, estalviant
de les seves moltes feines de poques
hores, aquest novembre diu que s’envolarà fins a Colòmbia. A buscar el seu
propi projecte. No cal dir que, des de
Manresa, els molts que la coneixem li
desitgem tota la sort.

No volia fer safareig
l’Ajuntament, ai Senyor!,
i rentar els seus plats a casa
de la falsificació
d’un document, d’un examen,
i mira que, ves per on,
ara en parla mig Manresa
i una bona part del món.
Amagar el cap sota l’ala
no dóna bon resultat.
No hi ha com la transparència
i no haver d’anar al jutjat.
La Fira Mediterrània
un any més torna a ser aquí
No veurem pas l’ou com balla
però sí més d’un ballarí.
Prop de mil participants
i tres-centes companyies
ens alegraran la vida.
durant tres o quatre dies
manresans, visca la gresca!,
no us quedeu sota una col
i sortiu de casa vostra
tant si plou com si fa sol.

EL POU · OCTUBRE 2016

41

EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

El ‘canviassu’

M

ai prou ben ponderats germans i germanes, l’escàndol i el misteri dels darrers dies a Manresa ens ha situat en el
mapa de la ficció televisiva. Que Déu em
perdoni, però la nostra ciutat, ara que
estan de moda les sèries, podria molt ben ser el plató natural de referents de l’audiovisual ja clàssics com
Twin Peaks, el Baltimore de The Wire o l’illa de Lost. En
la primera seqüència del primer capítol, els vehicles
dels Mossos d’Esquadra entrarien a les dependències
de la Policia Local a la Florinda a la recerca de proves.
Per Déu, ja m’ho imagino! A partir d’aquí, la imaginació
se’m desborda. Com a seriòfil que sóc, començo a visualitzar un enfilall mesurat i precís de flashbacks en els
quals s’aniria desgranant la trama que trasbalsa l’administració local i l’opinió pública manresana: el cas de la
cap de secció de Recursos Humans de l’Ajuntament que

sembla que va fer aprovar les oposicions al seu fill tant
sí com no. La cosa dóna per a molt. Els personatges, per
exemple: l’agent dels Mossos que l’investiga, la testimoni protegit que va aixecar la llebre, la mare pressionada
durant la investigació, els polítics del govern i de l’oposició, els periodistes busca-raons... Una trama que permetria advertir als telespectadors que la història està
«basada en fets reals». Mare de Déu, Senyor! Sobre el
paper preveig un fenomen televisiu de primera divisió,
que convertiria Manresa en un punt d’interès turístic
més enllà de sant Ignasi.
M’imagino rutes pels principals escenaris de la sèrie –
que l’Altíssim sàpiga perdonar-me per tanta luxúria!–, el
despatx d’alcaldia, la sala on es porta a terme l’examen
d’oposicions, el despatx de reunió del tribunal, la sala
de custòdia de la Florinda, la comissaria dels Mossos a
Bufalvent... Una successió interminable que es podria
fer amb bus turístic amb els comentaris del crític Esteve Soler. És una llàstima que L’intercanvi ja sigui el nom
d’una pel·lícula americana de drama i suspens protagonitzada per Angelina Jolie –una altra dona de plena
actualitat per fets que plantegen la integritat del sagrat
matrimoni–, perquè, sens dubte, seria un títol magnífic
per a la història que ens ocupa. Ara que, ben mirat, si
es venguessin els drets als Estats Units, la filla de John
Voight, el cowboy de la mitjanit, podria encarnar molt
bé la mare que intenta col·locar el fill de funcionari amb
males arts, de la mateixa manera que Jolie busca desesperadament el fill desaparegut a la cinta dirigida per
Clint Eastwood el 2008.
Com que la trama també gira al voltant d’un intercanvi,
en aquest cas d’un examen fet amb el cul –que Nostre
Senyor faci els ulls grossos– per un altre en estranyes
circumstàncies proposaria titular la sèrie: El canviassu,
apel·lant a la maniobra que alguns –no pas jo al seminari, Pare Reverendíssim– han fet en algun examen
de col·locar una resposta elaborada a casa, enmig dels
fulls de la prova avaluable. De fet, ara que sembla que
l’Institut d’Estudis Catalans distreu la moral en la normativa del català, potser la proposta seria ben escaient.
I com a alternativa: El canviàs, de la mateixa manera
que parlem d’un xutàs quan un xut de Messi entra a la
porteria per tota l’esquadra.
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