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Retorn a
la barbàrie?

ecessió, atur, retallades de llibertats i
de drets, pèrdua de poder adquisitiu,
immigració... Són alguns dels ingredients de l’actual context de crisi. Un
caldo de cultiu idoni per a l’aflorament,
com un tallafocs, dels pensaments feixistes més extrems. Ideologies sempre
latents i minoritàries que, de sobte,
esdevenen propícies i es propaguen a la velocitat de la
llum. Es presenten com a tancaments de files provocats per la por irracional a allò desconegut, a la incertesa i a una teòrica pèrdua d’identitat. És l’ascensió
cíclica al llarg de la història del pensament feixista,
amb episodis ben funestos a casa nostra i arreu del
continent. I Manresa, òbviament, no està aïllada
del món i els brots de violència ultradretana,
com l’agressió d’un jove abans d’un concert a la
sala Stroika o l’ascens del suport ciutadà a partits com Plataforma per Catalunya té connexions
i símptomes globals comuns a la resta del territori. No podem afirmar que la ciutat sigui un
bressol del neofeixisme. Els fets d’Stroika semblen més atribuïbles a una banda organitzada
forana moguda per la presència d’un artista
obertament antifeixista que no pas perpetrats
per una cèl·lula local. No obstant això, Manresa
té instal·lada, als seus fogons i a foc lent, una olla
de pressió sociopolítica paral·lela a altres viles
catalanes on la immigració ocupa una proporció
destacable en el nombre total d’habitants.

i provinguin d’on provinguin. El col·lectiu indignat sap
que no té una solució pautada clara, però també té
claríssim que la convivència no implica la renúncia a
les arrels i la cultura i imposar-les per damunt d’altres
és el principi del final. Cal reflexió i més democràcia
per sortir de l’atzucac. La postura integradora és font
de crítica quan els recursos són escassos i s’enceta la
batalla diària entre unes classes populars cada cop
més necessitades. La resposta en aquest punt sol ser
tribal. De tancament de files tant per part dels autòctons com per la dels nouvinguts. Tant de rics com de
pobres. És el vèrtex del pensament integrista i feixista
més pur i irracional que cal redreçar aviat per no retornar a la barbàrie.

Dia rere dia canvien les regles del joc democràtic i es posa a prova la convivència i la coexistència pacífica entre grups socials. La desconfiança
en els governs i un entorn econòmicament desfavorables sovint són els gèrmens de la discòrdia. Al pati de l’escola els futurs ciutadans juguen, generen empatia i lligams i creixen pell amb
pell sense condicionants de color ni de condició. És a casa, en l’entorn més proper, on les persones absorbeixen tots els prejudicis. L’estat
escolar, el verge i impol·lut –potser idíl·lic– és el
que cal preservar per no dinamitar el civisme i la
convivència. Davant de l’actual crisi de valors,
moviments com el del 15M advoquen per solucions polítiques que reequilibrin els drets i les
oportunitats de les persones: siguin com siguin
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notícies del pou
Bona acollida de la
nova revista i del digital
La diada de Sant Jordi va servir per presentar el redisseny de l’edició de paper i el nou web transformat en revista digital. El número extra del 25è aniversari, amb l’Auca
editada per aquest motiu, amb textos del Gaiter del
Calders i dibuixos de Manel Fontdevila, va tenir molt
bona acollida als quioscos, que van exhaurir la revista en
pocs dies. La nova pàgina web (www.elpou.cat), que
també es va promocionar durant la diada i va rebre el
suport i la benvinguda de molts ciutadans i d’alguna cara
coneguda, ha llançat ja a la xarxa diverses exclusives i ha
arrencat amb força seguiment.

El Sielu acull la festa
del 25è aniversari

La ciutat reconeix
la tasca d’El Pou

Més d’un centenar de persones va assistir el 27 d’abril a la
festa dels 25 anys d’El Pou de la gallina a la sala El Sielu.
En el transcurs de l’acte, es va projectar un audiovisual ela-
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borat per Joan Segon sobre els 25 anys de la publicació i
es van lliurar dels dissetens premis Oleguer Bisbal, escollits
com sempre per votació popular entre els lectors de la
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en nom de la ciutadania, amb una placa commemorativa. Un saló de sessions pràcticament ple de personalitats, col·laboradors i membres de la redacció d’ El Pou de
la gallina i d’ El Pou Digital va presenciar l’acte més solemne i representatiu del
vint-i-cinquè aniversari de la publicació. Després de l’obertura de l’alcalde Valentí
Junyent, Jaume Puig, president de l’associació cultural, va glossar el quart de segle
d’història a partir dels apunts històrics més representatius del període 1987-2012.
Acte seguit, el periodista de TV3, Esteve Soler, va pronunciar una conferència sobre
25 anys de periodisme, en què va relatar els diferents episodis de la seva trajectòria
professional que coincideix, precisament, amb la història del Pou.
A continuació, va ser el torn de l’exbatlle Juli Sanclimens que, tot i fer un reconeixement a la feina de la revista, va confessar que s’havia donat de baixa de la subscripció després que es fes pública una informació segons ell incerta. El van seguir els
exalcaldes Jordi Valls i Josep Camprubí, que lluny de mostrar-se contraris a l’activitat
i a les opinions de la revista durant la seva alcaldia, van elogiar la publicació pel seu
caràcter ciutadà, dinamitzador, crític i independent. Les últimes intervencions van
ser del president de l’ ssocació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), Carles Ayats
i de Josep Martí, secretari de Comunicació del departament de Presidència de la
Generalitat. Tots dos van destacar la tasca continuada del Pou i la seva voluntat
davant duna doble crisi: econòmica i de l’empresa periodística.

Conferències de Nadal i Partal

L’exdirector d’El Periódico va inaugurar el 23 de maig el cicle de tres conferències
amb motiu del 25è aniversari. Rafel Nadal, a part de parlar de la situació política, va
fer un col·loqui sobre el seu llibre Quan érem feliços, alhora que va aprofitar per reclamar un periodisme compromès amb la veritat i el gust literari. El públic que va assistir al debat li va preguntar sobre el periodisme d’investigació. Rafel Nadal va exposar
que veia «un futur ben negre» per a aquest periodisme, i va atorgar part de la responsabilitat a la cultura dels ciutadans. «Als EUA la mentida està molt mal vista, aquí
cada dia dius una cosa diferent i no passa res». «A Europa no hem fet bandera, com
a ciutadans, de la veritat», va recalcar. D’altra banda, també va etzibar que «n’hi ha
que es consideren periodisme d’investigació i fan periodisme de filtracions».
El dia 30 de maig, Vicent Partal, director del diari electrònic VilaWeb, va fer interessants reflexions sobre el present i el futur del periodisme local en relació amb les
noves tecnologies i les xarxes socials. El periodista valencià va afirmar que el suport
en paper té futur en mitjans de periodicitat mensual, però no pas en els diaris, ja que
«la lectura del context, l’anàlisi, es fa millor en paper». D’altra banda, va destacar que
és un error avui dia especialitzar-se en un sol mitjà i que «s’ha de fer de tot», nel sentit de pensar per a cada notícia quin format li convé per arribar al públic, ja que en
definitiva, aquest «buscarà el contingut» sigui quin sigui el format. En aquest àmbit,
per a Partal és obvi que els mitjans siguin a les xarxes socials, però no només per serhi sinó per introduir-se en un mitjà cada vegada més omnipresent, el telèfon mòbil:
«caminem cap a un univers en què els mòbils són centre de tot».
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de mes a mes
L’Agulla s’omple de jocs
6 de maig. El parc de l’Agulla acull la 14a edició de la
Moguda organitzada pel CAE. Bona part de les activitats
se centren en els elements culturals i identitaris de
Catalunya: jocs tradicionals –patacons, baldufes, bitlles
catalanes, quatre sabaters, curses de xapes–; cultura popular –actuació de la secció infantil de Xàldiga–, a més d’ activitats esportives.

Joan Pera estrena el
text sobre Capri
7 de maig. En dues sessions al teatre Kursaal, l’actor Joan
Pera estrena l’espectacle Joan Pera, Capri, amb textos
basats en els monòlegs més coneguts de Joan Capri, com
El nàufrag o El pobre González.

Regió7 lliura els premis
9 de maig. El diari intercomarcal Regió7 lliura els premis
anuals a l’auditori de la Plana de l’Om, sota la presidència
de l’alcalde Junyent i el portaveu del Govern, Francesc
Homs. En destaquen el premi Estrella al científic PereJoan Cardona, el premi Estrellat al director general de
Carreteres, Jordi Follia, i el de Comunicació al periodista
Arcadi Alibés.

El col·lectiu Desvalls
recorda Josep Maria Planes
11 de maig. L’auditori de la Plana de l’Om acull el primer
dels actes d’homenatge al periodista Josep Maria Planes,
una taula rodona presentada per Marc Serena sota el
títol de Josep M. Planes: una personalitat excepcional, amb
la participació de Llorenç Capdevila, Jordi Finestres i
Quim Torra. Una setmana més tard, al restaurant El
Vermell, es fa una lectura dramatitzada de Nits de
Barcelona, amb les actrius Laia Oliveres i Àngels Sánchez,
del Grup de Teatre dels Carlins.

Visuals s’acosta món del vi
12 de maig. El cicle Visuals dedica l’eix central d’enguany a
parlar del món del vi. Sota el nom de Vi-suals.12, comença
la quinzena d’actes amb una jornada de portes obertes als
cellers. Tast de vins, mostra, exposicions als aparadors dels
comerços, projecció de curtmetratges i una mostra fotogràfica són algunes de les activitats.
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Pere Fontanals

Un delinqüent atropella
mortalment un policia
23 de maig. El policia local Edouard Guillem mor a
conseqüència de les ferides causades en ser atropellat
el dia abans pel jove Marc Ayala, imputat en un cas
semblant a Sant Fruitós de Bages. La capella ardent
s’instal·la a la sala de columnes de l’ajuntament i el
funeral omple l’endemà la basílica de la Seu, en presència d’uns 300 agents de diferents cossos de seguretat al Bages i el conseller d’Interior Felip Puig.

La crisi afecta ExpoBages
13 de maig. La 32a edició de la fira multisectorial
ExpoBages tanca portes al Palau Firal amb un descens de
públic, malgrat la introducció d’algunes novetats, fet que
promou un debat sobre la idoneïtat de la ubicació i la
necessitat de replantejar-ne els continguts.

Es constitueix la comissió
del centenari Amat-Piniella
18 de maig. El saló de sessions de l’Ajuntament de
Manresa acull l’acte de constitució de la comissió honorífica per a la commemoració del centenari de Joaquim
Amat-Piniella, impulsada per l’Associació Memòria i
Història de Manresa, l’Ajuntament de Manresa, la Institució
de les Lletres Catalanes i Òmnium Cultural, amb
l’assistència de la família de l’escriptor.

El comerç del carrer
Barcelona fa festa
20 de maig. Amb motiu del seu desè aniversari,
l’Associació de Comerciants del Carrer de Barcelona omple
de parades el carrer, en una celebració que inclou també
altres actes lúdics.
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25 anys de l’Escola
d’Hoteleria Joviat

Una de freda...

21 de maig. Cuiners catalans de renom com Carme
Ruscalleda, Joan Roca, Ferran Adrià o Nando Jubany participen en la celebració dels 25 anys de l’Escola d’Hoteleria
Joviat, que inclou l’acte de graduació de la darrera promoció d’alumnes, amb prop de 1.500 assistents.

Toni Albà demana
no canviar de llengua
22 de maig. Toni Alba i els alumnes del CNL Montserrat
Álvaro Istúriz Mota (Veneçuela), Loubna Berali (Marroc),
Patrícia Kaluli Killian i Regina Mbithe Mbithi (Kenya) participen a la taula rodona Parla’m en català, organitzada per
Òmnium Bages i el CNL Montserrat. Els alumnes del CNL hi
expliquen la seva experiència lingüística en arribar a
Catalunya i la seva motivació per aprendre català.

Cantània aplega un
miler d’infants
25 de maig. Un miler de nens i nenes de la comarca participen al llarg de quatre dies en el projecte Cantània, al teatre Kursaal, amb la cantata 50 milions de segons, amb música de Joan Vives i text de Piti Español.

A

cabada des del passat mes de maig la
temporada de futbol, l’històric Centre
d’Esports Manresa ha confirmat el seu
descens a Segona Catalana després
d’haver fet una temporada desastrosa al
grup 1 de Primera Catalana, en ocupar des de bon
començament la penúltima i última posició de la
taula classificatòria. Semblava que l’any passat havia
acabat el calvari en haver aconseguit l’ascens a la
Primera Catalana, després que el club experimentés
una important davallada arran de la marxa fa tres
temporades del polèmic president Manel Sánchez.
Però amb l’actual crisi econòmica que els ha deixat
en fallida no hi ha hagut manera de remuntar el vol.
El mediàtic i actual portaveu del club, Rafel Vilaseca,
que havia estat àrbitre de la Segona Divisió estatal
–on apuntava bones maneres fins a la seva defenestració–, dóna la culpa de la mala temporada a una
planificació que no va fer la seva directiva, però reconeix errors en les decisions que la seva junta va prendre. Rectificar és de savis. Com que ja no poden tocar
més fons, cal pensar en la recuperació a partir de la
temporada vinent. L’objectiu a llarg termini hauria
de ser recuperar la Tercera Divisió, on el club es troba
més còmodament.

...I una de calenta

C
Pius X Cisa

Caravana per la
Independència al Bages
27 de maig. Uns 600 cotxes, motos i també bicicletes
participen en les sis columnes que des de Cardona,
Navàs, Sant Feliu Sasserra, l‘Estany, Castellfollit del
Boix i Monistrol de Montserrat arriben al parc de
l’Agulla, en la Caravana del Bages per la
Independència que acaba amb actuacions culturals,
musicals, parlaments i una botifarrada.

al felicitar El Club de la Cançó, que de la mà
del nostre company de redacció, Josep M.
Oliva, s’ha consolidat com un referent de la
cançó d’autor i ha trobat una gran estabilitat
des que disposa de la sala de festes El Sielu
per oferir els concerts el darrer dijous de cada mes.
Enguany també ha rebut el premi Enderrock en reconeixement als deu anys de la seva existència. Des del
desembre fina al maig d’aquesta darrera temporada,
la programació va començar amb dos plats forts com
són Pep Sala i Tomeu Penya que no van defraudar les
seves expectatives. Mone i Pau Figueres al febrer;
Artur Gaya, Kike Pellicer i Paco Prieto al març van dedicar la seva actuació a l’Ovidi; l’Albert Palomar a l’abril,
i va tancar la temporada Uns del grup de Folk, formació encapçalada per Eduard Estivill que va presentar
el seu primer disc: No és massa tard, tot recordant cançons dels anys seixanta, quan el primer Grup de Folk
va destacar dins del panorama musical d’aleshores.
Amb una programació que aposta força per la continuïtat del Club, només falta esperar la fidelitat dels
assistents i pal·liar la possible manca de subvencions
amb una pujada de la quota de l’entrada.
Organitzador, cantants i públic hauran de fer un
esforç. El Club s’ho mereix.
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Joan Piqué

Ian Miller. Regne Unit

«He viatjat a 83 països i m’adono
de com som d’afortunats aquí»

A

mb 24 anys, vaig marxar del Londres
dels Beatles, els Rolling Stones, els hippies, la revolució dels estudiants… Per
venir a Manresa, en ple franquisme. Un
bon contrast. Vaig arribar a aquí a el dia
dels Sants Innocents de 1968. Fa 43 anys
i mig. Vaig néixer a Manchester, però de
petit la meva família es va traslladar a
l’oest de Londres, on vaig créixer. Vaig estudiar a la
Universitat d’Oxford, i allà vaig conèixer una noia de
Manresa. Ens vam casar l’any 1966, a Santa Anna de
Santpedor, i d’entrada vam viure dos anys a Anglaterra,
on vaig exercir de professor d’Educació Física. L’any 1968
vam traslladar-nos a Manresa i vaig obrir l’acadèmia
d’anglès. Pensava provar-ho durant un parell d’anys, a
veure com anava… I fins avui!
Certament venir d’un lloc cosmopolita com Londres i arribar a un país amb una dictadura va ser un canvi radical.
Però m’hi vaig adaptar bé. La gent en situacions de falta
de llibertat s’ajuda més. També de seguida vaig entrar en
ambients determinats, anàvem als concerts de Llach i
Serrat… I vaig tenir la sort que l’acadèmia va començar a
funcionar bé i que la feina m’apassiona. Amb bons amics
i una feina que t’agrada, què més vols?
Tinc dos fills, una noia de 42 anys i un noi de 39. Em sento
profundament català i no enyoro res d’Anglaterra. Quan
els meus pares eren vius hi anava més sovint. Ara hi tinc
una germana i altra família i hi continuo anant cada any,
però amb els temps lògicament he arrelat totalment
aquí. Tanmateix, continuo tenint passaport britànic. El dia
que pugui tenir passaport català, faré el canvi. Però
l’espanyol no el vull tenir. No m’identifico amb Espanya.
Quan surto de Catalunya tinc la sensació que sóc a
l’estranger. Sóc cent per cent independentista. I sóc optimista: penso que, tal com van les coses, potser veuré la
independència. Mireu a Escòcia, ja convoquen el referèndum. Anys enrere aquí era impensable. Ara és factible. No
serà fàcil ni hi arribarem demà, és clar. Però avancem.
Des de petit, ja amb els pares, he estat molt viatger. Això
ho he mantingut tota la vida, és la meva passió. Viatgem
cada estiu, per Nadal i per Setmana Santa. Amb la meva
esposa actual planifiquem els viatges amb 18 mesos
d’antelació, ara amb internet és molt fàcil! He estat a 83
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Encara tinc passaport britànic.
El dia que pugui tenir el català,
faré el canvi. L’espanyol no el vull
països dels cinc continents i cada cop que torno m’adono
de com som d’afortunats de viure aquí. He estat a molts
països en vies de desenvolupament. Aquí hi ha crisi,
d’acord, però en molts, molts llocs no tenen res. Viatjant
aprens aquestes coses.
Trobo que el caràcter català és un punt intermedi entre la
fredor del nord i el caràcter festiu i obert dels del sud d’Espanya. M’atrau aquest terme mig. I aquí, quan tens un
amic, tens un amic. Sempre he estat còmode a Manresa i
també a Santpedor, on visc ara. Manresa és una ciutat
petita, però a mi m’agrada, molt més que grans urbs com
Londres, Manchester o Barcelona. De vegades els meus
alumnes diuen pestes de Manresa i jo no ho acabo d’entendre. És un lloc ideal! A prop de la platja i de la muntanya, on tens tot el que necessites... Ens falta autoestima!
Vaig obrir l’acadèmia el gener de 1969 amb 27 alumnes.
Avui el panorama ha canviat molt, hi ha unes 25 acadèmies. Jo sóc patidor i cada any per les matrícules penso: a
veure com anirà... Però al final cada curs ens sobra gent.
M’ajuda un noi però jo encara treballo, als 67 anys. Per a
mi jubilar-me seria un càstig. Gaudeixo treballant i mentre pugui ho aniré fent. Sóc una persona afortunada, faig
la feina que m’agrada, amb un horari que trio jo, treballo
amb grups de 10-12 alumnes, amb gent motivada i que
no dóna problemes... Sóc un privilegiat.
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vides separades
Josep M. Oliva

Temps de gladiadors

U

ns mantenen que el treball és un càstig diví i
altres proclamen que el treball dignifica,
probablement tots tinguin la seva part de
raó i cap dels dos la veritat absoluta. El que sí
que és absolutament exagerat és aquesta
mena de sacralització de l’empresa fins a convertir-se
en el centre de la vida de moltes persones. Des dels
que es matarien –o matarien– per ser l’empleat del
mes –angelets– fins als que cauen en el joc d’algunes
companyies que pretenen influir en els seus treballadors més enllà del marc laboral i els premien, posem
per cas, amb el regal enverinat d’algun viatge. Un viatge on s’acabarà parlant de feina i estrenyent lligams
entre la família i l’empresa i on es perpetuarà la divisió
jeràrquica entre empleats d’una manera amable i
gairebé imperceptible però tan marcada i tan severa
com en un exèrcit. Amb bona cara, això sí, i d’una
forma aparentment distesa, fins a fer sentir els seus
participants com uns autèntics privilegiats.

És només un exemple de com s’ha vingut materialitzant al món laboral la política anomenada del pal i la
pastanaga que des de fa ja bastants anys s’aplica a través d’allò que en diuen aconseguir els objectius. Però la
crisi ho trastoca tot i a tots ens arriben històries de
situacions que no hauríem imaginat mai. Històries
que esgarrifen, com la que em van explicar d’un venedor que es veu immers en unes condicions que ens
evoquen l’època dels gladiadors. Si fins ara, en la seva
carrera per aconseguir uns objectius, el millor venedor
d’entre els seus companys tenia un premi, ara l’últim...
es queda sense feina. Així de cínic i així d’immoral. La
resta, la por, la tensió amb la qual ha de viure i tot el
que ha de fer per no quedar en l’última posició
d’aquella llista terrible és fàcil d’imaginar.
El que costa més d’imaginar és fins quan la gent estarà disposada a acceptar aquestes vexacions. Fins on
ens durà això i què passarà si un dia els gladiadors
assalten la llotja on aquests mísers emperadors
empresarials se senten ara tan segurs.

Jordi Sardans

Un estat de pàries

F

a pocs dies, la banca espanyola va estar a un pas
de ser intervinguda per Brussel·les, ja que
alguns significats polítics europeus estan farts
de les mentides dels dirigents espanyols, a qui
cada vegada veuen més com a representants
d’un país de pàries. La independència catalana sembla
cada dia més a prop i estic convençut que des d’Europa
no ho veurien gens malament, quan dia rere dia
s’adonen i estan convençuts, repeteixo, de la classe de
pàries que governen aquest estat. El forat de la bombolla bancària a Espanya és tan gran que la fallida és més
que evident. De culpables encara no en coneixem cap,
tampoc no veiem cap mena de sospitós als jutjats i encara menys tenim notícia que hi hagi cap empresonat, tot i
la monumental estafa que està patint impunement tota
la població espanyola.
No hi ha dret. Mentre cada dia apareixen notícies sobre
el comportament vergonyós d’alts càrrecs de l’estat o
sobre extraordinàries indemnitzacions milionàries de
banquers, que no contents amb la seva lamentable
actuació professional encara tenen la barra de riure de
dents enfora a la cara d’aquells que sense cap culpa s’han
vist privats, en el fons també per culpa d’aquests cafres,
de l’única cosa que tenien: la seva força de treball. Així
doncs, sense feina, amb uns índexs d’atur espantosos, on
alguns han passat de la pobresa a la misèria, davant dels
nassos dels que encara prediquen que la majoria de la
població està en l’estat del benestar.
Davant de tanta porqueria i d’alts banquers que caguen
misèria per als pobres de merda, –com diu el cantautor
Lluís Llach, en la cançó Pilar dins del CD dedicat a Porrera–
alguns estudiants universitaris es comencen a rebel·lar i
dos d’ells ja són a la presó, davant la ràbia continguda
d’alguns dels seus professors. Aquí si que la justícia actua
amb diligència, però les seves poltrones llepaires es giren
d’esquena davant els lladres amb corbata que passegen
remenant la cua el seu neoliberalisme. Un país dominat
pels estafadors i els aturats porta segur al conflicte social, i
més quan des del poder s’utilitza la repressió.
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Ramon Aran
Carles Claret
Ferran Sardans

E

l divendres 23 de març, a un
quart i cinc de deu del vespre, a l’exterior de la sala
Stroika, on es feia un concert antifeixista amb les
bandes KOP i Non Servium,
es produïa la primera agressió feixista dels darrers vint
anys a la ciutat. Concretament, l’atac va
tenir lloc a la cantonada del carrer d’Artés
amb l’avinguda dels Dolors. Segons el
comunicat de la sala, una quinzena de
neonazis van baixar d’una furgoneta
amb la cara coberta i armats amb barres
de ferro, punys americans i bengales.
L’acció violenta va ser molt ràpida i va
afectar sis persones que s’esperaven a la
porta del local, tres dels quals van resultar ferides, una de manera molt greu.
Segons va explicar Stroika, una de les víctimes va poder arribar a la porta de la
sala i demanar ajuda. El personal de la
sala, que es trobava a l’interior fent els
preparatius del concert, va socórrer les
víctimes amb el suport d’una membre
de seguretat amb coneixements de primers auxilis mentre arribaven els Serveis
d’Emergències Mèdiques (SEM) i els
Mossos d’Esquadra.
Testimoni
El Pou de la gallina ha tingut accés a una
de les actes de declaració d’un testimoni protegit que va viure en primera persona l’agressió. L’acta policial indica que
«sobre les 21:20 de la nit, la persona
declarant «va veure desfilar en silenci
un grup d’unes 15 persones disposades
en dues files amb actitud marcial fins
que es van aturar en l’encreuament
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El discurs feixista tensa
la corda de la convivència
Tot i que sembla que l’agressió d’un grup radical neonazi a finals de
març davant de la sala Stroika no té relació directa amb cap cèl·lula
de la ciutat, l’ideari de partits com Plataforma per Catalunya continua fent forat entre la ciutadania. La formació, amb dos representants al ple municipal, condemna els fets violents amb matisos iestà
aprofitant els rèdits que li proporciona la crisi econòmica i l’impacte
migratori per embolcallar el seu missatge ultraconservador.
entre el carrer Artés i l’avinguda els
Dolors». El següent punt de la declaració especifica que «aquestes persones
anaven vestides amb indumentària
fosca, amb passamuntanyes, mocadors
i equipats amb pals de ferro de color
fosc». Segons l’acta, «seguidament van
veure una resplendor de color vermell i,
en un parell de minuts, aquestes mateixes persones van tornar de forma
desorganitzada en direcció carretera de
Vic». Finalment, el testimoni va declarar
que «seguint aquest grup va passar un
cotxe tipus turisme color granat
d’aspecte esportiu que anava fent sonar
el clàxon». Segons altres testimonis dels
fets, els agressors tenien una estètica i
una motivació skin de característica
nazi, i cridaven la típica proclama hitleriana «sieg heil» (traduït «visca la victòria») mentre cometien l’agressió.
Segons la Plataforma Manresa
Antifeixista, els membres de la qual prefereixen mantenir-se en l’anonimat
conscients de la perillositat d’aquests
tipus de col·lectius feixistes, els agressors es van presentar de manera organitzada amb una clara intenció de fer
mal als assistents que poguessin ser en
aquella hora a la sala, «sabent que

serien pocs i desprevinguts». Tant per
als responsables de la sala com per a la
Plataforma Manresa Antifeixista la gravetat de l’agressió «es pot considerar
pràcticament d’intent d’assassinat, atès
que el tipus d’agressió i la gravetat de
les ferides podien haver estat mortals».
D’acord amb Manresa Antifeixista,
l’agressió no és un fet puntual, sinó que
«forma part d’unes pràctiques comunes
entre grups d’ideologia nazi». En aquesta línia, destaquen que «no és casual
que partits polítics com Plataforma per
Catalunya tinguin membres acusats
d’agressions similars».
Investigacions
Segons fonts properes als Mossos
d’Esquadra i Xavier Rius Sant, periodista
especialitzat en immigració i autor del llibre Xenofòbia a Catalunya, sembla que
l’agressió d’Stroika es podria haver produït com a resposta als fets del dia de la
Hispanitat de l’any passat. A Barcelona el
grup d’extrema dreta Democràcia
Nacional va organitzar un concert de
caire feixista en què alguns grups contraris van llançar pedres, algunes de les
quals van impactar en alguns dels assistents. Abonant aquesta mateixa tesi, això
justificaria, segons els membres de la
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L’agressió va tenir lloc en aquest punt del polígon dels Dolors, el 23 de març. Fotos: Josep González i arxiu

d’Stroika així com sobre el casal
Tramuntana, però es va remetre a la seva
propera compareixença a la Comissió de
Matèries Reservades del Parlament.

Plataforma Antifeixista de Manresa que
«els agressors no fossin de Manresa, ja
que anaven molt ben organitzats i
actualment a la ciutat no hi ha constància de la presència de grups tant preparats». La regidoria de Seguretat Ciutadana tampoc té constància ni antecedents
de focus de grups feixistes a la ciutat.
A escala nacional, els Mossos d’Esquadra
i la conselleria d’Interior es mostren
hermètics i poc disposats a revelar cap
on apunta la investigació i els seus resultats fins al moment. El diputat d’ICV,
Jaume Bosch, va preguntar dijous dia 31
de maig al conseller d’Interior, Felip Puig,
per l’estat de les investigacions del 23 de
març. Bosch, a més, va plantejar a Puig la
indignació dels pares del noi per la
manca de noticies sobre els agressors. El
diputat ecosocialista va relacionar
aquesta agressió amb les activitats de
grups feixistes a Catalunya, que recentment han obert un local social anomenat Tramuntana al barri del Clot de
Barcelona, i que podrien estar relacionats amb grups feixistes violents italians.
Bosch va demanar a més que dins
aquestes investigacions s’analitzin les
possibles vinculacions de Plataforma per
Catalunya amb aquests grups. Al seu
torn, Felip Puig va confirmar que continuen les investigacions sobre l’agressió

Caldo de cultiu
Com veiem, és difícil separar els fets
d’Stroika del context nacional i dels estira-i-arronsa entre els grups més radicals
d’extrema dreta i els que els combaten
de manera violenta. De fet, i sense cap
intenció de justificar cap tipus d’acte violent, l’agressió de finals de març a
Manresa es va produir en la prèvia d’un
concert emmarcat en la gira «Antifa
Kombat Tour» que unia al cantant basc
Kop i el conjunt madrileny Non servium.
Uns i altres volien reforçar el seu missatge antifeixista radical en un seguit de
concerts iniciats el 16 de març, a Vitòria i
a la qual es va posar fi el 2 de juny a Olot
dins, precisament, d’unes jornades antifeixistes a la ciutat.
El missatge dels artistes en les seves
declaracions i en les lletres i vídeoclips
promocionals és certament agressiu i,
des d’una postura ideològica teòricament contrària a la feixista, advoquen
per mètodes d’acció tant o més contundents que els dels seus «adversaris».
Després de l’agressió a Stroika, en el seu
comunicat conjunt amb el cantant Kop,
lligat també estretament al xoc frontal
contra el feixisme i condemnat a presó
per la justícia per aquest motiu, la banda
madrilenya proclamava l’odi «i la ràbia
que ens corre por les venes», al mateix
temps que demanaven «venjança i
coratge per seguir lluitant contra la
impunitat del feixisme i la cobertura ins-

titucional disfressada de Plataforma per
Catalunya, España 2000, MSR i un llarg
etcètera». Els artistes es resisteixen a confiar en l’actuació de les forces seguretat
de la justícia i entenen que «la lluita continua. Responem i respondrem on millor
sabem fer-ho». Probablement, al carrer i
amb mètodes ben expeditius.
El passat de Pericas
La Plataforma Manresa Antifeixista, constituïda arran de les agressions de Stroika,
va centrar-se primer a denunciar la pallissa que van rebre els tres joves. Tot seguit,
però, va anunciar que es proposava
denunciar tot signe de feixisme que hi
hagués a Manresa i va assenyalar PxC
com la manifestació política del moviment a la ciutat. Per contra, el seu cap de
llista a les darreres eleccions, Albert
Pericas, defensa que el seu partit no és
d’ultradreta en una entrevista al Pou
Digital (www.elpou.cat): «Som identitaris. La ultradreta no existeix, són invents
dels altres polítics». Malgrat les seves afirmacions, Pericas era conegut per haverse mogut en ambients propers a la ultradreta espanyolista durant els anys 90 i
haver participat en accions violentes
similars a les d’Stroika. Ell mateix reconeix que havia «estat en merders». «I
tant, qui de jove no ha fotut alguna bestiesa?», afegeix Pericas, que assegura que
no «n’hi ha per tant».
El regidor admet que als anys noranta ell
i els seus col·legues eren «una miqueta
hooligans». De tota manera, Pericas assegura que ha fet creu i ratlla amb el seu
passat: «Allò era cosa de joves. Ha passat
a la història. La ideologia nazi ja no hi
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Albert Pericas, regidor de PxC. Al costat, intervencions polèmiques a Facebook

hauria de ser». Malgrat tot, i respecte als
fets d’Stroika, apunta que no creu «que
tornés a firmar» el manifest per aquest
motiu: «els impulsors del manifest són
els mateixos, o ideològicament són molt
propers, als que boicotegen els nostres
actes o que han intentat agredir al nostre
president, Josep Anglada, i a diversos
regidors de PxC». Per al portaveu del partit a Manresa «aquest manifest no és
vàlid perquè els grups com la CUP, que
han estat identificats en agressions cap a

Manresa. Afortunadament, a Majó, no li
va tocar mai el rebre.
Llort, el tapat
Sebastià Llort, és el portaveu de facto de
PxC a l’Ajuntament té un perfil més
moderat que la majoria de membres del
partit i no manté lligams ultres. Llort creu
que és per això que Anglada el va fer
coordinador comarcal del partit. Ara bé,
el regidor manresà admet que les persones vingudes de moviments d’ultradreta

Pericas es movia en ambients propers
a la ultradreta espanyolista durant els
90 i va participar en accions violentes
membres de PxC, haurien d’abandonarlo. El que fa la CUP és cridar «contra la
violència i després va fotent faves».
El president del grup municipal de la
CUP, Adam Majó, un vell conegut de
batusses de Pericas, en recorda el passat
neofeixista. Segons Majó, l’actual portaveu municipal era present en dos actes
vandàlics: un l’any 1987 i l’altre el 1990,
en el transcurs de «concerts antirepressius» de solidaritat amb presos de Terra
Lliure. Segons Majó, gent «d’ideologia
ultradretana, entre ells Pericas, amb bats
de beisbol» van provocar batusses amb
gent independentista a la Pista Castell,
on tenien lloc els concerts. «N’hi ha testimonis», adverteix Majó, que afegeix que
sap «que [Pericas] anava amb el grup
que es dedicava a apallissar gent» a
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«són una part de PxC», per bé que,
segons ell, «són minoritaris». Llort va
entrar a PxC «pel tema de la immigració»
i reconeix que hi ha membres que hi són
també per qüestions nacionals properes
a l’espanyolisme, però no és el seu cas.
«No sóc feixista ni ho he estat mai», es
defensa. El manresà entén que, dins d’un
partit, no tots els membres han de compartir el «100%» de les idees. En aquest
cas, pren distància d’Anglada relacionat
en el seu dia amb Fuerza Nueva, fet que
Llort coneixia.
De tota manera, el regidor no creu que la
presència d’antics neonazis a PxC ni els
vincles amb partits falangistes vagin
contra les aspiracions electorals del partit, ja que, segons ell, els que els voten
són «gent normal del carrer, no caps

rapats que van amb la bandera espanyola». Llort no rebutja la immigració per se,
cosa ben normal si tenim en compte que
viu amb una dona d’origen immigrant.
«La immigració hi ha sigut i sempre hi
serà perquè la gent es pot moure d’un
lloc a un altre», afirma el de PxC. Adam
Majó adverteix que alguns membres de
l’antiga ultradreta neonazi manresana,
vinculada al Frente Nacional, «han reaparegut a PxC», com el cap de llista del partit d’Anglada a Badalona, Carlos
Francisoud el qual, segons Majó, va participar en un atemptat amb bomba a la
seu manresana del Moviment de
Defensa de la Terra (MDT) el novembre
del 1989. Francisoud va ser detingut el
1986 per pertànyer a una banda terrorista ultradretana anomenada Milícia
Catalana. Majó, no obstant això, pensa
que la majoria de membres de la ultradreta d’aleshores han deixat tota activitat política.
L’opinió del Ple
Adam Majó, de la CUP, creu que entre
PxC i les agressions de l’Stroika hi ha un
vincle ideològic «evident». «PxC i el seu
líder utilitzen sovint un vocabulari pejoratiu i criminalitzador cap a moviments
socials o persones amb una determinada estètica que podria legitimar agressions com la de l’Stroika», argumenta el
de la CUP, que matisa que desconeix «si
hi ha vinculacions més directes» entre
PxC i els agressors. En la mateixa línia
s’expressa el president del grup municipal d’ERC, Pere Culell, que afirma que
«els discursos de PxC donen cobertura
ideològica a la intolerància», però que la
vinculació amb Stroika «l’ha de decidir el
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jutge». Una connexió que el president
del grup socialista, José Luis Irujo, troba
«desproporcionada». Tot i això, Irujo sí
que afirma que el discurs de PxC «està
propiciant l’aparició i l’acció de grups
violents».
Per contra, Pericas es desvincula dels fets
de Stroika i condemna les agressions
que s’hi van produir, però posava en un
mateix pla els grups neonazis que van
apallissar els joves i els antifeixistes: «El
que va passar a Stroika va ser un xoc
entre nehardentals. Aquestes ideologies
ja no corresponen a aquests temps».
Llort demana proves que demostrin la
vinculació de PxC amb les agressions. «Jo
no sé qui són [els agressors]» assegura. El
president del grup popular, Xavier
Javaloyes, prefereix no opinar «res» de
PxC, una actitud que comparteix el
govern de CiU per «no contribuir que
PxC aconsegueixi la visibilitat que no té a
escala municipal».
La CUP no és del mateix parer. Majó
diu que «ignorar PxC no és la solució»
perquè l’experiència de Vic és «la
prova» que, si la resta de partits la
ignoren, PxC puja. Majó defensa que
cal no només combatre-la «discursivament, sinó presencialment» perquè
«no els podem tractar com una opció
democràtica més perquè no ho són».
Per contra, Llort sí que defensa que
PxC «és un partit democràtic» i no
entén «per què se’ns fa aquest buit».
Segons el dirigent local de PxC, el seu
partit mira el «què, a l’hora de votar les
mocions» al ple, mentre que la resta de
partits miren «les sigles». «Destorbem i
no volen que hi siguem», conclou.
Majó reconeix que el seu partit, segurament, és el més antagònic de la PxC
i, per la voluntat de combatre-la, és
normal que hi hagi «tensió».
Una tensió que, segons Pericas, ha traspassat el combat democràtic i ha dut
membres de la CUP a agredir regidors de
PxC. A Vic hi va haver intents d’agressions el mes d’abril al president del partit,
Josep Anglada, i a la regidora de PxC
Marta Riera. Pericas assenyala que «a Vic
hi ha hagut diversos identificats que eren
de la CUP». Segons el de PxC, el que fa la
CUP és cridar «contra la violència i després va fotent faves». Majó respon que la

Adam Majó (CUP):
«Ignorar PxC no és la
solució. L’experiència
de Vic prova que,
si la resta de partits
la ignoren, puja»

Rius Sant: «Com
la nova ultradreta
europea, PxC
amaga el nazisme i
el disfressa de populisme identitari»

CUP ha optat per «plantar cara a PxC» a
alguns municipis, cosa que ha provocat
una certa «tensió, que és fruit del discurs
de PxC, no de la voluntat nostra de ser
protagonistes». Majó adverteix que, malgrat els incidents, no hi ha cap cupaire
«jutjat i sentenciat».

Anglada, el referent
Nascut a Vic l’any 1959, Josep Anglada
i Rius s’ha erigit, en la darrera dècada,
en el cap visible de la ultradreta catalana tot i que, en els seus primers anys
de militància durant la Transició, havia
pertangut a col·lectius espanyolistes i
feixistes com Fuerza Nueva. Dels seus
conflictes i escàndols personals se
n’ha parlat abastament. Però, lluny de
debilitar-se, el seu ideari sembla que
s’expandeix amb força per la resta del
país. El periodista d’El 9 Nou, Josep
Comajoan, cronista habitual de
l’actualitat política de la capital
d’Osona i coneixedor de la seva trajectòria, no té cap dubte a afirmar que
«els vents bufen a favor del seu discurs discriminador. L’arribada massiva
d’immigrants extracomunitaris de
classe baixa en els últims anys ha fet
que no tota la població autòctona
país el fenomen al mateix ritme». I
continua dient que «això ho han aprofitat partits com PxC, que s’aprofiten
del desconcert, i posterior malestar,
d’aquesta població per vendre’ls que
si els voten l’escenari canviarà».

El líder manresà de la CUP avisa que,
per fer front a Plataforma, no cal propiciar batusses urbanes, sinó respondre
a la seva campanya difamatòria contra
la immigració amb una contracampanya. Segons ell, PxC «pràcticament no té
activitat fora del ple municipal», però,
tot i compartir aquesta asseveració,
Pere Culell, cap del grup municipal
d’ERC, adverteix que el seu discurs
«populista arriba a un sector prou
ampli». Per la seva banda, Sebastià
Llort diu que la força social de PxC es
redueix als 2.300 vots que va rebre a
les eleccions. Llort, que fa tasques de
despatx a l’Ajuntament, assegura que
PxC té contactes amb associacions de
veïns, que el criden per resoldre temes
que no són «de racisme», com poden
ser esvorancs a les voreres.
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El debat ideològic entre feixistes i antifeixistes queda ben palès en les diverses pintades a les parets de la ciutat

Per a Comajoan, entre els vigatans, se
senten més les veus que s’oposen frontalment a Anglada tot i que a Vic sol «té
3.000 vots, i aquests no deuen pas pensar d’ell el que en diuen els seus detractors. Els ciutadans li han perdonat el seu
passat falangista i franquista. Ara hi ha el
risc que també li perdonin el discurs discriminador del present, que acabi normalitzat en el paisatge polític de la ciutat.
L’equip de govern està fent mèrits per
aconseguir-ho. Alguns mitjans, també».
El periodista especialitzat en el fet migratori Xavier Rius Sant constata que, entre
els votants, n’hi ha que coneixen el passat del líder de PxC «però la majoria no.
Tinc la teoria que Anglada no va entrar al
Parlament el novembre de 2010 pel
minut que li va donar TV3. Van enregistrar i emetre un acte a Castelldefels,
l’últim de la campanya, on hi havia un
cap rapat amb l’esvàstica tatuada i orgull
blanc al cap. TV3 va tancar la notícia amb
un pla del clatell d’aquest individu. Això li
va fer perdre molts milers de volts a
Plataforma. Es va emetre al TN-Vespre i
tot un dia al 3/24».
Malgrat tot, a Osona, Olot, Castelldefels
i cada cop més a Manresa, PxC ha trobat
un encaix a partir d’un «discurs que vol
sentir aquell que se sent molest perquè
el paisatge humà del seu barri o la seva
ciutat ha canviat i no li agrada. Diuen
que tots portem alguna cosa de xenò-

fob dins, de temor a tot allò desconegut
i que ve de fora, i que a més, és de classe baixa. Té molt de classisme, també, és
clar. Anglada sap captar aquests recels»
i, òbviament, convertir-los en vots.
Xavier Rius, en fa una anàlisi des del
context global del continent i explica
que PxC «vol fer una política del que
s’entenia com d’ultradreta franquista. És
l’estil de la nova ultradreta europea que
amaga l’antisemitisme nazi i es disfressa
de populista identitària contra les imposicions de la Unió Europea i el Banc
Central Europeu».
Populisme identitari
Però, per altra banda, continua narrant
Rius, «hi ha una colla de regidors a Sant
Boi, l‘Hospitalet, Santa Coloma de
Gramenet, etc... amb un discurs del que
ells anomenen «populisme identitari»
molt ben construït. Més càusticament,
però revelant part del rerefons d’alguns
membres del partit. Rius desvela que «si
mirem els facebooks de molt regidors i
militants de PxC són plens de banderes
espanyoles amb símbols franquistes...
Però això ho amaguen força per captar
vots catalanistes antimusulmans».
Si a Manresa la relació dels regidors de
Plataforma amb la resta del consistori
és tensa, a Vic, amb el pas dels anys i de
cert afermament en la vida pública, els
plantejaments d’Anglada s’han anat

modulant. «Hi ha un Anglada dels dos
anteriors mandats, que s’enfrontava
frontalment a l’equip de govern de CiU
en el primer mandat, i de CiU, PSC i ERC
en el segon. Es tractava d’exagerar tots
els errors del govern a partir d’un discurs fàcil i populista i fer-hi sortir a la
més mínima la immigració, culpant-la
de bona part dels mals de la societat.
Atribuint-li, a més, al govern, un excessiu paternalisme cap a la immigració»,
descriu Josep Comajoan. Però des de
les darreres municipals, com que
«pensa que ja s’ha fet un nom i la seva
marca ja no necessita reafirmar-se en
el discurs de la discriminació i prou, ha
fet una aproximació molt ostentosa
cap a l’equip de govern, especialment
cap a CiU».
Finançament i suports
Respecte de l’arribada de capital des
d’altres partits i col·lectius neoconservadors d’Europa per finançar Plataforma
per Catalunya, el periodista Josep
Comajoan, relata que Anglada «no ha
amagat que en algun dels seus viatges
a l’estranger ha fet contactes amb partits similars al seu, però que toquen més
poder i segurament disposen de més
recursos financers que PxC. Amb tot,
dubto que la part important del seu
finançament provingui de l’estranger,
almenys fins ara. Apuntaria més aviat a
mecenes locals».

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

C/ Torres i Bages, 23 - Manresa - www.altecom.cat - altecom@altecom.cat - 902 123 902 i 93 874 20 59
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Analitzant la gènesi del partit capitanejat per Anglada, l’especialista Xavier Rius
Sant, comenta que, inicialment,
l’acompanyaven «el suhbaster Alberto
Royuela i l’advocat Esteban Gómez
Rovira, conegut pels seus recursos contra el català en l’època de Jordi Pujol».
Però, actualment, el panorama ha canviat: «les dues persones amb vincles amb
l’extrema dreta més importants i que van
entrar més tard són Albert Ravello, valencià, exmembre de CEDADE, MSR i la
revista Tierra y Pueblo. Ravello, de vegades, intervé en actes no com a Secretari
de Relacions Internacionals i Nacionals
del partit (expansió a Espanya de Plat per
la Llibertat), sinó com a membre de
l’Associació Genos, Revista Europa, que
és una associació de l’extrema dreta pura
i dura en què molts dels seus membres
lloen el nazisme». «L’altra persona amb
influència», continua explicant Rius Sant
«és Nacho Mulleras (ara cap de PxC a les
comarques gironines i regidor d’Olot). Fa
alguns anys era cap de Democràcia
Nacional a Catalunya. Va plegar-ne després d’una proposta d’Anglada en veure
que el col·lectiu que dirigia no avançava
ni actuava».
Crisi de valors
Alberto Garzón Espinosa, primer diputat
del Congrés espanyol vinculat directament al moviment del 15M, acaba de

publicat Esto tiene arreglo, un assaig
polític que presenta algunes solucions a
l’actual crisi econòmica i de valors.
Garzón, vinculat a Izquierda Unida, revelava, en una entrevista radiofònica al programa Versió RAC1 del 24 de maig, el seu
temor davant l’auge profund del pensament ultraconservador arreu d’Europa.
«En un moment en què la recessió
impacta entre les classes populars, cal
vehicular el desencís general i la frustració cap a l’esperit del 15M en contraposició al discurs populista. Aquell que convida a no pensar, a ser irreflexiu i buscar les
causes profundes de la crisi. S’alimenta
de l’odi i dels sentiments primitius,
sobretot cap a la immigració».
Per la seva part, Xavier Rius Sant, que vol
trencar tòpics bonistes sobre la immigració, però alerta, alhora, dels moviments
obscurs de PxC, retreu als governs, en
una entrevista recent al Pou Digital que
no hagin planificat gens respecte a
l’impacte que ha tingut la immigració; «al
contrari, n’han negat el flux descontrolat
amb o sense papers. En el moment en
què esclata la bombolla immobiliària es
produeix a moltes ciutats l’efecte atrapat,
on la immigració viu en nuclis centralitzats i la seva presència és elevada, com a
Salt, augmentant el descontentament
d’uns i d’altres». Manresa, doncs, també
n’és un cas paradigmàtic. Continuant

amb la seva idea, Rius exposa que «en
l’augment de la confrontació, la islamofòbia genera l’efecte advers al del discurs de PxC: noies que potser no volien
portar el mocador se’l posen davant de
retrets i insults amb la voluntat de realçar
la seva identitat. Hem d’anar cap a la
multiculturalitat, però, lamentablement,
és molt difícil».
Quant a Anglada i els seus, Rius Sant
matisa que «tot i que a Manresa es
puguin sentir declaracions que trenquin l’actuació del partit, hi ha gent
molt intel·ligent dins el partit i molt preparada, a part dels membres més
escandalosos, que, en part, provoquen
que PxC no augmenti més, com la resta
de partits d’extrema dreta a Europa».
Alberto Garzón, polític, economista i
professor universitari, observa que
l’escalada neofeixista «és natural en
períodes com el present en els quals no
només hi ha una crisi de caire econòmic, sinó una crisi de valors i de model.
Canvia la ideologia dominant perquè la
gent desconfia del sistema polític i dels
seus actors. Desconfia de la justícia i de
tot el que ha imperat fins ara.
Contínuament hi ha notícies de corrupció que desvirtuen el sistema. Els partits
dominants són els paguen els plats
trencats perquè no s’han sabut adaptar
a les noves realitats».

Un món de sensacions
pensat per a tu
C/ Vilanova, 10, baixos - 08241 Manresa
Tel. 93 872 56 49 - Mòbil 627 13 18 75
pensatperatu@hotmail.com
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LES TAPES DEL POU
El Pou, però
d’etiqueta

Demana-les a
elpou@elpou.cat
o al telèfon 93 872 50 18

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 - manresa@cpnl.cat

A l’empresa en català. Un mercat d’oportunitats

16

S’ha publicat el Manual per a unes bones pràctiques lingüístiques a
l’empresa. A l’empresa en català, un material elaborat per Plataforma per la
Llengua que compta amb el suport de la Direcció General de Política
Lingüística, de l’Ajuntament de Barcelona i del Consorci per a la
Normalització Lingüística. L’objectiu és ser una eina útil per a les empreses
per tal d’actuar amb responsabilitat pel que fa a la llengua catalana.

El document que es presenta no és només una eina per a totes aquelles
empreses que vulguin introduir el català en els criteris bàsics d’actuació, sinó
també un suport per a totes aquelles altres que vulguin aprofundir o completar un pla d’actuació pel que fa l’ús de la llengua catalana en relacio amb
el consumidor o client, amb els grups d’interès i amb el funcionament intern
de l’empresa; un manual de bones pràctiques.

Si l’objectiu bàsic de l’empresa és aconseguir els màxims beneficis amb la
plena satisfacció del client, sortosament l’ús normal del català acompleix
ambdós requisits: és plenament rendible econòmicament i afavoreix i condiciona la qualitat del servei amb el client.

Es tracta d’un seguit de recomanacions senzilles, fàcils i útils per actuar amb
responsabilitat, i a la vegada una referència per solucionar alguns dubtes.
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la ruta

Olga Garcia.
Aida Cantero (il·lustració)

U

Un paisatge bohemi:
la font dels Burjons
na nova ruta per descobrir, aquest mes
prop del Monestir de Sant Benet, situat
entre el municipi de Sant Fruitós i
Navarcles. Un indret que data del segle
X, envoltat per grans boscos.

de Burjons, coneguda per les seves qualitats terapèutiques. Les copes dels arbres tanquen amb les fulles aquest
espai i hi donen un toc bohemi, barrejat amb el sol i el
cant dels ocells. Un lloc molt recomanable per desconnectar una estona.

Iniciem la ruta a Sant Benet, un complex
històric i artístic restaurat el 2007, i deixar
el cotxe al pàrquing. Caminem cap al primer edifici on hi
ha el restaurant, la botiga i atenció al client. El voregem
per la dreta i sortim de darrere La Fàbrica. Tirem cap a la
dreta vorejant el riu Llobregat durant uns 800 metres. Ens
trobarem el pont de les Generes a l’esquerra, el qual hem
de creuar. Seguidament i just on hi ha el primer pi després del pont, on també hi ha un senyal de prohibit fer
foc, hem d’agafar aquest primer camí de pedra (poc
senyalitzat) i caminar al costat del riu uns 150 metres. Ens
trobarem sota el bosc on de tant en tant ens haurem
d’ajupir per evitar alguna branca. El camí es força estret,
així que s’ha d’anar amb fila i d’un en un.

A més, Món Sant Benet ofereix altres rutes per gaudir del
contacte amb la naturalesa: el camí paisatgístic de Sant
Benet de Bages (5,8 km), que porta a un mirador amb una
vista privilegiada; les tines de Solanes i del Llobregat (9
km), que voreja el riu fins arribar a unes tines aïllades
enmig de la vinya i no adossades a la masia; i una part del
camí de Sant Jaume (10 km). Aquesta última ruta es
remunta al segle IX i arriba fins a Manresa.

El sender continua per diverses parets de pedra, i quan
sembla que el caminet no s’acaba sentirem un raig
d’aigua que ens indica
que hem arribat a la font

En definitiva, un paisatge meravellós, ple de nous racons
per descobrir.

FITXA TÈCNICA
Nom: Font dels Burjons
Distància: 2 km d’anada i tornada
Temps: 30 minuts
Dificultat: Baixa
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Jordi Badia

La funesta mania
de podar
l parc de l’Agulla es va inaugurar el 1977.
Amb aquests 35 anys, en un terreny
immillorable i ben regats, els arbres han
tingut prou temps per fer-se grans i
valents. Els pins pinyers, els xiprers i les
magnòlies –arbres de fulla perenne–
realment han crescut bé i actualment
són alts i bonics.

En canvi, tots els arbres de fulla caduca de l’Agulla, tots
sense excepció, mostren un trist aspecte estrafet i torturat
per les mutilacions salvatges que han sofert cada hivern a
mans i serres dels seus suposats cuidadors. Les capçades
han quedat reduïdes a quasi res. De la ramificació característica de l’espècie, de les branques on els ocells haguessin
pogut fer el niu, de l’ombra a l’estiu, en definitiva del port
natural dels arbres no en queda res. L’estampa d’aquests
arbres esguerrats transmet dolor. Hom dubta si passeja
per un parc o viu un malson en una serradora.
Els arbres del parc de l’Agulla malviuen sotmesos a una
tortura insidiosa que dóna preponderància a l’impostor
de jardiner que la practica, mentre perjudica irremeiablement l’arbre. L’arbre escapçat a l’hivern gasta les reserves
per intentar refer la capçada a la primavera i estiu següents. A sobre, amb la capçada petita i durant un període
més curt, la seva capacitat de fotosíntesi i de producció
durant la temporada serà menor. El balanç és doncs
doblement negatiu, per les reserves emprades i per la
menor capacitat per reposar-les. Per si no n’hi hagués
prou, els talls a la fusta són la porta d’entrada d’infeccions
per fongs. En el millor dels casos, l’arbre només es debilita. Si a l’hivern següent l’arbre torna a ser escapçat, es
debilitarà encara més. I així segueix la dinàmica negativa
de l’esporga, fins a la mort de l’arbre. Un cop mort, l’arbre
del parc de l’Agulla acostuma a ser substituït per un d’una
altra espècie, com si es volgués donar a entendre que la
mort de l’anterior fou deguda a causes naturals, perquè
l’espècie no era prou adequada. Així s’han perdut els
arbres de l’amor i les catalpes, reemplaçats per les espècies capaces de sobreviure a les podes més brutals: els

FOTOS PÀGINA ESQUERRA (Jordi Badia)
A dalt, el parc de l’Agulla amb els troncs dels desmais en primer terme
i, darrere, els xiprers sencers. A sota, d’esquerra a dreta i de dalt a baix,
museu dels horrors comesos al parc de l’Agulla: cinamom, desmai, freixe, morera, negundo, om, plàtan, til·ler i til·ler argentat. A la darrera
foto, l’alzina, de fulla perenne, nova víctima enguany de l’esporga.

plàtans, les moreres i els desmais. Quan fa només dos o
tres anys que l’arbre substitut ha estat plantat al parc de
l’Agulla, entra ja al cicle viciós d’esporga i afebliment que
l’encamina a malviure i, si la cosa empitjora, al trist destí
del seu predecessor.
No hi ha cap raó de fisiologia vegetal per podar branques
saludables d’un arbre. Els arbres han estat la mar de bé a
la Terra durant uns 300 milions d’anys abans de l’arribada
dels humans, i sense ser sistemàticament podats. Només,
com a excepció, la poda pot resultar beneficiosa en casos
de transplantament, de branques malaltes o trencades, o
per obtenir fruits més grans d’arbres fruiters que són
varietats anòmales, molt seleccionades per l’home. I
encara en aquest cas dels fruiters conreats, la poda no ha
d’anar mai més enllà d’allò que es pot tallar amb tisores
de podar. Les serres, com les utilitzades contra els arbres
del parc de l’Agulla, són eines de llenyataire.
Tampoc hi ha cap obligació d’omplir completament
d’arbres un parc. Si es volen deixar alguns espais lliures o
amb densitat d’arbres menor, n’hi ha prou amb no plantar-los-hi o amb utilitzar espècies de port menor, com són
l’arboç, la noguerola, el boix, l’olivera, l’auró negre, el ginjoler i tants d’altres. Però mantenir els arbres sotmesos a
un cicle de tortura per no deixar-los créixer allà on tenen
espai lliure és nefast, tant per l’estètica com per l’economia del parc. És un molt mal servei i una malversació.
Els parcs de la majoria de ciutats europees solen destacar
pels seus grans arbres, d’estampa ferma i harmònica,
sobretot si es comparen amb els arbres dels parcs del país
propi. Hom té la tendència a atribuir la diferència al clima
més favorable. En realitat, la raó principal és cultural. La
funesta mania de podar, aquesta obsessió malaltissa per
destrossar els arbres, no traspassa els Pirineus.
A Manresa sembla perviure aquell odi ancestral del
pagès contra tot arbre del qual no es cull res comestible
i que pugui fer ombra a l’hort, aplicat irracionalment
contra els arbres de parcs i jardins, en particular contra
els del parc de l’Agulla. L’hivern passat, la tala de branques dels arbres del parc de l’Agulla va ser especialment
cruel. Encara no prou satisfets amb la salvatgia comesa
contra els caducifolis, també s’ha fet llenya de les capçades de les alzines. Aquest estiu, quan aneu al parc de
l’Agulla, no oblideu el para-sol.
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Enric Oller i Carbó

Renault Scènic 2012:
cobdícia familiar

enovació subtil de l’estilisme, increment d’equipament i tecnologia
d’avantguarda per als nous Scénic de
Renault que, de pas, es mostren més
austers en consum i guanyen precisió
i confort de rodadura. La nova gamma
incorpora la darrera generació de
motors Energy dCi i nous sistemes
d’assistència intel·ligent a la conducció.
La versió Grand Scénic, que és la que hem provat, presenta una silueta més elegant i contemporània. Les formes de les òptiques s’han modernitzat, igual que les
aletes i el para-xocs. L’estilisme ha introduït també la tecnologia LED, la il·luminació diürna i una nova estratificació del morro que esdevé segell de marca, amb els antiboira als extrems inferiors, ara reblats per una línia cromada que li dóna una estampa més dinàmica.
Renault ha jugat la carta de l’estètica, però no ha oblidat
pas els criteris de confort, sentit pràctic i economía d’ús.
A l’habitacle hi ha espai per a cinc adults, però el maleter (fins a 2.000 litres de capacitat) reserva dos seients
més. Darrere del conductor hi ha una filera amb tres
butacons independents que poden moure’s, plegar-se o
treure’s. El quadre de comandaments és de fàcil lectura,
en què la instrumentació queda agrupada; els comandaments se situen en indrets fàcilment intuïbles i les formes del panell són prou suaus. Ens han agradat especialment el velocímetre digital, els calaixets addicionals
tipus Scènic que hi ha al terra, el sistema de repostatge
easy fuel que prescindeix de tap, els cinturons de seguretat amb doble mecanisme de pretensió i els airbags
adaptatius. En l’equipament es manté la tarja magnètica plana per fer de comandament a distància i els sensors per automatitzar l’encesa de fars o l’eixugaparabrises. El conductor segueix disposant de control
de pressió de pneumàtics i sistema mans lliures, ordinador de viatge i climatitzador bizona. A més, s’han afegit
nous entapissats, mecanisme d’ajut per a les arrencades
en pendent i una pantalla TFT amb nous pictogrames.
Però el que més sorprèn en el Grand Scènic és el Visio
System (opcional o de sèrie, segons la versió) que activa
una alerta acústica quan canviem involuntàriament de
carril sense posar els intermitents i s’ocupa de passar

automàticament
de curtes a llargues i a l’inrevés, a
través d’una càmera de 600 metres d’abast.
Mecànicament, el Grand Scénic muntava un dels tres
motors Energy disponibles, el mateix dièsel 1.6 dCi de
130 CV que porten altres turismes i SUV del grup.
Incorpora el sistema Stop&Start de parada i arrencada
automàtica i un dispositiu de frenada regenerativa. El
resultat final és una significativa rebaixa dels nivells de
consum i emissions que el situen en mitjanes homologades de 4,4 l/100 km i nivells de CO2 de 114 g/km.
El Grand Scénic no és un auto especialment esportiu,
però compta amb un remanent de potència molt útil a
l’hora d’afrontar avançaments, ports de muntanya o circular a plena càrrega. Mostra una motricitat prou
correcta i reaccions predibles en la majoria d’escenaris i
la direcció i els frens proprocionen el grau de confiança
que espera el conductor mitjà. En part, perquè munta
una direcció que informa bé del que passa sota les
rodes i un conjunt de suspensions amb un bon compromís entre efectivitat i confort.

FITXA TÈCNICA
Motor: davanter transversal. 1461 cc. Injecc. directa.
Common-Rail 130 CV. Gasoil. Tracció: davantera. Canvi:
manual 6 vel. Direcció: assistida. Frens: disc vent./disc. Vel.
màxima: 195 km/h. Acceleració: de 0 a 100 km/h en 10,2
segons. Consum mitjà: 4,9 litres. Preu: 24.600 euros.
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om va ser que estudiessis
la carrera de Dret?
—Abans de començar-la
ja sabia que no em dedicaria al Dret. M’hauria
agradat
estudiar
a
l’Institut del Teatre, però ja
m’havia adonat que no
era prou bo per fer d’actor professional.
Era conscient que viure de l’espectacle
és molt difícil. També m’agradava fer
Comunicació Audiovisual, però en no
entrar-hi perquè la nota era molt alta,
vaig començar Dret. Havia seguit la
sèrie Perry Mason i m’agradava. No
n’estic descontent d’haver-la fet, perquè a nivell de cultura general és una
carrera que està bé. Sempre dic que
fent Dret vaig començar a entendre les
notícies. Mai vaig viure la Universitat ni
sé l’ambient que s’hi respirava. Vivia a
l’aula i quan acabaven les classes marxava i ja està. Me n’han quedat un
parell d’amics i res més.

Tr3s i Pro1
—Quan comença el teu interès pel
teatre?
—A COU, amb Carles Claret, Jaume
Ferrer i David Torres vam fundar el
grup de teatre Tr3s i Pro1. Ens diferenciàvem d’altres grups de teatre amateurs perquè érem nosaltres mateixos
els creadors dels diversos espectacles.
Així vaig anar fent un camí paral·lel a
l’estudi, que em permetia crear i actuar.
—També vas fer representacions dels
Pastorets, oi?
—I tant! Recordo especialment els de
l’any 2000. Al barri de la Sagrada

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Agustí Franch Reche
Escriptor, actor, productor teatral, barman (és un dels socis principals del restaurant L’Om i del pub Abbey Road) i llicenciat en Dret.
El proper 16 de juny presenta al teatre Carlins la seva darrera obra
La Dona Flor, dirigida per Ivan Padilla, que significa el seu retorn al
drama onze anys més tard de l’obra Ella. Ha estat guionista de TV3
i TVE, i també de diverses productores. Ha escrit dues novel·les: Generacions i Sota la llei de Murphy i ha estrenat dues obres
de teatre professionals: Entre pocs i massa i Operació bolquer.
Família s’havien anat fent cada any fins
que a finals del 1997 es van quedar
sense grup. Havien arribat al desembre i no hi havia nanos per fer els
Pastorets. El Carles Claret em va explicar la situació i se’m va ocórrer que els
podríem fer nosaltres, amb un caire
més catxondo. En una nit vam escriure’n una versió moderna i tot seguit els
vam assajar durant un mes per representar-los. El primer any vam haver de
prorrogar les representacions i tot i
així va quedar gent al carrer. Amb el
gran èxit del segon any vam anar de
bolos. La temporada 1999-2000 en
vam fer una versió completament
diferent a la Sala Ciutat que es va
omplir durant dos dies. El 26 de
desembre de 1999 vam sortir al
Telediario estatal amb la nostra representació dels Pastorets. Els vam presentar també a la tercera edició de la
Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional.
Recordo que quan la vam representar
als Carlins el teatre era ple de gom a
gom i es van quedar un centenar de
persones fora.
—Quina és la teva relació amb el teatre infantil?

—L’any 2001, vaig estrenar Tira, tira, la
fàbrica de tires, que havia escrit, dirigit
i produït. Amb aquesta obra vaig guanyar el segon premi de teatre infantil i
juvenil de la SGAE. Segons va dir un
membre del jurat, no em van donar el
primer, perquè l’obra estava escrita en
català. Es va publicar mitjançant
l’editorial Anaya. Aquesta incursió en
el teatre infantil va sorgir arran que
coneixia l’Albert Vinyes, de Gog i
Magog, que tenia el grup Clownfish i
vam coproduir l’obra del Tira, tira...,
que reflectia una crítica social sobre
els nens que treballaven. Se’n van fer
més de 100 representacions, va estar
tota una temporada al Versus Teatre,
es va fer a la Fira de Tàrrega i a diverses
poblacions com ara Igualada, perquè
funcionava molt bé i encara avui la
representen els Passa barret, que en
van comprar els drets.
—Què has fet dins del teatre de titelles?
—El mataroní Jordi Saban, que era un
dels actors de l’obra Tira, tira (amb
música de Jofre Bardagí) volia fer un
espectacle en solitari, així que vaig
crear, dirigir i produir un espectacle,
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Allò que el vent s’endugué, amb què
vam guanyar el Premi Xarxa de Teatre
Infantil i Juvenil l’any 2005 i també el
premi Joves Emprenedors de Mataró.

Gràcia, de Tricicle, li va agradar molt i
el va produir. S’havia d’estrenar el 4 de
juliol del 2001 al Grec, que en pagava
la meitat de la producció amb una

«Vaig guanyar el segon premi en un
concurs de la SGAE. No em van donar
el primer perquè l’obra era en català»
És la història d’un clown acompanyat
d’un músic i dos titelles (gos i veí). En
el fons anava sobre el maltractament
dels animals, i estava dirigit a un
públic infantil.
Input Produccions
—Com va sorgir la idea de crear una
productora?
—Bàsicament hi vam treballar Jordi
Saban, el Carles Claret i jo, tot i que hi
havia algun soci més. Vam començar
per produir l’espectacle Allò que el vent
s’endugué i un DVD de Jofre Bardagí. El
Jofre és una coneixença personal
meva, ja que jo escrivia teatre i ell
componia música. Tots dos vam fer el
musical Ella que vam ensenyar al Joan
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subvenció de 4 milions de pessetes.
Carles Sans havia dirigit La Família
produïda pel Tricicle que va ser un fracàs i al setembre, Bozzo volia estrenar
Poe i va voler assegurar-se que hi hauria els diners per fer-ho. Així que va
exigir a Joan Gràcia que pagués el lloguer del Teatre Poliorama, però s’hi va
negar perquè hauria tingut problemes
dins l’empresa. Així que finalment
l’obra no es va estrenar.
Novel·lista
—Com sorgeix la novel·la Generacions,
l’any 2005?
—En veure un anunci sobre un concurs literari de novel·la eròtica vaig
decidir presentar-m’hi i vaig guanyar.

Com que m’agradava vaig decidir
ampliar-ho i va sorgir Generacions.
Vaig contactar amb Conrad Son, que
la va presentar a Barcelona. Generacions explica la vida sexual de quatre
persones d’una mateixa família i de
diferents generacions: la iaia, el pare,
la filla i el fill. Tots en clau d’humor
expliquen la seva vida sexual.
—Amb Conrad Son vas mantenir-hi
una estreta relació?
—Amb ell, vam fer després una obra
de teatre còmico-eròtica. La idea de
l’argument també va sorgir d’ell, ja
que en una entrevista a la ràdio explicava que un trio són tres hores de
plaer i 21 de problemes. Ell en va dirigir les parts eròtiques i la coproducció.
Es va estrenar a Manresa el juny del
2008, amb el tìtol d’Entre pocs i massa.
A Toni Coll, de Fila 7, li va encantar i
ens va portar al Capitol, on l’obra es va
representar durant set mesos i mig.
—Sota la llei de Murphy?
—És una novel·la que es publica el
novembre del 2005 i que originàriament era un guió de pel·lícula. Es tracta d’un advocat per força, que
s’enamora d’una noia que va amb
cotxe. Per badar, xoca. Se li fica al cap
que la noia és la culpable i l’acusa, per
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tal de conèixer-la. Acaba com totes les
comèdies romàntiques.
Guionista
—Pel que fa a l’àmbit de la creació,
com i quan comença el teu interès per
escriure guions?
—Vaig aconseguir entrar a treballar a
TV3 en la sèrie Laura, que protagonitzava Lloll Bertran. Estava fent tercer
de carrera, però la vaig deixar encallada, perquè estava fent guions, que era
realment el que m’agradava. Vam presentar-los un guió fet conjuntament
amb Robert Casellas. Recordo que la
Laia Espot, actual cap de càsting de
TV3, ens va adreçar a Xesc Barceló,
cap de guionistes de TV3, que s’ho va

que es va aconseguir vendre a
Portugal, ja que en vaig cobrar drets
d’autor.
—Quan tornes a televisió?
—Quan vam fer Entre pocs i massa, un
productor de Visión la va voler portar a
la televisió com a telemovie. Feia el
programa Anecdotari i li faltava un
guionista. Vaig fer guions per al seu
programa. Treballàvem a Mediapark,
on vaig conèixer Josep M. Puigvert, de
Mediapro. Vaig fer-hi amistat i va produir un programa de contes amb
actors reals que es deia Boranit. Vaig
formar un nou equip amb gent que
vaig conèixer fent Anecdotari. Se n’ha
fet un capítol pilot, molt bonic, però

«‘Operació Bolquer’ va ser una ruïna.
Em vaig cremar del teatre professional
i vaig decidir deixar-lo per sempre més»
mirar i li va agradar molt. Després
d’una entrevista amb ell, ens va fer fer
una altra prova, que va ser un guió
lliure sobre la sèrie Laura. Llavors no
sabíem que la sèrie ja estava en marxa
i ja havia acabat. Per diverses circumstàncies la van prorrogar, però
l’anterior equip de guionistes ja havia
plegat, de manera que ens van agafar
per fer la continuació i, amb el subtítol de La comèdia de la vida, aquella
temporada se’n van fer tretze capítols.
Érem un equip de quatre persones.
—A Televisió Espanyola també hi vas
fer guions?
—Sí, concretament per al canal dos de
TVE. La sèrie es deia Happy House i la
dirigia Francesc Bellmunt. Durant la
Transició havia tingut un cert èxit amb
un parell de pel·lícules crítiques que
donaven un missatge que va calar en
la població, però treballar amb ell és
horrible. Conjuntament amb Robert
Casellas vam plegar empipats a mitja
sèrie com tots els guionistes que hi
passaven. També els actors i altres tècnics n’estaven farts. El seu problema és
que mai no sabia el que volia i era un
impresentable. La sèrie va fracassar
perquè els resultats quan no es treballa bé acostumen a ser dolents. Tot i

que no s’ha venut mai perquè val
22.000 euros. Després Puigvert em
recomana com a guionista pel programa Savis.
—Ens queda Operació Bolquer?
—A Jordi del Rio, que havia dirigit
Entre pocs i massa se li va acudir la idea
d’una parella que volien tenir un fill,
però els costava molt. També en clau
d’humor. Coincidia que jo ho estava
vivint molt en l’àmbit personal. De
seguida em va atraure la idea i la vaig
començar a escriure. Va ser una ruïna
que va acabar amb Input Produccions.
Nosaltres no ho sabíem, però Fila 7,
que era l’empresa que ens representava al Capitol estava en concurs de creditors per tancar. No ho sabíem i ens
vam quedar sense promoció de l’obra.
A partir d’aquí, em vaig cremar en el
teatre professional i vaig decidir deixar-lo per sempre més.
Barman
—Per què obriu el pub Abbey Road?
—L’obrim el 2003 i de moment encara
aguanta. Érem quatre socis, dos de
majoritaris: el Carles Claret i jo, i dos
de molt minoritaris. El pub sorgeix
arran de la necessitat que hi havia nou
anys enrere a Manresa de saber on

anar els divendres i dissabtes al vespre. Tan sols hi havia La Gramola i La
Maduixa. Havia acabat la carrera, però
no tenia ganes de dedicar-me al Dret.
Mantenir-me a la televisió era molt
complicat, així que vaig decidir obrir
el pub, perquè hi havia un buit i perquè sempre m’ha agradat anar a dormir tard. Vam fer el bar on a nosaltres
ens hauria agradat anar, amb la música que ens agradava i una imatge al
nostre gust. Amb els anys vam veure
que no estàvem equivocats, perquè el
buit era real i el pub va funcionar molt
bé durant força temps. Després de
nosaltres es va obrir la veda i van
començar a sortir bars de nit com
bolets. Ara patim i aguantem la crisi
com tothom.
—Com és que no s’aconseguís fer-ne
una sala concert?
—Hem deixat de fer la programació
musical del dijous perquè no la
podem pagar. És cert que alguns llocs
s’han reconvertit com a sales concert.
Però la veritat és que nosaltres mai no
vam aconseguir que el local fos una
sala concert continuada, ja que l’èxit
depenia molt de qui venia. Amb això
el que passava és que alguns, quan
veien que hi havia concert, marxaven,
sobretot aquells que venien a xerrar.
No s’hi sentien còmodes. Com que jo
vinc del món de l’espectacle, m’agrada
que els que s’hi dediquen cobrin i si no
els puc pagar, doncs s’ha acabat.
Tampoc no m’interessa cobrar una
entrada per als concerts.
—Alguns cantants com Jofre Bardagí
hi van actuar sovint, oi?
—Si. Jofre Bardagí va fer el seu primer
disc en solitari a l’Abbey Road, amb el
títol: Jo faig cançons. També hi va gravar un concert i un DVD sobre ell. Vaig
fer el guió i el Carles el va dirigir. Tots
dos en vam fer la producció. Llavors
vam decidir crear l’empresa InputProduccions.
—D’on sorgeix la idea d’obrir el restaurant L’Om?
—D’alguna manera era conscient que
a l’Abbey Road li quedava poc i que
tard o d’hora s’acabaria. No m’ha
agradat mai treballar per d’altres ni hi
estic acostumat. Tant la Montse com
el Gerard porten cinc o sis anys treballant al pub i ja els conec com a treballadors de l’ofici, de manera que era
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el perfil

A

gustí Franch i Reche neix a Manresa el 28
d’agost de 1976. De pare sallentí, Jordi, autònom i dedicat al material per a granges, i la
mare de Castellgalí, Mercè, venedora del sector del comerç. Té una germana, Gemma que
està fent un màster sobre Educació Social.
Separat amb dos fills: Quim i Martí. Va començar a anar
a col·legi en un pis que l’Escola Joviat utilitzava com a
guarderia al carrer de l’Era Firmat. Després va passar al
col·legi Rial de la barriada Cots fins a vuitè de Bàsica, des
d’on va anar a l’institut Pius Font i Quer per acabar BUP i
COU. Cursa la carrera de Dret a la Universitat Autònoma
i es llicencia el 2001. Paral·lelament, fa cursos sobre elaboració de guions i sobre teatre. Mentre estudia COU
funda el grup de teatre amateur Tr3s i Pro1 que es dissol
el 2006, (Pavelló Spiquiàtrik, La saga dels impresentables,
Um berligen & berlingen, Platònic –en nom de Tr3s i
drama– i M’escatxiga), tot i que l’octubre passat es van
retrobar per actuar a la presó de Lledoners per fer-hi un
recull d’esquetxos. S’inicia com a guionista de TV3 amb
la sèrie Laura, en què treballa conjuntament amb el
també guionista Robert Casellas. Tot seguit participen
en la sèrie de continuïtat La comèdia de la vida, que protagonitzava Lloll Bertran. A TVE s’inicia amb la sèrie
Happy House, de Francesc Bellmunt. Després d’una parada brusca en el treball televisiu, decideix provar sort en
el teatre professional, escriu narrativa i obre el pub
Abbey Road, l’any 2003. Amb l’obra de teatre infantil,
Tira, tira, o la fàbrica de tires, del 2001, obté el segon
premi de la SGAE i l’obra és publicada per l’editorial
Anaya. Amb Albert Vinyes, de Gog i Magog, tiren endavant Clownfish, de la qual es fan més de 100 representacions i encara avui porten els Passa barret. El 2005 obté
el Premi Xarxa de Teatre Infantil i Juvenil amb l’obra Allò
que el vent s’endugué, protagonitzada pel mataroní Jordi
Saban. Després de no poder estrenar el musical Ella,
bàsicament amb Carles Claret i Jordi Saban, decideixen
crear Input Produccions. Fan un documental en DVD
sobre Jofre Bardagí, que fa el seu primer concert en solitari a l’Abbey Road i li editen el disc Jo faig cançons. Es
presenta a un concurs literari de novel·la eròtica i el gua-

factible associar-nos. Els ho vaig proposar i, tot i ser conscients que és un
mal moment, vam decidir que ho tiraríem endavant quan fos l’hora, cosa
que es produeix en trobar l’actual
local. La meva teoria era que la gent
que encara surt aniria a veure el lloc
nou i, si els agradava, tornarien. Penso
que així ha passat; els caps de setmana funciona molt bé com a restaurant,
tot i que el dia a dia és més difícil. No
ens queixem. Hem format una SCP
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nya, i un cop ampliada donarà lloc el 2005 a la novel·la
Generacions. El novembre del 2005 publica la seva segona novel·la, Sota la llei de Murphy, que originalment era
un guió de pel·lícula. El juny del 2008 va estrenar l’obra
de teatre eròtica, Entre pocs i massa, que es va representar set mesos i mig al teatre Capitol de Barcelona.
Retorna a televisió, amb l’actual productora Visión, com a
guionista del programa Anecdotari. Fa amistat amb Josep
M. Puigvert, que a través de Mediapro produeix Boranit,
amb contes i actors reals que no s’ha venut perquè és
molt car. També fa guions per la sèrie Savis de TV3. El
2010 decideix produir l’obra de teatre Operació bolquer,
que va ser una ruïna i el final d’Input Produccions. Ara, en
produir-se el centenari dels Pastorets, ell que havia fet set
anys de Rovelló i havia vist com havien agradat molt les
versions renovades que es van representar a l’Associació
de Veïns de la Sagrada Família i, sobretot, la de l’any 2000
a la Sala Ciutat, s’ha retrobat amb gent amb ganes de tornar a fer teatre amateur i ha escrit el drama La dona Flor,
que es representarà al teatre dels Carlins els dies 16 i 17
de juny. També és l’autor del conte Mai és tard, que forma
part dels 32 relats que han elaborat autors de la
Catalunya central per al llibre De tot cor.

(Societat Civil Particular) amb els
companys que he esmentat més el
Carles Claret i l’Esther, que treballa a
TV3.
—Té fama de ser un restaurant femení.
Ja ho volíeu així?
—Ha resultat ser molt per a dones. No
és que ho volguéssim així, però sí que
ho constatem. Recordo que pels voltants de Nadal un dia hi havia 49 noies
i 2 nois. No és casualitat i és veritat que

el percentatge de dones que vénen és
molt més alt que el d’homes. Suposo
que és pel tipus de menjar. Vam veure
que aquest local tenia l’opció de
potenciar les seves dues parts: la
moderna i l’antiga, que és molt acollidora i crida l’atenció visual. Com que la
mitjana d’edat és de 18 a 45 anys, fem
una cuina moderna basada en amanides i torradetes, amb creps acompanyats d’ingredients que no sempre es
tenen a casa.
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Josep M. Aloy

360 alumnes del Bages
homenatgen Joana Raspall

A punt de complir 99 anys, la
veterana poetessa Joana Raspall ha estat centre d’interès i
d’estudi, durant tot el curs, de
360 nois i noies d’escoles de
Manresa i el Bages que l’han
homenatjada en un acte multitudinari a l’Auditori Agustí Soler Mas de Navarcles.

E

l programa Coneguem els
nostres escriptors, que coordina el Centre de Recursos
Pedagògics, ha programat
la quarta convocatòria proposant l’escriptora Joana
Raspall com a centre
d’interès a aquelles escoles
que han volgut participar en
l’experiència. El curs passat aquest
mateix programa es va dedicar al poeta
Miquel Desclot i en els dos anys anteriors
els protagonistes foren els escriptors
Josep Vallverdú i Joaquim Carbó.

Joana Raspall va néixer a Barcelona l’any 1913

L’acte final d’aquest treball dels escolars
sobre la poesia de Joana Raspall va tenir
lloc el passat 27 d’abril amb un acte multitudinari a l’Auditori Agustí Soler i Mas
de Navarcles. Fou un acte atractiu i molt
emotiu al qual havia d’assistir la mateixa
homenatjada. Uns dies abans, però, va
avisar que li sabia molt greu però que el
metge li havia aconsellat descans. Als
seus 99 anys la poetessa, comprensiblement, no va poder viure en directe
l’homenatge, però en va estar informada
i se li ha fet arribar una gravació de l’acte.

unes ganes enormes d’escriure per als
infants i una gran passió per les paraules.
La seva obra poètica, formada per una
dotzena de llibres, ofereix una visió personal, candorosa i amb espurnes d’il·lusió sobre moments i fets de la quotidianitat i del món que ens envolta. Molts dels
poemes tenen un regust de cançó tradicional i destil·len alegria i bon humor.
Normalment tracten sobre temes i sensacions ben païdes i mesurades i, per
tant, plenes de saviesa i d’experiència
vital. Escrits tots amb molta delicadesa i
amb un vocabulari cuidat i precís... Són
petites experiències vitals, talment com
si l’autora s’aturés en determinats moments màgics de la vida i els fotografiés
amb els seus versos, no sense una bona
dosi d’ironia. Una de les característiques
principals de tota la poètica de Raspall
és, doncs, la plenitud vital que desprenen. En ella tot és vida i bonhomia.

La passió per les paraules
Els poemes infantils de Joana Raspall
tenen uns ingredients que els fan molt
atractius i que pretenen sempre implicar
el lector. En primer lloc, s’hi observen

El treball dels escolars
A partir dels llibres de poesia de la Joana,
els nois i noies de les diverses escoles
que han seguit el programa han treballat
diversos aspectes que han anat des de la
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recitació i recreació de poemes, la creació de poemes propis, seguint el model
de la poetessa, fins a la composició musical d’alguns d’aquests poemes. Tot plegat, un treball creatiu excel·lent i de gran
qualitat. Tot el conjunt d’aquests treballs
mostren la sensibilitat que són capaços
de manifestar els escolars davant d’un
projecte estimulant.
L’Escola Catalunya de Navarcles va ensenyar un vídeo on es podia veure la confecció d’un mural en una paret de la seva
escola, sobre elements de la poesia de
Raspall. Un mural gegant que van fer els
mateixos alumnes i mestres amb la
col·laboració i assessorament de la
il·lustradora Roser Rojas. Els alumnes de
La Serreta de Santpedor, per la seva
banda, van elaborar un conte a partir de
tres poemes de Joana Raspall. Un
d’aquests contes el van musicar i cantar
davant la resta d’escoles.
L’Agrupació Sant Jordi de Fonollosa va
treballar sobretot la complicitat entre la
música i la cançó amb poemes de la
Joana i alguns de propis, tot plegat
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Acte d’homenatge a Joana Raspall. Hi van participar alumnes de quatre escoles del Bages, en el marc del programa «Coneguem els nostres escriptors»

acompanyat per un conjunt instrumental de la mateixa escola. En aquest cas hi
va participar tota l’escola en bloc.
Finalment, l’Espill, de Manresa, va recrear
un conjunt de poemes acompanyats de
suggerents il·lustracions realitzades pels
mateixos alumnes i es van proposar fer
un regal a Joana Raspall: un poema escrit
col·lectivament i dedicat a ella.
Respostes de la poetessa
Davant la impossibilitat per part de la
poetessa de desplaçar-se a Navarcles,
els responsables del programa
Coneguem els nostres escriptors van visitar, uns dies abans, la poetessa per tal
de gravar les respostes a les preguntes
que li tenien preparades els alumnes de
les diverses escoles. D’aquesta manera,
els 360 alumnes van poder veure a la
pantalla la Joana i escoltar la seva veu i
les respostes a cada una de les preguntes formulades.
Dues cançons
Ricard Reguant, professor de música de
l’escola de Fonollosa, va proposar musicar dos poemes de la Joana i preparar-los
pel dia de l’homenatge. Les quatre escoles s’hi van afegir i, al final de l’acte, els

Il·lustració: Anna Crespo

360 nens i nenes, dirigits pel Ricard, van
fer realitat la proposta amb molta emoció. Abans d’acabar l’acte, quatre alumnes –un per escola– van pujar a l’escenari
per agrair a la Joana Raspall les bones
estones que durant el curs han passat llegint i recitant els seus poemes i que, malgrat que ella no hi fos, l’havien tingut
present durant tot l’acte.
Mentre els escolars sortien ja de la sala, al
mig de l’escenari, presidit per una fotografia de la Joana, quedaven tan sols per
recollir els treballs de totes les escoles,

treballs destinats a la poetessa. Alguns
embolicats amb delicadesa. D’altres amb
una dedicatòria: Per a la Joana Raspall, la
poetessa més gran.
Els tècnics van apagar els focus i la sala va
quedar finalment buida i silenciosa. Es
respirava encara un ambient carregat
d’olors ben diverses. Però predominava
sobretot la calidesa feta poesia. I el
record de dos versos de la Joana:
Vull deixar amor i somnis i paraules
que durin més que jo, al cor dels altres.

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

La Fonda del Comerç

A

quest mes presentem un dels edificis comercials i residencials més
característics del centre de Manresa
i, alhora, un dels més degradats. Es
troba al carrer de Jaume I, entre el
teatre Conservatori i el carrer de
Sant Domènec, en una zona propera
al nucli antic de la ciutat en la qual el
gruix de la urbanització és de la segona meitat del
segle XIX i principi del XX, com aquest edifici entre
neoclàssic i modernista d’Ignasi Oms i Ponsa fet entre
1893 i 1895.
Ara està aïllat, però quan es va construir tenia només
tres façanes. La principal és de planta baixa i un pis i, a
la part del darrere, té dos pisos. La planta baixa ha estat
modificada per a usos comercials al final del segle XX i
no conserva les característiques originals. A les tres
façanes hi destaca el ritme, amb quatre obertures en
cadascuna en forma de balcó, en algun cas corregut
entre dues portes. El tractament del mur està fet amb
estuc en fred que simula un acabat en maó vermell, en
contrast amb els emmarcaments, el sòcol i l’acabat de
les cantonades, que és de color pedra. La façana està
coronada per un fris i una cornisa a sobre de la qual
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s’alça una barana de balustres de pedra a la zona de
coberta plana i una remunta a la part posterior.
Aquest edifici és un cas particular dins del nostre patrimoni perquè estava condemnat a desaparèixer en el Pla
General Urbà i s’ha salvat en incorporar-lo al catàleg de
patrimoni. Això explica que no estigui gaire ben conservat a causa de la manca de manteniment. Per recuperarne els valors originals caldria rehabilitar l’edifici amb
l’eliminació dels elements ornamentals que es contradiuen amb l’estil original (com les marquesines) i dels cables
grapats a la façana, així com amb la recuperació del recobriment de pedra vermella, del basament i de la geometria de les obertures de la planta baixa. El seu valor rau en
el fet que és una de les obres singulars de l’arquitecte
Oms en una zona amb edificis neoclàssics i modernistes
singulars, com la Buresa, i alguns ja desapareguts, com
l’antiga seu dels magatzems Jorba. La seva rehabilitació i
dignificació ajudarà a mantenir l’aspecte senyorial i burgès d’aquesta zona de la ciutat.
PER SABER-NE MÉS
LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consolidació del modernisme terra endins, Delegació del Col·legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Manresa i Angle
Editorial, Manresa, 2009.
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propostes
MÚSICA Jofre Fité

Coloma i Tharrats

E

l cafè-teatre La
Peixera, al carrer
de la Codinella,
núm. 5-9, ofereix
una programació de nits de jazz un cop
al mes. Aquest mes de
juny, el duet de Lluís
Coloma i August Tharrats (foto) amenitzarà la vetllada el
diumenge 17, a les set de la tarda. Famosos pel seu boogie
ràpid i virtuós, i el blues fresc, Coloma i Tharrats recreen els
grans noms del gènere. La complicitat amb què actuen fa
somriure el públic. Intercalen cançons conegudes enmig
de les improvisacions, creuen braços, ajunten melodies,
juguen a pregunta-resposta... Una proposta molt recomanable per acabar bé el cap de setmana en un ambient acollidor. L’entrada val sis euros.

CINEMA David Torras

Rosales i Anderson

L

a coincidència de
l’aturada estiuenca de
la programació del
Cineclub amb el que
sembla una tàctica de
postposar les grans estrenes de
les grans distribuïdores al mes de juliol (segurament
l’Eurocopa de futbol hi té alguna cosa a veure) ens deixa
un mes de juny escàs de cinema de qualtitat a la comarca. De tota manera, voldria destacar dues estrenes i
creuo els dits per què arribin a alguna de les multisales
de la ciutat: el dia 8 de juny s’estrenarà el nou treball de
Jaime Rosales i duu per títol Sueño y silencio (foto). El
realitzador de La soledad (millor pel·lícula als Goya 2008)
ens mostra el dia a dia d’una família de qui sabem que
van patir un accident automobilístic en el qual van perdre una filla i del qual el pare, conductor del vehicle, no
recorda res. L’austeritat del cinema de Rosales continua
dificultant l’accés al públic majoritari i fent les delícies de
bona part de la cinefília (Las horas del dia i Tiro en la cabeza). I el dia 18 arriba una nova comèdia d’en Wes
Anderson. Duu per títol Moonrise Kingdom i ens explica
la història d’amor entre dos preadolescents i tot el
rebombori que causen quan decideixen escapar-se
junts. L’estranyesa convertida en quotidianitat del brillant director nord-americà torna a aparèixer per a joia
dels qui en som seguidors des d’Academia Rushmore,
Life Aquatic i Los Tenenbaums.

TEATRE Rosa Clarena

A punt, el nou Toc

J

a és a punt la nova temporada de teatre al Kursaal.
Quatre propostes de diferents gèneres i que, com
sempre, es presentaran en forma d’un abonament
que es podrà adquirir a principis de setembre. Per
començar, el Kursaal acollirà el vodevil Burundanga, de Jordi Galceran, una de les obres estrelles que
encara es pot veure a la sala
Villarroel. El muntatge porta
el segell fresc de Flyhard, la
companyia de Jordi Casanovas, un dels joves dramaturgs de l’escena catalana.
També es podrà veure el tradicional vodevil Políticament
incorrecte; un clàssic anglès,
sorprenent i divertit, que torna desprès de 15 anys
d’estrenar-se a Catalunya, igualment sota la direcció de
Paco Mir. Dins del Toc també hi haurà l’aclamada Incendis
(foto) que va triomfar al teatre Romea fins l’abril passat.
Protagonitzada per Clara Segura i Julio Manrique, és una
tragèdia moderna amb reminiscències clàssiques, una
adaptació moderna del mite d’Èdip però que s’embranca
amb un món complex i feroç com és el d‘avui i que signa
el director Oriol Broggi. Tancarà el Toc La Bête, un dels propers èxits de la nova temporada al TNC. L’obra és un gran
homenatge al teatre, a la feina d’actor. És un debat entre
teatre culte i teatre popular i una reflexió sobre el talent i
l’art en general, que interpretaran grans actors com Anna
Lizaran, Jordi Boixaderas i Abel Folk.

ART Maria Camp

Tastets d’art

T

anquem la primavera i
encetem l’estiu amb propostes ben variades. Del
5 al 15 de juny trobarem
a la Biblioteca del Casino
l’exposició de maletes intervingudes per artistes amb motiu del projecte Convivim de Creu Roja i Bages
per Tothom. Una proposta que lliga l’art i la convivència
social que també es podrà veure a Cal Gallifa de Sant Joan
de Vilatorrada per la seva Festa Major. Del 8 al 23 d’aquest
mateix mes, a la casa Lluvià hi haurà l’exposició Marcs
d’autor. Manel Soteras Cruells (foto). Es tracta d’un projecte
expositiu que ell mateix va iniciar i que ara es converteix
també en un petit homenatge a ell i al seu treball.
Paral·lelament, fins al dia 30, al Gourmet (Pg. de Pere III, 92)
es podrà veure la mostra d’Anna Cayuela Arbres. I per tancar el juny, no us perdeu un any més Konventpuntzero, els
dies 22, 23 i 24 a Cal Rosal. Una proposta que recull manifestacions artístiques de diferents disciplines i amb una
visió lliure i experimental.
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fa 25 anys
Jaume Puig

Juli Sanclimens
relleva Joan Cornet
L’exemplar de juny de la revista, dedicat a
les eleccions municipals, publicava en portada una foto de Joan Segon en què el
socialista Joan Cornet participava en una
cursa popular mentre el convergent Juli
Sanclimens s’ho mirava des de la barrera. Els
resultats del 10 de juny capgiraven els
papers i Sanclimens guanyava la cursa electoral i passava a governar la ciutat.

E

ls resultats de les eleccions municipals del 10
de juny van ser força inesperats a Manresa. CiU
va passar dels 12.691 vots a les eleccions de
1983 als 14.900, amb un augment de 2.209
vots, mentre que el PSC perdia 3.083 vots i passava de 16.374 a 13.291. L’esquerra nacionalista
(ERC+NE) guanyava un 15,9% (de 2.402 a 2.786), els
comunistes (PSUC+PCC) en perdien 677 (de 2.083 a
1.406) i Aliança
Popular baixava de
2.555 a 2.137, amb
una abstenció d’un
10,8% superior a les
eleccions anteriors.
L’alcalde Cornet es
mostrava dolgut i el
tinent
d’alcalde
Marsal, enfadat.
En l’analisi feta a la
revista de juliol pel
sociòleg
Josep
Oliveras i Samitier,
aquest remarcava
l’augment
de
l’abstenció en algunes barriades perifèriques i populars, que segons ell es podia atribuir en
part a l’augment de les contribucions, però destacava
l’increment del vot convergent en barris com el Xup,
Sant Pau, la Balconada, la Font dels Capellans i MionPuigberenguer. Amb aquesta migració de votants
socialistes cap a CiU, Oliveras concloïa que la davallada
havia de servir perquè el PSC renovés «alguns quadres
i que es plantegi una nova política local».

32

EL POU · JUNY 2012

66.025 habitants i poques religions
Un reportatge de Joan Morros analitzava el descens de
la població a la ciutat, que en el cens de 1986 baixava
fins a 66.025, 1.537 persones menys que l’any 1981. De
la piràmide d’edats destacava que només 612 manresans i manresanes superaven els 80 anys i que el segment més important era el de la franja d’11 a 15 anys,
amb un total de 2.629. I una altra dada remarcable: el
nombre de ciutadans de fora de l’estat espanyol arribava només a 552, encapçalats per 149 francesos i 126
marroquins.
D’altra banda, el reportatge central de juliol, elaborat
per M. Josep Pérez i Josep M. Oliva, era dedicat a Les
altres religions i oferia una panoràmica dels cultes alternatius a l’església catòlica, concentrats en les esglésies
evangèliques cel carrer de Circumval·lació, la Betel al
Remei de Baix i la de Filadèlfia, al carrer de Santa Llúcia.
Els testimonis de Jehovà, al carrer de Santa Agnès, i els
mormons (l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers
Dies, al carrer de Bailèn, completaven un panorama on
els musulmans no tenien encara cap local de culte.
Mitjans
Joan Montraveta, gerent de Regió7, analitzava els mitjans locals en l’entrevista en profunditat de Jordi
Sardans, i opinava sobre el seu mateix diari, que segons
ell tractava els temes «de manera massa elitista», la fi
d’Ona 7 Ràdio, «inviable econòmicament», l’existència
de Ràdio Ciutat, «en mans d’aficionats», Ràdio
Catalunya, fracassada «per no tenir una mínima estructura professional», el fanzine Manre, SA, que feia «un
esforç per fer una eina diferent», El Pou de la gallina,
una plataforma creada per un grup de persones «per
dir el que pensen» i Tele-Set, «una joguina per a la gent
que hi fa pràctiques
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crònica social

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

Ignasi Torras i García

El foc a l’Auxiliar Tèxtil Manresana

U

n dia del mes de setembre de 1974, els
tallers i fàbriques de la ciutat estaven en funcionament, els treballadors al seu lloc, els
empleats de bancs i caixes obrien l’accés al
públic i els comerços aixecaven portes. Feia
pocs dies que havia acabat la Festa Major; retorn de
vacances, el jovent a punt de començar el curs escolar,
mentre faltaven dos dies per l’arribada de la Volta Ciclista
a Catalunya... Semblava que lluiria el sol quan, de sobte,
un cobricel de fum s’escampava per la ciutat. Eren les 9
del matí del dia 10 de setembre de 1974, quan a Cal Sant,
l’Auxiliar Tèxtil Manresana S.A., s’havia declarat un incendi a la secció d’emmagatzematge i armaris de tint. Les flames avançaven ràpidament amb perill de propagar el foc
a la resta de naus de l’empresa i edificis veïns, alguns dels
quals van ser evacuats. Tanmateix, al soterrani hi havia un

dipòsit de fuel i, molt a prop, la gasolinera. Immediatament, el personal de l’empresa actuà decisivament i
van evitar la propagació del foc. La presència dels bombers fou decisiva, també. Tot i això, una ala de la fàbrica
quedà esfondrada, així com una part dels elements de
tintatge, i destruïdes les matèries. No hi va haver desgràcies personals. Amb tot, però, quedava la incertesa pel
treball d’un gran nombre de persones.
Cal remarcar que, acabada l’extinció i revisats tots els
punts perillosos per part dels bombers i personal tècnic,
entraren les màquines de demolició i de neteja. I, seguidament, va començar la construcció del nou edifici, que
entrà en funcionament abans d’un any i es va reprendre
l’activitat de l’empresa: blanqueig, tintatge i merceritzats
de cotó, llana i fibres artificials.
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Per a anuncis en aquesta revista...

PUBLICITAT
Urgell, 38 - Tel. i Fax 93 872 43 86 - MANRESA

Menú migdia,
de dilluns a divendres

9.50 €

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

OBERT CADA DIA

C/ Lepant, 13
08242 Manresa
Tel. 93 874 09 59
raviolo@raviolo.cat
www.raviolo.cat

Pàrquing d’ús
exclusiu per als clients

De dilluns a divendres, menú migdia 13,40 €, tot inclòs
De dimecres a dissabte al vespre, menú 13,40 €, begudes a part
Menú per a colles: 20 € tot inclòs
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Vine a tastar la nostra cuina italiana per menys de 20 €
Menú Quatre Sensacions, vespres de diumenge a dijous
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sopars de duro

Vins del Bages

Eduard Merly i Guillem Puig

Collbaix
Singular-2008

El nou, però l’autèntic

P

er si no us n’havíeu adonat, a
Manresa hi ha dos Cherries;
bé, suposadament. Un és a la
plaça de Catalunya i l’altre al
carrer del Cós. Tot i que el restaurant va néixer a la plaça, el
seu contingut s’ha traslladat i ocupa el
local del carrer del Cós. I com que no vam
poder explorar el Cherries de tota la vida,
el que va obrir el 1995, hem decidit anar
al nou, obert el 2006, on diuen que s’hi
manté l’essència.
’ambient tranquil i acollidor, té prou
espai per permetre que taules nombroses i parelles puguin conviure sense
molestar-se. Diguem que el toc de taverna que tenia l’altre ara s’ha sofisticat,
donant més importància a la taula i no
tant a la barra, que de fet ara no existeix.
El que sí que hi ha són uns simpàtics peixets tropicals que amenitzen la sala.
Tenim la possibilitat d’escollir un menú
de 19,50€ amb entrants, primer, segon,
postres, beguda i cafè inclosos; és a dir,
més complet impossible, i a més a més
amb una dotzena de plats per escollir. O
també l’opció de fer el menú de tapes,
també tot inclòs, de 20€ i de 15 tapes
diferents. Però el que busquem és el
caràcter del Cherries de tota la vida, i tot
i que el menú clàssic és temptador i original, ens acabem tirant de cap a les
tapes, això sí, intercalant-hi algun plat
que se’ns fa irresistible. Unes copes de vi
i unes olivetes per obrir la gana deixen
pas a la primera ració de pop a la gallega,
servit a l’estil clàssic, on podrem sucar-hi
un pa de coca cruixent. Tot seguit ens
arriben croquetes de ceps i de pernil ibèric, d’elaboració pròpia, molt recomanables, i més tenint en compte que en
aquest restaurant, un dels punts forts
són els ibèrics de DO qualificada.
Per fer-ho baixar ho acompanyem de
dues amanides, una de salmó marinat i
l’altra de camembert arrebossat, de
quantitats correctes però sense inflar el

plat amb fulla verda, tendència que tant
s’està imposant arreu. Ara ens sorprenem
amb unes piruletes de gambes, cargolades de manera singular al final d’un bastonet, acompanyades de romesco, i una
de les estrelles de la nit: la terrina de foie
amb ceba caramel·litzada. Sort que ens
la serveixen amb pa torrat perquè si no hi
suquem els dits; veritablement deliciosa.
Arribats aquí comencem a dubtar de la
nostra capacitat gàstrica, però per sort
les racions són moderades i així podem
fer front a un bon secret ibèric amb
codonyat i cruixent de julivert i a la truita
de patates gratinada amb beixamel, acabada de fer i al punt de cocció. Acabem
amb una copeta dolça que ens ajuda a
fer la reflexió final de l’experiència i acabem pensant que independentment del
que s’estigui coent al local vell, aquí, al
nou, s’hi continuen cuinant les tapes que
es van guanyar una fama merescuda.
Una reputació aconseguida a base de
cuina sense complicacions i matèria primera de qualitat. Tant si aneu amb una
colla com si busqueu intimitat, us animem a tastar-lo!

RESTAURANT NOU CHERRIES
Preu mitjà: 15-20€ Carrer del Cós, núm. 71
Tel.: 93 877 50 48. Web: www.noucherries.net
Horari: migdies de dilluns a dissabte, de
13:15h a 15:45h/nits de dijous a dissabte, de
20:30h a 23:30h. Cuina: A base de tapes o
plats variats. També amanides. Cal destacar
els ibèrics. Especialitat: Bones tapes clàssiques i sense fregits.

E

l gran projecte del Celler el
Molí, situat al camí de
Rajadell, a la falda de la
muntanya. Des de 1990 treballen con si fos el primer
dia, per poder extreure el màxim del
que la natura els brinda. Els seus vins
reflecteixen el compromís de millora
constant. El vi Collbaix Singular està
elaborat amb raïm Cabernet
Sauvignon 100%. Obtingut de la parcel·la 21 del Molí, de la primera vinya
plantada l’any 1990, que sempre ha
donat un nivell qualitatiu molt alt gràcies a l’excel·lent orientació de la part
més alta de la finca, una producció
ecològica molt equilibrada i un raïm
de gra petit i molt concentrat. Ens sorprèn amb una fruita
vermella de qualitat
en el seu punt de
maduració, que fa
pensar que darrere
d’aquest vi hi ha persones que saben molt
de viticultura i de les
terres del Bages.
Després d’una criança
en barriques de roure
francès durant 18
mesos, mostra un
equilibri perfecte entre la fusta i la fruita, més marcada
aquesta anyada. Unes aromes de
cacau, regalèssia i sobretot d’una
varietat d’espècies que ens transporta
a peu de vinya per poder admirar el
bosc que l’envolta. Una entrada en
boca àmplia, rodona i cremosa, sense
oblidar l’elegància i subtilesa. Han
posat el llistó molt alt en elaborar un
del cabernets millors del país.
Aquesta collita ha estat premiada
amb la medalla d’or al concurs internacional Wine Challenge Catavinum i
és el vi més econòmic de tots els que
han rebut aquest guardó.
Pilar Garcia Comas
Sommelier del restaurant Las Vegas

EL POU · JUNY 2012

35

Juny 2012:Layout 1

04/06/2012

10:50

Página 36

fanal de cua
Llorenç Capdevila

Recuperar Planes

E

l passat 11 de maig, a l’auditori de la Plana de
l’Om, i juntament amb Jordi Finestres i Quim
Torra, vaig participar en una taula rodona
sobre la figura, el talent i la personalitat excepcionals de Josep Maria Planes. L’objectiu era
reivindicar aquell manresà que, a la Barcelona
intel·lectual dels anys trenta, es va convertir en l’home
del moment i va ser assassinat als 29 anys per un escamot anarquista durant els primers
mesos de la Guerra Civil.
Planes només va arribar a veure publicat un llibre seu, Nits de Barcelona, que
va aparèixer el 1931 avalat per un pròleg de Sagarra i un colofó de Carles
Soldevila, i que representa un excel·lent
exemple de la seva prosa esmolada i
«papallonejant» (que deia Soldevila),
on Planes, tot donant testimoni de les
possibilitats d’oci nocturn a la
Barcelona de l’època, mostra una gran
capacitat per plasmar ambients, amb
ironia subtil i una especial habilitat per
descriure situacions i personatges.
Sí que va veure publicats centenars
d’articles en revistes i diaris manresans i
barcelonins. Al llarg de l’última dècada,
que ha coincidit amb el centenari del
seu naixement, a part de recuperar-se Nits de Barcelona
(2001), ha aparegut un llibre que recull els seus articles
de temàtica esportiva (Planes d’esports, 2007) i, sobretot, un recull d’articles d’investigació i anàlisi sobre
l’anarquisme a Catalunya, on denunciava la criminalitat
que sovint s’amagava al darrere d’aquestes organitzacions (Els gàngsters de Barcelona, 2002).
Si a això hi afegim quatre contes publicats en revistes,
quatre obres de teatre estrenades al Novetats i al
Romea i una colla d’articles de temàtica ben diversa,
podem fer-nos una idea de l’entitat literària d’aquest
autor que encara avui és injustament un desconegut
per a la majoria de lectors, fins i tot (o especialment)
per als manresans.
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Lluís Calderer

‘Del Globus al Globe’

A

mb aquest títol, el grup Faig Teatre va presentar
un espectacle integrat per una selecció dels
sonets de William Shakespeare, el 22 d’abril de
1998 al Globus Bar de Manresa, dins un ampli
programa d’actes organitzats amb la
col·laboració de diverses entitats de la ciutat, amb el títol
general de Molt soroll per... Shakespeare. El més jove dels
cinc actors de l’espectacle en qüestió, Pep Garcia-Pascual
hi feia el seu debut shakespearià dins les
coordenades del teatre independent. Ja,
com a professional, ho faria també amb
Shakespeare, i en anglès, a Dublín el 2002
amb La comèdia dels errors. Com a director, s’estrena també amb el dramaturg
anglès. Al davant del grup Pàrquiing
Shakespeare, cada estiu (segona quinzena de juliol) des del 2009, en representen
una obra a l’Espiral dels Til·lers del parc de
l’Estació del Nord de Barcelona, amb un
èxit creixent de públic. Fins ara hi han
representat L’amansiment de la fúria, La
comèdia dels errors i El somni d’una nit
d’estiu. I per al mes que ve estan assajant
Treball d’amor perdut.

Tot això ve a tomb perquè, precisament,
Pep Garcia-Pascual, el 22 d’abril d’aquest
Dani Hernández Massegú
any ha estat el primer de fer sentir el català a l’escenari del Globe de Londres, en un
espectacle maratonià (de les 11 del matí a les 5 de la tarda): trenta actors de diferents països van recitar els 154
sonets de Shakespeare amb més de vint llengües. Al Pep li
van correspondre set poemes, més el darrer, que va ser
col·lectiu. Per a aquest recital va emprar la traducció de
Salvador Oliva, un dels grans traductors al català de l’obra
shakespeariana. L’afluència de públic i l’acolliment d’quest
magnífic exemple de transversalitat cultural el convertiren
en una experiència excepcional i enriquidora. Tenim,
doncs, un doble motiu de satisfacció com a catalans i manresans per un esdeveniment de tanta envergadura, ja que
s’inscriu de ple en el necessari reconeixement internacional i justa valoració de la nostra llengua, de la nostra cultura i del lloc que els correspon en estricta justícia dins el
panorama mundial.
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Sempre ens quedarà el Vaji

U

na de les
notícies
de l’estiu.
El
propietaris de
l’hotel
de
80
habitacions reconvertit
entre Sant Fruitós i
Navarcles, el popular Vaji,
torna a obrir portes. I és
que, tal com està el pati,
una instal·lació d’aquest
tipus no pot estar aturada. No han aconseguit
vendre’l i, per tant, han
decidit treure-li rendibilitat fins que arribin temps
millors. Que no és el
mateix vendre terrissa i
hortalisses que sexe?
Amb això hi estem tots
d’acord, sempre que es
faci sense coaccions i en
la més estricta legalitat,
cosa que, en el sector, no
és gaire habitual, la veritat. Que no és gaire decorós? Home, potser ja caldria anar trencant tabús i
admetre que el qui no
corre, vola i, tal com
tenim el panorama, tot és
bo per fotre-ho a la cassola.
Respecte a l’establiment en qüestió, no ens cansarem
de recordar que les ànimes més properes a
Nostradamus ja van presagiar temps enrere, en el
moment de la construcció de l’edifici, que un hotel
entre dues poblacions i a peu d’autopista estava destinat a ser una rèplica ben digna de la mítica i ja
enderrocada Casita Blanca barcelonina. De fet, el

color de l’edifici és blanc com la llet. Però, tot i que
anaven ben encarrilats, encara els va faltar un pas
més. Aquell resort de la cadena Alfa va ser i continuarà sent una casa de barrets. La Cova, La Seu,
Montserrat, Món Sant Benet..., el Vaji. Al cap i a la fi,
tots són pols d’atracció turística. I gent crida gent. O
no ho veieu així?
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BUGADA AL POU
El Xano,
acomiadat
Començo el bugader del mes amb una
notícia sonada. No pas perquè, amb els
temps que corren, els acomiadaments a
les empreses per motius econòmics no
siguin el nostre pa de cada dia, sinó perquè sap molt greu veure com companys
periodistes perden el seu lloc de treball
després d’una llarga trajectòria. El 31 de
maig, Joan Antoni Lozano, el popular
Xano de Ràdio Manresa, signava la quitança com a treballador de l’empresa. El
Xano, un autèntic històric del periodisme esportiu a Manresa, portava moltíssims anys apareixent a les ones de la
Cadena Ser i, últimament, també a Canal
Taronja. De fet, tant Ràdio Manresa com
el conjunt de mitjans del grup Taelus
s’estan descapitalitzant de periodistes a
passos agegantats. La mostra de la poca
voluntat per fer informació de la ràdio, la
tele i el periòdic de paper capitanejats
per Pilar Goñi i controlats per Ferran
Debant queda constatada quan es truca
al telèfon del grup. Si ho feu, comprovareu que la centraleta electrònica us
dóna, com a primera opció, la de parlar
amb la divisió publicitària. Per això, crec
que queda clar que l’objectiu prioritari
de Taelus és vendre anuncis i fer publireportatges i bona propaganda de constructors, industrials, empreses i prohoms
ciutadans que afluixin la mosca. La informació, el rigor i l’entreteniment és el de
menys. El Xano n’ha estat una víctima.
Tot plegat és ben lamentable.

Catalogació
mortal
Canvio radicalment de tema per centrarme en un cas tant o més indignant que
l’anterior. Ens hem de situar al regadiu
del Poal. Concretament, prop de la confluència entre l’eix transversal i la ronda
de la ciutat. Allà, com es veu en la imatge
adjunta, hi havia un gran salze blanc. Un
arbre que va ser catalogat com a exem-
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QUINTÍ TORRA CORDONS

plar d’interès municipal. La primera imatge del salze correspon al catàleg de patrimoni editat per l’Ajuntament. L’arbre és
ben viu. La segona imatge és va captar el
22 d’abril en una sortida per l’Anella
Verda. El salze és ben mort. L’arbre ha
estat cremat, intencionadament o no,
conjuntament amb el marge del camí.
Potser la catalogació va despertar les ires
d’algú? Seria molt sospitar pensar que
l’amo o l’arrendatari del lloc hi tenen
alguna cosa a veure? Ho deixo a la vostra
sempre ben intencionada consideració.
En tot cas, que l’arbre descansi en pau.

Galleguisme
Des d’aquestes ratlles, també mostro el
meu condol al president del Vila-real CF,
Fernando Roig, pel descens del seu
equip a la segona divisió de futbol. La
família Roig, propietària també de la
cadena Mercadona, ja fa uns mesos que
va obrir un nou híper a la zona universitària, el fullet promocional del qual insistia a retolar “avenida” en lloc d’”avinguda”.
Actualment, a l’interior, hi podeu trobar
un rètol curiós, concretament a la secció
del peix congelat: ”Surimi e bacallau”.
Me’n proporciona una instantània un
agut subscriptor. Cal dir que, com és
habitual en la cadena, hi ha aplicat una
retolació bilingüe molt correcta, sempre
donant preferència al català. Però, en
aquest cas en concret, se’ls ha escapat un
rètol escrit clarament en gallec. Hi és des
del dia de la inauguració, ja deu fer quasi
tres mesos, i ningú no se n’ha adonat.

Producte
de la terra
Continuo en l’àmbit
alimentari i d’hipermercat i prossegueixo amb aquell respecte, coneixement
i consideració per la
terra catalana que
de vegades tenen
les multinacionals.
Una fidel seguidora
de la secció ha immortalitzat la imatge
adjunta al Carrefour de Bufalvent. Unes
Tejas de Tolosa ubicades entre els productes de Catalunya retolats amb una
senyera ben llustrosa. Bonica localitat la
de Tolosa... al País Basc. Es veu que al
Carrefour Planet (el nou planeta de consum en blau elèctric) van una mica fluixos de geografia peninsular. Ara que, de
fet, després de l’agermanament de les
cultures basca i catalana a la final de la
Copa del Rei de futbol d’aquest any i la
xiulada a l’himne, ja va quedar clar que
la terra, allò que és la terra, tan aquí com
a Euskadi, no és considerada pas espanyola. Per tant, ho fiquem tot al mateix
sac i llestos!

El rellotger, el
més mal calçat
I és que hi ha
coses que no va
a l’hora. M’ho fa
avinent
un
jubilat acostumat a agafar
l’autobús de la
línia urbana a la
carretera de Vic,
en una parada
propera a la rellotgeria Pusó.
Per comprovar l’hora, sempre té la mala
costum de fer un cop d’ull al rellotge que
l’establiment té instal·lat a la façana. Dic
que és una mala costum, perquè el
rellotge en qüestió no funciona des de fa
temps, molt de temps. Ja té gràcia que
en un lloc on arreglen rellotges, un de
propi estigui espatllat. L’immortalitzem
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en l’hora que marca sempre, amb la
intenció que tard o d’hora hi posin remei.

Coneixement
de causa?
I acabo amb un cas certament còmic si
hom, com és el cas de molts manresans
i manresanes, té certa memòria de la
política local i de les múltiples i sonades
mogudes urbanístiques. El mateix pensionista que em revela la detenció prolongada del rellotge cal Pusó, gairebé
s’ennuega prenent el cafè amb llet de
l’esmorzar mentre llegia el diari Regió7
del passat 26 d’abril. El cas és que, en la

secció Guia d’advocats que reproduïm,
un lector pregunta un especialista del
col·legi sobre l’augment desorbitat del
preu d’una finca. L’encarregat de con-

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE
Per on agafar-ho?

L

a veritat és que no sé per on
agafar-ho, i mira que hi dono
voltes i voltes. Ho intento pel
costat de la conyeta, per la
banda de la ironia fina o pel
sedàs del més gruixut sarcasme, i
encarar aquestes quatre ratlles es fa
difícil. Provem-ho i que la bilis emmagatzemada suri pels porus dèrmics!

Quan ens reconeixíem rics, ens deien
que no patíssim, que el sistema bancari espanyol era un mirall per a la
resta del món. I ara, al New York Times
ens aclareixen que «mentre que el
deute públic espanyol és del 70% del
PIB –baix, comparat amb el 165% de
Grècia i el 120% d’Itàlia–, el deute privat és del 134% del PIB, el més elevat
del món. O sigui que la festa, més
aviat la ressaca, només ha fet que
començar. I des de la nostra
il·lustrada, i mai prou ben lloada,
casta dirigent bancària volen
fer-nos creure que tot està
ben encaminat, que uns
quantes fusions més i tot
estarà en ordre! Quins...
dallonses!
O sigui, que pel mercat
anglosaxó poca consideració ens tenen! Fins ara, en
parlar amb ciutadans dels
USA, em mantenia l’orgull
de haver assolit un estat
del benestar, just, equitatiu i de qualitat (parlo de
la sanitat, l’ensenyament i

testar-li, potser amb coneixement de
causa, és l’ínclit Jaume Pujol, en el seu
dia regidor de l’ajuntament Sanclimens
i, conjuntament amb Lluís Basiana, relacionat amb la compra i venda sospitosa
de terrenys agrícoles a la zona de
Bufalvent poc abans que Pryca mostrés
l’interès per instal·lar-s’hi. Unes finques
que, com en l’episodi que s’exposa al
diari, van multiplicar el preu quan els
propietaris de l’actual Carrefour van
necessitar comprar-les per construir les
instal·lacions i accessos a l’híper.
Evidentment, a Pujol el cas li va com
l’anell al dit. Una veu autoritzada, sí
senyor. Comprendreu que el que li respon al lector, en aquest cas, sigui el de
menys, oi?

L’HOMENOT DE LA PIPA

serveis socials), en les properes setmanes tornaré a interlocutar (ves,
quina paraula) amb ciutadans americans i, la veritat, no tinc la mateixa
força per mantenir les mateixes postures d’un estat de benestar. Sempre
em preguntaven: i com ho pagueu,
tot plegat? Ara ja ho sé, no ho pagàvem i ho devem quasi tot! Ja ho pagaran, i tant si ho pagaran, els nostres
fills!
Giro el cap, cap a Europa, i l’esglai
encara és més fort: Grècia, el bressol
de la democràcia, funcionava com un
gran aparador de trileros. És clar que,
quan parlem del demos grec, hauríem
de preguntar als esclaus grecs, que
n’hi havien i eren més colla que el
poble grec.
Com sempre, a patir... els esclaus! I és
que ja m’ho deia la meva mare quan
em vaig atrevir a preguntar sobre la
nostra Guerra Incivil en aquells anys
que no es podia parlar del tema: «Va ser
una guerra entre els rics i els pobres».
Ara ho començo a entendre. No eren
dretes contra esquerres; era la necessitat d’assolir un equitatiu repartiment
de la riquesa i d’obtenir els drets a un
estat del benestar. Collonades?
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TANTA ROBA I TANT POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Zel

A

bans d’anar a jóc, l’àvia surt
al balcó i rega els quatre
genaris, que diu ella. Ruixa
generosament les flors, assedegades pel sol de tot el dia.
L’aigua amara fulles, terra i arrels, però
un regalim d’aigua s’escola balcó avall
just al moment que passa un municipal, a qui falta temps per recriminar
l’acció a l’àvia dels genaris: «¿Es usted
quien riega las macetas? Pues le voy a
denunciar, porqué todavía no son las
diez y está mojando la calle». L’àvia es
desfà en mil excuses, abaixa el cap i
fins la regadora envermelleix. Li vénen
a la memòria les paraules del rei: «Lo
siento, No volverá a ocurrir». Només
que ella no ha mort cap elefant ni ha
mort ningú, encara.
Busca per Internet les ordenances
municipals: en lloc no es parla de a
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quines hores cal regar les plantes, si bé
l’article 40 indica, és cert, que les flors
dels balcons i les finestres seran regades procurant no fer mullader. Però les
ordenances també indiquen que és
prohibit d’estendre roba a les baranes
dels balcons, i els balcons de davant
de casa en van plens; i que és prohibida
l’ostentació
pública
de
l’embriaguesa, i al redós del bar de
sota casa cada nit hi ha vòmits, miccions i baralles; i que els urbans
s’adreçaran en català als ciutadans.
Assumit el mea culpa, a l’àvia el que li
dol és que els urbanus no posin el
mateix zel en totes les ordenances, ni
respecte a tots els veïns. La dona
necessita esbravar-se, però evitant
vulnerar la llei. Per això, després de
rellegir de cap a cap les ordenances
decideix sortir al balcó i esperar, amb

una torreta a cada mà, el pas d’algun
municipal. Al capdavall, enlloc no es
diu que sigui prohibit de llançar torretes pels balcons.
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QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON

L’Antoni Fernàndez

LO GAITER
DEL CALDERS

Vaig aprendre una gran cosa
l’altre dia al Calderón,
que el respecte no s’imposa
per decret, ni per collons.
El respecte cal guanyar-se’l
i avalar-lo amb les raons
i no pas amb arrogància,
amb l’exèrcit o amb canons.
Per això xiular no em cansa
i molt més que xiularé,
ho vulgui o no l’Esperança,
i ho faré tan bé com sé,
que de ganes no me’n falten
quan escolto els del PP,
ja que els himnes quan s’imposen
ni amb 100.000 vats sonen bé.

L

’Antoni Fernàndez –el Fernàndez de l’Orfeó!– és la
demostració empírica que la
nostra ciutat malda per ser
culta, crítica i participada. Si no
vau ser a temps de coincidir amb ell al
taulell del Banc Mercantil o, després, al
de Banca Catalana, segur que el recordareu d’ara, bo i jubilat. I això perquè
l’Antoni Fernàndez és a totes –totes!les conferències o concerts importants
de la ciutat. Puntual i cellajunt, el notareu apostat a primera fila més que no
pas assegut. I és que l’home en aquest
camp no té parió: enregistra íntegra-

ment cada acte i atresora milers
d’antigues cintes i minidiscs. La digitalització contemporània a la fi l’ha entronitzat com a rei de l’emapé-tres. I és que en
Fernàndez ha enregistrat tots els visitants de la capital del Bages, tant si
deien veritats com si amollaven mentides. Fins l’exabrupte o el gall melòdic:
tot, tot i tot ha estat gravat pel
Fernàndez. Franc i cordial, també és un
home d’opinió feta i, en acabat, us la
defensa sense embuts ni tampoc rellotge. Hom diria que no gasta pèls a la llengua!. Ni, ara mateix, a l’augusta calba de
patrici local que sens dubte l’honora.

A Sitges, fa quatre dies
ha vingut l’astut Rajoi
se’ns han pixat a la boca
i se n’ha anat tan cofoi;
ens han deixat clar que el Pacte
va per a llarg i en Mas, mansoi,
li hagut de riure les gràcies
i fer cara de bon noi.
No us estranyi que a Manresa
molta gent vagi al gimnàs,
que si volem sobreviure
bé ens haurem de tapar el nas
i amb il·lusió anar fent l’orni,
sense perdre mai el pas
amb la merda que ens envolta,
tal com fa el president Mas.
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MOSSÈN GUDIOL

ELCULDELPOU

Deu coses de les quals Manresa
podria ben prescindir

B

envolguts germans i germanes. En la festivitat de Corpus, i davant de l’economia espartana que s’imposa, hom s’ha entretingut a
esmolar l’enginy i enumerar un seguit
d’elements dels quals Manresa podria prescindir. És ara, mentre la crisi i la penúria ens fustiguen,
el moment de fer foc nou i erigir un nou demà sense el
llast i la rèmora d’un ahir funest i decrèpit. Per això,
alço les mans cap a l’Altíssim, per demanar-li que vagin
fora, lluny, ben lluny:

1. Els regidors de Plataforma per Catalunya. Per la
feina que fan al Ple municipal, a fe de Déu que
podrien quedar-se a casa. Per dir blasfèmies i heretgies i alimentar el caldo social de la discòrdia, que els
retirin les butaques del Saló de Sessions.
2. La línia dels Ferrocarrils Catalans. Continuant amb
coses inútils, agafar un tren que el fa arribar més tard
a Barcelona que si hi anessis a peu és ben sobrer.
3. La depuradora. El curs de la línia fèrria, paral·lela a
estones al curs del riu, seria més amable sense la
pudor de la depuradora. Que la substitueixin per un
Mercadona on venguin aigua embotellada i ambientador d’aquell que s’endolla.
4. Les botigues de xinesos. Abans valencians propers
a la trama Gürtel que importacions internacionals.
Com hi ha Déu! A Manresa hi ha més comerç asiàtic
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Aida Cantero

que extres a L’últim emperador de Bernardo
Bertolucci.
5. Els bancs de la plaça de la Reforma. On segurament no trobareu cap mandarí és als bancs de la
plaça de la Reforma. A ple sol d’estiu quedarien
estarrufats com un ou ferrat! Valga’m Déu!
6. ExpoBages. Ara que, per cremada i morta la fira de
l’ExpoBages. Déu l’hagi perdonada. La cosa no va ni
amb rodes ni amb desfilades de roba interior que
alegren la vista dels més luxuriosos.
7. La Processó. Que Déu, em perdoni! I, sobretot, perquè no escombro cap a casa. Ras i curt, per barallarnos entre armats i desanimats, val més que no surtin
al carrer.
8. Les tapes amb oli de càrter. La gastronomia amb
lubricant reutilitzat de motor de cotxe sense la ITV
passada haurien de desaparèixer de l’oferta de restauració de la ciutat.
9. El pol·len mortífer dels arbres de l’entorn urbà.
Conjuntament amb el ciment, els planificadors urbanístics se’ls podrien fotre pel... Jesús, Maria i Josep,
quins fogots pecaminosos!
10. Els tertulians i savis. Que Déu em perdoni, però
són una raça tan abundant i tòxica en places públiques i televisions locals, que valdria més que Nostre
Senyor els seccionés la llengua. Ho saben tot, però
no arreglen res.

Vianant, conductor

Respectem els passos de vianants

