VOT PER CORREU
Fins al 15 de novembre
Adreça’t personalment a qualsevol
oficina de correus i presenta l’original
del DNI. Al cap d’uns dies, rebràs
la documentació necessària per
correu certificat.
KIT DE VOT BRAILLE
Fins al 29 d’octubre
Si tens una discapacitat visual, demana
el kit de vot Braille trucant al telèfon
gratuït 900 100 186 o a través de
parlament2012.cat.
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L’arrelament de la Fira

a Fira Mediterrània arriba al quinzè aniversari en un context poc favorable per a tot tipus
de manifestacions culturals. L’organització,
en un exercici d’increment d’autoestima i de
voluntat de continuïtat, s’entesta a demostrar que té ben controlada la despesa. Si no
fos així, amb els temps que corren, seria del
tot insostenible seguir organitzant anualment la mostra. Això explica que, per exemple, hagi desplaçat la seva seu permanent a la Torre
Lluvià, on el Col·legi d’Arquitectes buscava un company
de pis per fer front a les despeses després de 25 anys. Fa
pocs dies apareixia a la premsa que una sala alternativa
de teatre de Barcelona no podia fer front a un deute de
50.000 euros perquè ni les subvencions impagades de la
Generalitat li servien d’aval bancari per sol·licitar un crèdit. Per tant, des del punt de vista econòmic, la cultura
treballa amb un marge mil·limetrat de desviació pressupostària i, ara més que mai, la inversió ha de ser rendible
i poc, diguem-ne, experimental. La vella idea que la cultura pot ser deficitària ja que es sustenta sobre cert principi de servei públic, no només és caduca, sinó que està
terminantment prohibida. Cap aposta cultural pot
tenir rendiment negatiu, si no està contrarestada per un altre que generi benefici o
s’embolcalli dins d’una explotació amb
ingressos complementaris a
l’estricta explotació cultural. No
obstant això, i retrocedint fins
al moment fundacional de la
mostra manresana i la seva
evolució per les diferents
concepcions que ha anat
adquirint amb els anys, a
molta gent li continua costant de trobar-hi l’encaix
entre la castigada oferta cultural actual i, sobretot, la relació entre la Mediterrània i la
ciutat. Una senzilla enquesta
que demanés quin tipus
d’espectacles ofereix la fira
entre els ciutadans de peu,
probablement ens demostraria,
per
excés
d’inconcreció, que alguna
cosa no funciona.

Així, sí bé és veritat que els sectors professionals en destaquen la bona organització de cara als seus interessos,
el que no ha acabat de funcionar mai és la connexió de
la mostra amb el públic en general. No pas aquell especialitzat i interessat amb els espectacles que representa
que ve a Manresa des de qualsevol punt de la nostra
geografia. A aquest sector, no li sap gens de greu que la
mostra, de mica en mica, hagi anat renunciant a obrir-se
als manresans de peu i hagi optat per muntar diferents
espais atomitzats, tancats i de pagament. Tot plegat
allunya el caliu de l’espectacle de la gent i fa que tot el
certamen esdevingui artificiós, postís, extirpable i traslladable a qualsevol lloc com, salvant les diferències,
aquell circ que s’instal·la al Congost i desapareix al cap
de tres dies sense pena ni glòria. De fet, la gran pregunta que potser ens hauríem de fer és: què ha deixat la Fira
a la ciutat després de quinze anys? Què quedarà a
Manresa si algun dia la fira desapareix –s’ha rumorejat
de la possibilitat que sigui bianual o de la seva desaparició–, o bé es trasllada a un altre municipi? Certament,
ni una placa commemorativa. Durant anys, l’Ajuntament hi ha abocat una part del pressupost cultural
–generalment a cegues–, corresponsabilitzant-se
amb una idea que l’exconseller convergent
Joan Vidal i Gayolà va erigir sobre els
fonaments més rònecs del folklore de
Joan Amades que, a la nostra ciutat,
es concretaven en una trobada
d’entitats de cultura popular al
Parc de l’Agulla. Quinze anys
després, potser és just valorar
què té de popular aquesta
Fira i quin és el grau de
penetració i consolidació
entre la ciutadania. La
mostra es denomina
mediterrània, però, per
contra, va néixer al costat d’un llac artificial. A
part de la relativa promoció econòmica del
centre de la ciutat durant el
cap de setmana del certamen, potser és moment de
valorar-ne l’impacte a fons i,
sobretot, l’arrelament de la
Fira entre els ciutadans.
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notícies del pou
Vilamala i Gubianas fan
una altra auca
Ens plau informar-vos que el nostre col·laborador i
aucaire reconegut Joan Vilamala i l’il·lustrador Jaume
Gubianas, també col·laborador habitual de la revista,
acaben de publicar conjuntament amb Ramon
Cuéllar l’Auca dels fets de setembre. És de plena actualitat, ja que, com diuen ells mateixos, l’han «dictat a
quatre mans dos aucaires catalans, ara que el país
s’embala, en Cuéllar i en Vilamala». Aquestes són les
primeres vinyetes. L’auca sencera la podreu trobar a
www.auques.cat.

Debat sobre el Bages
i la independència
El tema del mes de la revista d’octubre es va dur a
debat el dia 3, al Centre Cultural del Casino, dins del
cicle Temes del Pou. Sota el títol d’El Bages es mou per
la independència«, el debat va comptar amb la presència de Josep Camprubí (MxI), Pere Culell (ERC),
Toni Llobet (CDC) i Adam Majó (CUP), que van donar
la seva opinió sobre el moment d’efervescència
independentista, des de la històrica manifestació de
l’Onze de Setembre pels carrers de Barcelona.

Redacció, administració,
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes Muñoz
Tresorer: Francesc García
Vocals: Joan Badia, Joan Cals, Carles Claret,
Ramon Fontdevila, Lluís Matamala,
Josep R. Mora, Joan Segon, Teresa Torra i
Joan Vilamala
Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1 - Manresa
Telèfon i fax: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret

4

EL POU · NOVEMBRE 2012

Redacció: Ramon Aran, Sílvia Berengueras,
Pep Corral, Jordi Estrada, Xavi López,
Josep M. Oliva, Joan Piqué, Anna Pujol,
Ferran Sardans.
Disseny: Domènec Òrrit
Maquetació: Joan Piqué
Portada: Francesc Rubí (a la foto, espais de
la Fundació Mediterrània i un espectacle de
la Fira 2011. Fotos: Francesc Rubí/Pep Vila).
Fotografia: Jordi Alavedra, Francesc Rubí
Col·laboradors: Jordi Badia, Isaac Bosch,
Lluís Calderer, Maria Camp, Aida Cantero,
Llorenç Capdevila, Anna Crespo, Laura
Estrada, Manel Fontdevila, Ramon Fontdevila,
Joan Manel Gabarró, El Galliner, Jaume
Gubianas, Dani Hernández, Robert Martí,
Eduard Merly, Anna Navarro, Enric Oller,
Marcel Pérez, Maria Picassó, Guillem Puig,
Quaderns de Taller, Maurici Ribera, David
Torras, Ignasi Torras, Laura Vidal, Joan
Vilamala, Lluís Virós.

Administració:
Sílvia Berengueras
Expansió publicitària:
Publicitat Clarena
C/ Urgell, 38. Tel. 93 872 43 86
Impressió:
INOM, SA. Era de l’Huguet, 7.
Tel. 93 878 41 20
Distribució:
Sobrerroca Centre SL.
Tel. 93 873 92 34
Dipòsit Legal:
B-13.528-1987
ISSN: 2253-6647
Amb la col·laboració de:

Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina
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l’opinió del lector
Adéu a l’Observatori
de natura
Després de 5 anys i mig de presència
fidel a les pàgines del Pou, l’Observatori de natura es veu obligat, molt
a desgrat, a renunciar. No és que estigui ja tot explicat, ni de bon tros; la
natura és una font inesgotable
d’observació i coneixement, ni que
no es vulgui anar més enllà de la
mirada local. La llista actual de temes
pendents d’elaborar, als quals no ha
arribat mai el torn, dóna ja per articles durant cinc anys més.
El problema, ben diferent, l’advertia
amb ironia en Jordi Valls, exalcalde
de Manresa, en la celebració dels 25
anys de la revista. Avisava de si el
Pou, en fer-se gran i posar-se mudat,
derivava cap a posicions còmodes i
fàcils, mentre pel camí perdia agudesa i sentit crític.
El fet mesurable és que el culte a la
imatge corporativa del Pou actual
limita les opcions de continguts, que
es fan més i més petits. Una pàgina de
revista amb filigranes estètiques, marges generosos, un títol vertical que es
menja ja el terç superior i una foto fixa
a bona mida de l’autor pot ser un format adequat per expressar una opinió
més sobre un tema conegut pel lector. Però si ja és una tasca prou difícil
exposar clarament una qüestió nova,
que quan és del camp de la ciència i la
natura quasi sempre requereix
il·lustració i descripció per situar el
lector, sota la cotilla de la restrictiva
imatge corporativa del Pou aplicada
amb extrema rigidesa sovint esdevé
materialment impossible.
L’Observatori de natura del passat
mes d’octubre va ser retallat i publicat al Pou incomplet, sense la seva
conclusió. Per això el d’aquest mes
de novembre és el darrer. La
col·lecció completa de l’Observatori
de natura, incloent la versió íntegra
de l’article d’octubre, es troba a
l’apartat «hemeroteca» del web El
medi natural del Bages.

Agraït amic lector per l’interès mostrat i pels comentaris sempre amables rebuts per l’Observatori de natura en tot aquest temps.
Jordi Badia

Nota de la redacció:
Lamentem que el company Jordi
Badia hagi decidit deixar de fer la
seva col·laboració mensual, que des
de la redacció valoràvem especialment –com ben segur ho feien els
lectors de la revista–, tant pel rigor i
l’interès dels continguts com per la
qualitat de les imatges que acompanyaven els textos. És així com ho
hem entès sempre i per això hi hem
dedicat un espai prou raonable en
l’àmbit d’una revista d’opinió i informació local com la nostra.
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La revista sempre ha estat oberta a
tothom i mai no s’han deixat de
publicar continguts que fossin solvents i contrastats. Si en alguna cosa
ha destacat la nostra publicació és en
el fet de dir les coses pel seu nom,
encara que això comporti les dificultats conegudes en una ciutat com
Manresa i que ara no entrarem a
detallar. Evidentment, els mitjans
evolucionen amb els temps i s’han
d’adaptar a les noves realitats. I és
per això que la revista va estrenar un
nou disseny, coincidint amb el 25è
aniversari, el qual ens permet afrontar una nova etapa, amb una imatge
totalment renovada. Dels dissenys,
com de gairebé tot en la vida, se’n
pot opinar, però es fan per fer més
agradable la publicació als nostres
lectors, que és a qui ens devem, i tothom qui escriu ha de seguir-ne les
directrius, com es fa en tots els mitjans seriosos.
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Reiterem, doncs, l’agraïment a Jordi
Badia per la feina feta i reiterem
també l’esperit de la revista, de continuar millorant en continguts i
imatge.
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de mes a mes
Aigües de Manresa
assumeix les piscines
1 d’octubre. Aigües de Manresa formalitza l’acord
per assumir la gestió del complex esportiu de les piscines municipals, que fins ara era a càrrec del Club
Natació Manresa.
Àlex Gómez Ribera

Mor Joan Simats

Ecoviure es posa al dia

5 d’octubre. Joan Simats, president honorífic del
Grup Pessebrístic de Manresa, mor als 91 anys.
També havia estat president de Film Club Manresa i
membre de la junta directiva de l’Agrupació
Manresana de Folklore (actual Agrupació Cultural
del Bages).

7 d’octubre. La fira Ecoviure tanca les portes de
la 14a edició amb èxit i més de 3.000 persones
participants en les diverses activitats, com ara les
jornades tècniques, les presentacions o l’aula
gastronòmica.

Ainhoa Arteta
canta amb l’Orfeó
7 d’octubre. La soprano basca Ainhoa Arteta ofereix
un concert al teatre Kursaal amb l’Orfeó Manresà, en
commemoració dels 110 anys de l’entitat.

Xavier Sitjes rep la
Medalla de la Ciutat
8 d’octubre. L’advocat i patriota Xavier Sitjes, autor
de nombrosos estudis i publicacions, rep la Medalla
de la Ciutat al Mèrit Cultural, al saló de sessions de
l’Ajuntament de Manresa, en presència de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, i l’alcalde
Manresa, Valentí Junyent. Glossen el guardonat
l’arxiver Marc Torras i l’historiador Jordi Basiana, de
l’Associació Memòria i Història.

Mosaic estrena
nous espais
10 d’octubre. A la sala gòtica del convent de Santa
Clara, es fa l’acte d’inauguració de l’ampliació de
l’espai del projecte Mosaic, que atén persones amb
malalties mentals severes. Hi intervenen el doctor
Pere Bonet, la regidora Mercè Rosich i la directora de
la fundació Germà Tomàs Canet, Anna Maria Prats, a
més de tres usuaris del servei.
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Manresa recorda Companys
15 d’octubre. Amb la inauguració d’un medalló amb
la figura del president Lluís Companys, unes 200 persones assisteixen a l’acte de record del 72è aniversari del seu afusellament, que compta amb el parlament de l’historiador Francesc Comas i una cloenda
musical a càrrec de Lúpulus Emsembla.

Documental sobre
Testimonis de Jehovà
als camps nazis
17 d’octubre. L’auditori de la Plana de l’Om s’omple
amb la projecció del documental Ferms davant l’atac
nazi, organitzada pel Cercle Europeu d’Antics
Deportats i Internats Testimonis de Jehovà, amb
l’assistència del director del Memorial Democràtic,
Jordi Palou-Loverdos.

L’Ajuntament destitueix
Alfons Sánchez
18 d’octubre. El govern municipal proposa en el Ple
municipal crear un nou lloc de responsabilitat per
reforçar les tasques de comandament d’Emergències
i Protecció Civil, que serà assumit pel fins ara cap de
la Policia Local, Alfons Sánchez, el qual és substituït
per l’actual sotscap del cos, Jordi Mora.
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D’Arrel obre portes

Una de freda...

18 d’octubre. Amb les actuacions d’Avel·lina, Bob&El
Lladre i els acordionistes Lluís Atcher i Ramon
Navarro, es reobre el local de l’antic Via Fora!, que
oferirà regularment música folk i gastronomia de la
terra i de temporada.

Plaça Catalunya
vota sobre el parc
20 d’octubre. Un total de 759 veïns del barri de la
Plaça de Catalunya, sobre un cens de 6.000 votants,
participen en la consulta sobre la remodelació del
parc Vila Closas, amb 677 vots favorables a tirar-la
endavant, 78 en contra, dos de nuls i dos en blanc.

Pont relleva Lanza
a la UBIC
29 d’octubre. En el marc de l’assemblea general
ordinària, Jaume Pont, sommelier i responsable de
Setè Cel, és escollit nou president de la junta de la
UBIC, en substitució de Xavier Lanza, que ho havia
estat els darrers tretze anys.

L

‘Assignia Manresa ha entrat en una situació no
només delicada sinó complicadíssima. El
nivell de la Lliga estatal de bàsquet ha baixat
molt respecte de l’any passat, fins al punt que
dels 10 jugadors més ben valorats, 7 han decidit marxar a d’altres llocs. Per tant, les contractacions
de gairebé tots els equips han anat a la baixa. Però en
el cas de l’equip manresà potser s’ha accentuat massa
aquest declivi. Com a reforços importants s’ha fitxat
De Vries i Arco, que com a reforços del Melilla podien
funcionar, però el seu rendiment a l’elit no és el
mateix. Problema semblant és Oliver Arteaga, un bon
pivot però de la lliga LEB, i també Ramsteld que prové
del Lleida, on ja havia demostrat imprecisions en
defensa. Asselin té problemes a l’esquena i Hanga és
un bon atleta, però mai no ha estat un referent. Per
acabar-ho d’arreglar, Alexander Yanev no aporta qualitat i Larssen l’ha de demostrar, ja que amb 20 anys
encara no ha jugat en una Lliga del màxim nivell.
Costa conjuntar un equip on es parlen vuit llengües
diferents. Es tira massa de tres, els problemes en
defensa no es solucionen i Ponsarnau té un repte difícil, ja que prioritza la gestió de les emocions del grup
abans que els resultats a curt termini. Aconseguirà a
temps que la força del bloc sigui decisiva?

...I una de calenta

R

Carles Piqué

El Tocats de Lletra
parla d’amor
27 d’octubre. El recital poeticomusical Canticel,
amb l’actor Enric Majó i el músic Manel Camp,
clou el cicle literari Tocats de Lletra, dedicat al
lema enamorats. Al llarg de tot el mes, recitals,
exposicions, conferències i arts visuals conviuen
als espais oberts i interiors de la ciutat, i mobilitzen un gran nombre de participants.

ialles, després Imagina’t, celebra aquests
dies els 35 d’anys d’una existència que es
va iniciar amb la projecció de La
Ventafocs,a la Sala Ciutat, que aleshores
encara s’anomenava Loiola. Setze pioners
van ser els que engegar de manera constant la programació d’espectacles majoritàriament en català,
cada quinze dies i en dissabte, per a nens i nenes,
sota l’aixopluc d’Òmnium Cultural, seguint
l’exemple que s’havia iniciat a Terrassa. Van deixar
petja les festes al carrer com les de l’Arbre o del Sol...
La col·laboració amb l’Esclat va portar l’any 1979 a
l’estrena de La història del jazz en conte, seguida
d’altres espectacles de producció pròpia. Rialles va
passar a ser Imagina’t a Manresa, quan a partir de
1995, es va desvincular d’Òmnium Cultural per desavinences amb el que llavors era el seu president,
Josep Millàs. Des de l’any 2007, la Sala Ciutat va deixar de ser operativa i Imagina’t va traslladar els
espectacles al teatre Conservatori i al Kursaal. I encara organitzen com a festa grossa el Carnestoltes.
Molts artistes han estat incondicionals de l’entitat,
com el desaparegut Xesco Boix, Joan Crosas oel
pallasso Marcel Gros. I la constància en el treball que
aportava l’entranyable Salvador Vicens.
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Joan Piqué

Ana Chupillo. Perú

«Aquí hi ha gent bona i gent
dolenta... Com a tot arreu»

V

aig néixer a Lambayeque, al nord del
Perú, i he viscut a diversos llocs del
món abans d’arribar aquí. Primer a
l’Amèrica Central i més tard a Itàlia, on
vam emigrar juntament amb una
amiga. Fa cinc anys vaig decidir venir a
Catalunya. Em va encantar Barcelona,
me’n vaig enamorar de seguida.
Finalment vaig quedar-me a viure al Bages, on ja
coneixia gent.. De seguida que vaig arribar, vaig saber
que aquest era el meu lloc.
Crec que Manresa és un lloc agradable i s’hi viu molt
bé, una ciutat de mida mitjana, amb bona qualitat de
vida. Ara visc a Sant Joan de Vilatorrada i comparteixo
pis amb una altra senyora peruana, a qui casualment
vaig conèixer aquí. Aquí he trobat tranquil·litat i bons
veïns. Barcelona m’agrada molt, però és una mica com
Roma, on vaig viure: és una ciutat esplèndida per al
turisme, però per viure no m’agradava, perquè és molt
caòtica. També era així Lima, la capital del meu país.
A Perú vaig treballar sempre en temes d’administració.
En un banc, en una empresa internacional de publicitat, etc. Aquí treballo en temes de geriatria, bàsicament a través de Càritas. És una feina que m’agrada, és
força sacrificada, però em considero una persona amb
paciència. La meva idea és establir-me aquí definitivament, i per això tot i que amb el castellà em puc moure, vaig decidir estudiar català. He fet cursos fins a
l’Intermedi 3, tot i que ara ho he hagut de deixar per
temes de feina.
Al principi que era fora potser trobava a faltar coses del
meu país. Encara hi tinc una gran part de la família...
Però crec sincerament que sóc una persona que
s’adapta bé als llocs. N’hi ha que s’enyoren molt, però
jo penso que si fas l’opció de sortir del país has de tenir
les coses clares i estar una mica mentalitzat. Crec que
aquí, com a tot arreu, hi ha gent amable i gent que no.
Jo he voltat molt i crec que a tot arreu hi ha gent bona,
gent dolenta, gent disposada a ajudar-te i gent que
no. No trobo que la gent d’aquí sigui tancada ni freda,
com alguns diuen. Jo he tingut sort i m’he topat amb
gent agradable. Si mai algú et tanca la porta, doncs
mitja volta i adéu-siau. Mai no he tingut problemes, ni
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Sap greu que hi ha qui encara
no entén que no hem vingut
a prendre la feina a ningú
rebuig pel fet de ser de fora, també pel meu aspecte:
hi ha qui de seguida el veuen estranger pels seus trets
físics. Sí que he sentit comentaris despectius, però no
gran cosa. Tot i que sap greu que hi ha qui encara no
entén que la gent de fora no hem vingut a prendre la
feina de ningú, només a mirar de treballar i a contribuir amb aquest país que ens acull.
Aquí tinc amics catalans, d’orígens andalusos i d’altres,
també d’Amèrica Llatina, etc. De peruans no n’hi ha
gaires. Darrerament n’he trobat alguns, però que faci
anys que som aquí, més aviat pocs. No costa adaptarse aquí; el tema del clima és una mica diferent, les estacions són més marcades, fa més fred i més calor, però
t’hi acostumes. I de gastronomia, tenim moltes coses
similars: vosaltres feu paella i nosaltres una mena
d’arròs amb marisc semblant. També tenim el famós
cebiche, que aquí agrada molt. Tenim força coses en
comú! Ara a més amb les noves tecnologies tot és més
a prop. Internet ha facilitat molt les coses als que vivim
lluny del nostre país. Jo m’havia gastat un dineral amb
trucades i ara tot és més fàcil. Som lluny però és molt
senzill comunicar-nos. El món s’ha fet petit.
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vides separades
Josep M. Oliva

Ens volen prendre els ponts

L

’endemà de Tots Sants, quan molta gent gaudia
d’un fantàstic dia de pont, la tele els l’amargava
una mica i engegava els informatius dient que
el govern planejava suprimir aquestes festes
d’entre setmana d’una manera imminent. Ja se
sap: les empreses, la competivitat, la productivitat, Europa... i tota la cantarella habitual que sempre serveix com
a preàmbul per anunciar-nos que acabarem perdent
alguna cosa. A la majoria de ciutadans, els motius per
treure els ponts a compte d’una millora de l’economia
del país ens sonen tan remots com els que mouen a canviar l’hora a compte de l’estalvi energètic. Ens falten les
dades i els coneixements suficients per veure amb tanta
claredat els avantatges que comportaria, però ens escama. Vull dir que ens costa imaginar que els beneficis que
en poguéssim treure ens compensessin de la pèrdua
d’aquests dies estratègics de lleure o de descans. És més:
estem segurs que l’alegria que ens pot proporcionar un
pont d’aquells tan esperats no es pot pagar amb diners
perquè, si fos així, possiblement se’n necessitarien molts
més dels que calculen que es guanyarien.
Els ponts que pretenen eliminar, com l’augment dels
impostos o l’allargament de l’edat de jubilació, podrien
apel·lar al nostre esperit de sacrifici en favor del bé comú
si realment visquéssim en un país on els esforços fossin
compartits per tots, però l’experiència ens porta a pensar
en tot el contrari. La dura realitat ens diu que quan parlen de l’economia del país la majoria de les vegades parlen de l’economia d’uns quants, i quan parlen de l’estalvi
energètic estan parlant dels interessos d’uns quants,
perquè ni els grans capitals ni les grans companyies no
ens fan sentir altra cosa que uns peons al servei de les
seves conveniències. Estem tips que se’ns en riguin a la
cara, tips dels abusos del govern i de les grans empreses.
Convençuts que no millorarem la nostra economia, igual
com no hem millorat el nostre estalvi energètic ni la nostra qualitat de vida els últims anys, a molts ens enerva
que ara ens vulguin prendre els ponts. Perdudes ja tantes coses no podem renunciar al goig d’un dia de festa
extra. Perquè l’únic que ens endurem d’aquest sistema
cada cop més inhumà seran aquestes petites alegries de
dies festius i d’hores per a nosaltres i els nostres.

Jordi Sardans

Benet, Castellanos i Mata

L

’historiador sallentí Albert Benet va morir el 14
d’octubre. La seva tasca investigadora i pedagògica va deixar impremta per la seva decisió i
capacitat. Autor d’una desena de llibres, com
ara El procés d’independència de Catalunya, a
més d’històries sobre Sallent i Artés, és també autor d’un
llibre que va ser la seva tesi doctoral, La Història de
Manresa. Dels orígens al segle XI. Fins aleshores, cap historiador havia abordat d’una manera científica aquest
període inicial de la nostra història. Fou també coautor
del número del Bages, del llibre sobre la Catalunya
Romànica. Expert en l’edat mitjana catalana, va participar en excavacions arqueològiques. La seva tasca pedagògica va ser elogiada per alumnes de l’institut Pius
Font i Quer de Manresa. La capacitat de lideratge
d’aquest catedràtic d’institut li va servir per organitzar
petits grups d’historiadors a Sallent, on residia, que van
fer aportacions interessants en l’àmbit comarcal.
Jordi Castellanos, que va morir el passat 19 d’octubre,
catedràtic de Filologia Catalana, fou tota una institució
com a professor de llengua i literatura catalanes a la
UAB. Donava gust assistir a les seves classes per la manera com ensenyava literatura, fent-nos gaudir de les
novel·les prèviament escollides i que feia treballar apassionadament. A més d’una tasca pedagògica exemplar,
metòdica i seriosa, va ser un investigador de qualitat. Els
seus treballs sobre el Modernisme i sobre el Noucentisme són exquisits i d’una gran qualitat científica.
Fou també fundador i codirector de la revista Els Marges.
Afortunadament, Josep Maria Mata Perelló no ha traspassat, sinó que s’ha jubilat als 70 anys. També és notícia
perquè ha estat nomenat Magister Honoris Causa per la
junta de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa. Els seus companys l’han volgut distingir per la
seva capacitat investigadora, però sobretot divulgativa.
L’eminent catedràtic mai no va pensar a ser emèrit, sinó
només a servir la societat en què li ha tocat viure. Bona
part dels seus treballs científics han estat escrits en català, com Els minerals del Bages i llurs jaciments. Mata ha
estat un exemple a seguir políticament i socialment per
la seva naturalitat i servei al costat del seu poble.
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tema del mes

Ferran Sardans
Jordi Sardans

La professionalització
consolida la Mediterrània

D

avid Ibáñez, director
artístic
de
l’esdeveniment, admet
que «és normal que els
manresans vegin la
Mediterrània més com
un festival, però és una
fira. Això vol dir que és
una congregació en un lloc determinat
de mercaders que exposen béns i mercaderies durant un període delimitat.
Per tant, en aquest sentit, tenim una
doble funció: ser una porta d’entrada i
de sortida». Porta d’entrada a artistes
d’arreu del món a l’estat espanyol i
especialment a Catalunya, i porta de
sortida pels artistes catalans d’arrel tradicional al mercat exterior, sobretot
europeu. Per tant, com a mercat que és,
l’objectiu principal de la Fira és facilitar
la contractació dels espectacles programats per part dels programadors inscrits. El nombre de propostes artístiques
acostuma a girar al voltant del centenar.
Majoritàriament es tracta d’espectacles
catalans, però el ventall s’obre cap a
d’altres zones de la Mediterrània: fins
ara han passat per la Fira artistes de llocs
propers com Occitània o el Piemont,
però també de més lluny, com Grècia, el
Líban, del Magrib i del Pròxim Orient,
entre d’altres. Atrets per aquesta oferta
excepcional, cada any s’inscriuen a la
fira Mediterrània més de mil professionals d’arreu del món. En aquest context,
la Fira pretén incentivar la creació de
noves produccions artístiques de qualitat i acostar-les al gran públic, esdevenir
aparador i punt principal d’exhibició per
al sector, i actuar com a punt de troba-
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La quinzena edició de la fira Mediterrània, que es farà a Manresa
del 8 a l’11 de novembre, aporta novetats. David Ibáñez substitueix Tere Almar en la direcció artística i intentarà donar un aire lleugerament diferent a una mostra que no ha quedat al marge de la
crisi econòmica i que té un pressupost reduït en un 10%. Tot i això,
la Mediterrània està plenament consolidada al territori i ha adquirit prestigi internacional i la professionalització desitjada.

La cantant israeliana Noa, acompanyada de Solis String Quartet, estrena un repertori inèdit. És la cap de cartell
de la Fira Mediterrània 2012. Fotos: Fira Mediterrània / Ferran Sardans / Sílvia Berengueras / Arxiu

da de professionals d’arreu dels Països
Catalans, i també crear un fòrum
d’intercanvi cultural entre els diferents
pobles de la Mediterrània
Un altre dels objectius de la Fira és
internacionalitzar les creacions artísti-

ques que es fan a Catalunya. No tots els
sectors passen pel mateix moment.
David Ibáñez apunta que el teatre de
carrer porta molta feina acumulada
des de fa 25 anys i ja s’ha fet un nom a
nivell europeu. En canvi, a nivell de
música d’arrel, «caldria més indústria i
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Pau Riba i la banda Gripaus presentaran a la Mediterrània «40 gripaus», amb motiu dels 40 anys d’un dels discos emblemàtics del cantautor, «Jo, la donya i el gripau»

que es creïn eines per exportar a
l’estranger. Aquí hi ha molta feina i no
és una tasca fàcil, però la Fira és una
eina molt bona», manifesta. La Mediterrània és un esdeveniment que, en
paraules del conseller de Cultura de la
Generalitat, Ferran Mascarell, és en la
centralitat cultural del país i actua com
a eina útil per a la creativitat artística, i
més en aquests moments econòmicament difícils en què la seva funció catalitzadora i de motor econòmic és més
necessària que mai.
Novetats
Segons David Ibáñez, la principal novetat respecte d’anys anteriors serà el
caràcter multidisciplinari dels espectacles, que assenyala com el futur de les
arts escèniques. Un clar exemple
d’aquest caràcter és l’espectacle inaugural: Tuétano, del ballarí Andrés Marín,
sens dubte un dels més prestigiosos
creadors del ball flamenc actual. Hi
haurà una impactant combinació
d’elements d’avantguarda amb flamenc tradicional i la participació de tres
artistes excepcionals: la ballarina
Concha Vargas, la cantant La Macanita i
l’artista de circ català Jordi Aspa. A més,
Ibáñez explica que la majoria
d’espectacles seran unes propostes
«molt atrevides per intentar explorar
nous límits de la cultura d’arrel i mantenir les tradicions que corren el risc de
quedar oblidades». Bona mostra
d’aquesta intenció és el cicle Nostrum,
que es farà a la Seu i que tindrà actuacions com la polifonia corsa, el cant
d’estil valencià, un recital del llaüt àrab i

el d’un grup de música medieval actualitzada. «Intentem expressar uns patrimonis que han de ser protegits i ajudar
a donar visibilitat a aquests artistes»,
comenta Ibáñez.
Una altra de les novetats implementades per David Ibáñez serà un increment de la participació popular en
alguns dels espectacles: «Volem
demostrar que el batec de la cultura
continua, tot i les dificultats, al cor de la
nostra societat», afirma. En aquest sentit, a tall d’exemple, per a l’espectacle
de projeccions Mapping (a les façanes
dels edificis) s’ha recorregut a cent
nens de l’escola Flama perquè a través
de la seva visió de les tradicions generin les imatges que seran projectades.
També s’intenta variar respecte edicions passades pel que fa als formats
escènics i la importància que tindran
enguany els espectacles familiars, com
Lava, un dels més originals dels darrers
temps, que té lloc en una tenda de
campanya i introdueix els nens en una
història fantàstica on realitat i ficció es
confonen amb l’objectiu d’investigar
formats innovadors. És una novetat
també la cerimònia de cloenda, que
s’articularà a partir de projeccions
audiovisuals a la façana de l’Ajuntament i, segons David Ibáñez, tindrà
aparicions sorpresa molt importants.
El responsable és Isaki Lacuesta, que
farà referències i al·lusions a diverses
celebracions com són la Dansa de la
Mort de Verges o la Misteriosa Llum de
Manresa. La banda sonora original
està signada per la compositora man-

resana Laura Casaponsa.
Del 2002 al 2005 hi havia un país convidat cada any. Segons Jordi Bertran,
gerent de la Fundació Fira Mediterrània,
abans la Fira no era internacional ni tan
sols es deia Mediterrània, i «va ser una
eina per passar d’un mercat nacional a
un d’internacional. Ara ja vivim amb
normalitat que els altres territoris de la
Mediterrània siguin aquí, i entenem que
aquest és un factor facilitador perquè
els nostres artistes viatgin fora». Des de
l’any 2008 hi ha la figura d’artista convidat. L’artista convidat d’enguany és el
cineasta català Isaki Lacuesta, guanyador de la Conxa d’Or del darrer Festival
de Cinema de Sant Sebastià. «La figura
de l’artista convidat, introduïda molt
encertadament per la meva antecessora, Tere Almar, permet bastir un discurs
artístic personal per a la Fira, i alhora
reflexionar sobre el què i el com de la
cultura d’arrel», declara David Ibáñez. A
més, el director artístic assegura que
mantenir la figura d’artista convidat
permet canviar d’àmbit i buscar nous
camins, «explorar una nova cultura
d’arrel contemporània sense perdre de
vista la tradició». Fins aquest any, el sector audiovisual no s’havia tocat mai.
L’eix temàtic de la Fira depèn de la direcció artística de cada any: «La Fira
Mediterrània de Manresa confia els criteris artístics a la direcció artística, per
garantir la independència de les seleccions. Aquesta es dota a més d’una comissió per fer la tria encara més plural»,
afirma Bertran. Per a aquesta quinzena
edició, Lacuesta ha preparat una sèrie
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d’intervencions amb un fil conductor
principal, el traspàs intergeneracional:
com les tradicions, els coneixements, els
llegats... es transmeten de pares a fills,
de mestre a alumne, de generació en
generació. En aquesta línia, plantejarà
com un ballarí tradueix l’essència del
seu mestre, com un poeta escriu amb
cal·ligrafia pròpia un vers inspirat en la
seva generació precedent o el solo d’un
trompetista de jazz reinterpretant una
melodia tradicional de la seva infantesa.
Fins i tot, gràcies al seu caràcter empeltador, s’atrevirà a investigar què succeeix quan col·loques els peus d’un
ballarí expert en coreografia en les
botes d’un futbolista, especialment si
aquest és Ronaldinho i xuta de xilena, o
quan barreges cinema i pintura, dansa i
circ, realitat i ficció, poesia i fogons... En
definitiva, una mescla de totes les disciplines artístiques, una de les apostes i
objectius del nou director artístic.
La llista dels noms principals que participen en la Fira aporta artistes que no
havien estat programats amb anterioritat al mercat manresà. Entre altres caps
de cartell que es podran veure a la
Mediterrània enguany sobresurt la presència de Noa, la cantant israeliana, que
estrenarà nou repertori, en primícia
mundial. També destaca la participació
especial del trompetista sard Paolo
Fresu, considerat com un dels grans del
jazz europeu. Finalment, hi haurà la
novetat de les nits temàtiques, que es
faran al popular Envelat Milcentenari, i
que estaran dedicades a dues importants escenes del mercat musical: la
rumba catalana i el ball folk, ambdues
amb potencials d’exportació i la necessitat de ser reivindicades.
Ubicació
El regidor de Cultura de l’Ajuntament de
Manresa, Joan Calmet, explica que
davant l’actual context de crisi econòmica tenia clar que no hi podien abocar
molts diners, i que per tant han intentat
ajudar la Fira a tenir menys despesa:
«Coincideix en el temps, amb la necessitat que tenen de traslladar les oficines
del carrer Guimerà i els oferim anar a la
planta baixa de la casa Lluvià. D’altra
banda, la instal·lació de la Llotja a la
plaça Porxada els suposava una despesa molt important i per això els vam ofe-
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rir la possibilitat d’anar al Museu de la
Tècnica», apunta Calmet.
I és que enguany, la Llotja esdevé edifici
i es trasllada als dipòsits vells de
Manresa, al Museu de la Tècnica. En
aquest recinte no només hi haurà
estands ocupats per agències de contractació o empreses distribuïdores,
com en anys anteriors, sinó que acollirà
també un escenari per tal que els professionals puguin veure actuacions
sense haver de desplaçar-se. S’oferiran
tres actuacions diàries en horari especial per a programadors. D’aquesta
manera, en paraules de David Ibáñez,
«s’apropen l’oferta i la demanda».
L’objectiu és que s’hi puguin trobar
nous models de negoci que puguin oxigenar la creació cultural i fer-la més sostenible, i també augmentar les exportacions catalanes –ara una tercera part del
conjunt de l’Estat– a nivell internacional: «Els professionals contractants i els
venedors estableixen contactes, capten
idees per exportar-les, acorden cites i
intercanvien adreces, i això serà molt
positiu per buscar solucions a la crisi
actual i obrir-se a nous mercats i noves
idees», puntualitza el director artístic. A
més, per primera vegada en els seus
quinze anys, la Llotja estarà oberta als
espectadors no professionals. Segons
Calmet, el Museu de la Tècnica és un
bon lloc com a Llotja de contractació:
«Està ben connectada amb autobusos i
es pot utilitzar el pàrquing de l’estació
d’autobusos, pràcticament buit els caps
de setmana».
Pressupost
La Fira Mediterrània redueix el seu pressupost un 10,7% respecte del 2011,
aprima el nombre de companyies en
una vintena i ajusta les nacionalitats de
procedència dels artistes de 24 a 12.
Això no obstant, segons el director artístic, amb menys pressupost, el nivell
d’activitat és igual que altres anys: «Tot i
que hi haurà menys companyies, les
presents faran més actuacions. Penso
que aquest procés s’accentuarà en el
futur. Cal acotar l’activitat perquè sigui
més intensa en lloc de tan massiva»,
assegura Ibáñez. Així, 101 companyies
(60% catalanes, 24% espanyoles i 16%
internacionals) presentaran 106 espectacles diferents en 210 sessions, 95 de

les quals seran de pagament. Unes
altres 70 activitats addicionals (el 25%
del programa) seran adreçades als professionals acreditats. En aquest sentit, el
gerent de la Fira, Jordi Bertran, apunta
que els cicles fan canviar els sistemes de
treball: «Els que aborden la situació com
un repte poden arribar a estar més preparats per al futur. Crec que el sector
artístic i en general el cultural s’ha posat
a treballar per assolir aquesta adaptació
als nous temps. Per això, avui les fórmules de contractació han canviat», afirma.
A més, afegeix que el nou estudi
d’impacte en el sector cultural que han
encarregat a la Fundació Universitària
del Bages i el que la Coordinadora de
Fires de l’Estat ha demanat a la
Universitat Carlos III permetran constatar aquesta transformació contundent
que estem experimentant.
L’Ajuntament reconeix que hi posa
100.000 euros, un 10% sobre el total
d’1.100.000 euros. 800.000 llargs provenen de la Generalitat, 100.000 de La
Caixa, que substitueix Caixa Manresa, i
la resta ve d’aportacions diverses. Joan
Calmet explica que quan va arribar a la
regidoria de Cultura, el Secretari
General del departament li va comunicar que la Fira havia de fer un pas endavant, com al seu moment va fer el
Mercat de Música de Vic o la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega, de tal manera que la ciutat se l’havia de fer seva i
desenvolupar-la directament: «Aquesta opció no ens desagradava, perquè és
un repte que ens arriba com a Fira ja
consolidada, en un moment en què
veníem d’una tretzena edició que havia
sortit absolutament exitosa, però alhora se’ns feia una rebaixa del pressupost
molt considerable, gairebé del 50%»,
recorda. Un més després, Calmet i
l’alcalde Valentí Junyent es van reunir
amb el conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, amb qui «vam parlar de la
nostra angoixa per la rebaixa tan considerable del pressupost, que significava
una disminució de recursos, i ens va
assegurar que per la 14a edició la rebaixa tan sols seria del 10%, com així va ser
i vam tirar endavant amb el mateix
esquema de funcionament que fins
aleshores». Sobre la certesa que
l’alcalde va haver d’estar alerta per tal
de recuperar les xifres de l’esborrany
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David Ibáñez, director artístic de la Mediterrània; Joan Calmet, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa; i Jordi Bertran, gerent de la Fundació Fira Mediterrània

del pressupost del Parlament, que eren
més altes del que els oferien finalment,
Calmet assegura que no sap si es va
arribar a quantificar: «El que sí sé és que
en la reunió que vam tenir es va parlar
d’unes xifres, però a nivell intern del
departament no sé com funcionen.
Quan vam anar a parlar amb el conseller ens va confirmar que el pressupost
per la Fira només havia baixat un 10%. I
que no patíssim, perquè se n’havia parlat de baixar-lo a la meitat, però no
s’havia concretat en res», conclou.
Per a Jordi Bertran, «la Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega ha ajudat molt al creixement de la Mediterrània en les darreres quatre edicions, gràcies a compartir
experiències i treball». En aquest temps
Manresa ha equilibrat el seu pressupost
–en el qual l’aportació de la Generalitat
ha baixat a la meitat-- amb la seva oferta, i ha doblat amb escreix el volum
d’espectacles i d’activitats. «En definitiva, calia eficiència i l’hem cercada. Crec
que la millor auditoria és la que han fet
els estudis externs de la Universitat de
Deusto, la Fundació Universitària del
Bages i el Laboratori de Turisme de la
Diputació de Barcelona, que parlen
d’un impacte total de 13 milions
d’euros, sumant l’impacte cultural i
l’impacte local i comarcal», manifesta.
Segons l’estudi d’impacte econòmic fet
fa tres anys per la FUB i la UAB (enguany
es torna a portar a terme), la Fira aporta
directament nou milions d’euros a la
ciutat. Això significa que «cada euro
invertit es multiplica per set», segons
David Ibáñez, que afegeix: «Al marge de

la projecció mediàtica que dóna a la ciutat, que si hagués de pagar una campanya publicitària amb aquest impacte li
costaria una fortuna». Cal tenir en
compte que, durant els dies que dura,
passen per Manresa unes 100.000 persones.
Perspectives
Per a David Ibáñez, la Fira encara té molt
camí per córrer. «El repte és potenciar-la
perquè sigui més coneguda en l’àmbit
professional internacional, que és una
tasca que en els darrers temps s’ha procurat i en què cal seguir insistint. Hem
d’aconseguir ser un gran mercat d’arts
escèniques d’arrel tradicional i implicarhi tots els agents de la indústria cultural», subratlla.
Segons Jordi Bertran, la fira Mediterrània té avui una visibilitat important en el sector artístic internacional.
Afirma que no és banal que en poc
temps hagin estat convidats a explicar
el projecte en fòrums tan importants
com la fira Womex a Copenhaguen –el
mercat més gran de músiques del
món–, la fira musical BabelMed de
Marsella–amb uns compradors essencialment francòfons-, la fira interdisciplinària de Freiburg, el Simposi Internacional de Focs Artificials celebrat a
Malta, el Celtic Connections de Glasgow
–el festival musical més important del
món celta–, la fira Medimex de Bari
–nova però amb una força creixent en el
vessant musical–, el megafestival de
teatre de Bogotà, o el Festival
Iberoamericano de Cadis. «En cadascun

d’aquests fòrums s’han interessat per
un o altre aspecte de la nostra cultura
d’arrel, des de la música a l’ús patrimonial i teatral de la pirotècnia, des de com
organitzar un mercat artístic fins als
estudis d’impacte amb els socis universitaris», assenyala el gerent de la Fira. En
alguns casos com Glasgow, Freiburg,
Marsella o Bari han estat acompanyats
per grups catalans que aquests certàmens havien vist prèviament a la
Mediterrània. En el vessant negatiu,
destaca que «no hem avançat prou en
la professionalització dels que volen
sortir del mercat nacional, ja que per
exemple enguany una formació d’aquí
ha estat incapaç de generar una factura
normalitzada, cosa que li ha impedit
exportar-se».
Al seu torn, Joan Calmet declara que
la Fira tindrà futur «en la mesura que
generi negoci i sigui una feina útil,
que de moment ho és, i els professionals vulguin venir a Manresa». Afegeix
que cal aconseguir que els espectacles generin negoci per la ciutat i
siguin prou bons per atreure gent
d’Igualada, Vic i de les diverses poblacions catalanes.
La Fira, tot i que es fa i es desenvolupa a
Manresa, la treballa la Fundació, on el
pes més important correspon a la
Generalitat. L’Ajuntament de Manresa
en forma part, hi participa i opina, però
hi ha un gerent i una direcció artística
que són en definitiva els responsables
directes del seu funcionament. És la
Generalitat, al darrere, la que marca les
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directrius. Tanmateix, per a Joan Calmet,
tot i que la gestió, la producció i el manteniment corren a càrrec principalment
de la Generalitat, això no significa que la
Fira se’n pugui anar cap un altra banda:
«Està ben arrelada a Manresa. En alguna
època sí que s’havia posat damunt la
taula la possibilitat que anés a un altre
lloc, però penso que cada cop és més
manresana», tranquil·litza.
Per a Jordi Bertran, Manresa és una ciutat «molt posicionada teatralment i
musicalment en el mapa de les programacions estables professionals, gràcies
al treball –entre d’altres– del Galliner,
de Manresana d’Equipaments Escènics,
de la Casa de la Música, de Propaganda
pel Fet i de les manresanes i manresans,
bagenques i bagencs, que ho fan possible assistint-hi i gaudint d’aquests serveis». Segons Bertran, el conseller Mascarell parla d’un país estructurat en ciutats, i les fires artístiques en són un
esplèndid exemple: «Catalunya és un
país de fires artístiques. La de Manresa,
en concret, és l’arrel entesa com a factoria del coneixement dels nostres
temps. Totes les ciutats amb fira artística són capitals de comarca, no capitals
de demarcació provincial, i totes tenen
unes mides apamables que fan més
fàcil el treball organitzatiu i el gaudi
dels espectadors», analitza Bertran.
Aquests dos trets contribueixen a forjar
el mapa cultural del país i a reequilibrar-lo al voltant del vèrtex capital que
és Barcelona. A diferència d’algunes
d’aquestes poblacions, Manresa té uns
escenaris teatrals i musicals ben equipats i abundants: el Kursaal –amb les
seves diferents sales–, el teatre Conservatori, Stroika, Sielu... Bertran afegeix
que alhora té espais patrimonials de
primera magnitud com la Seu, el
Museu de la Tècnica, el carrer del Balç i
«un teixit urbà medieval salpebrat de
joies modernistes».

15 anys d’història
La Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional
neix fruit d’un conflicte. Així, l’any 1995,
abans de les eleccions municipals, es va
fer una Mostra de Cultura Popular del
Bages, al parc de l’Agulla, amb una aportació molt notable de Supeco, de la
família Torres, que acabaven d’obrir un
important supermercat. La festa va ser
impactant pel que fa al Bages. Però el
1996, ja no es va poder repetir per
manca de patrocinadors. Aleshores, les
entitats manresanes es van enfadar
molt amb el nou regidor de Cultura,
Ramon Fontdevila, el qual també es va
queixar enèrgicament davant de la
Generalitat per la situació creada. Va ser
Lluís Puig Gordi, que curiosament avui
és el director general de Cultura
Popular, qui va posar la dosi necessària
d’intel·ligència per solucionar el problema que s’havia creat. En aquells
moments, Joan Vidal i Gayolà, que fou el
primer director del Centre de Promoció
Cultural, volia fer una festa amb botifarrada, sense inversió cultural. Tot i així, el
terrassenc Lluís Puig, que feia les funcions de cap de servei de Difusió
Cultural, d’acord amb la subdirectora
del CPCPTC, Pepa Ninou (exdona del
conseller d’Interior, Felip Puig), procedent de Serveis Socials, van entendre
que la festa podria convertir-se en un
aparador. Des de Manresa s’ha de reconèixer que es ven bé el projecte de
transformar la Mostra del Bages en una
fira de caràcter nacional, compatible
per tant amb les de Tàrrega per les arts
escèniques generalistes, Vic per la música d’abast ampli, Sitges pel cinema
internacional, Reus pel circ o Igualada
pels públic familiars.
Inicialment, la nova fira tenia l’oposició
de l’alcalde socialista Jordi Valls perquè
considerava que l’oferta no anava més
enllà d’afavorir una simple fira
d’espardenya. Valls matisa, però, que

«de seguida em vaig adonar que li podíem donar la volta i fer-la nostra, sempre
i quan la Generalitat n’assumís el finançament». Així doncs, la Fira interessa al
conjunt del tripartit català que es va
adonar que podria servir per repensar la
tradició en l’àmbit dels Països Catalans,
ja que la nova fira hauria de tenir una
clara voluntat professional. Aquell any,
d’altres ajuntaments com ara Igualada o
Vic també es van interessar per la fira,
però des d’un bon començament Vidal
i Gayolà també va tenir clar que calia
apostar per Manresa i es va comprometre a buscar els diners necessaris per dur
a terme la primera edició. La Generalitat
gairebé hi va abocar 50 milions de les
antigues pessetes i va consensuar amb
l’Ajuntament de Manresa la voluntat de
no fer una mostra folklòrica descontextualitzada, que possiblement ja hauria
satisfet les aspiracions d’alguns balladors o geganters, sinó que va optar clarament per l’opció d’aparador amb propostes professionals, la qual cosa implicava repensar el paper que calia donarli a l’associacionisme, alhora que es
donava valor a una nova forma d’ocupar el carrer. Era el novembre de 1998.
Així doncs, aquell 1998, la primera fira
va ser presidida pel regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Manresa, Ramon
Fontdevila, que va convidar els altres
ajuntaments, fonamentalment del
Bages, en una fórmula de transició en
què Vidal i Gayolà beneeix que es faci a
Manresa. El tàndem format per Pepa
Ninou i Lluís Puig (amb funcions de primer director artístic de la Fira 19982000) és renovador. Durant els seus primers quatre anys, la Fira compleix els
objectius d’aparador dels Països
Catalans i de mercat de compra venda.
Per exemple, cal remarcar que al segon
any de la Fira, un responsable de
l’Ajuntament de Burgos contracta els
Cavallets de Manresa per actuar a la

SAGRADA
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Presentació de la Fira i de l’artista convidat d’enguany, Isaki Lacuesta (segon per l’esquerra)

festa major de la capital castellana, amb
l’estada pagada i 50.000 pessetes extres.
És a dir que es van començar a fer operacions culturals que funcionaven econòmicament. Aquests primers anys,
l’èxit de la Fira contrastava amb les
penúries de la Festa Major. La societat
manresana s’havia acostumat a uns
actes d’inauguració i cloenda de la Fira
que costaven uns cinc milions de pessetes i permetien actuacions de caire
internacional espectaculars i de qualitat
a Manresa com ara a la plaça Milcentenari, al Congost o al solar de les Bases
de Manresa, mentre que per la Festa
Major, el consistori local no es podia
gastar més de 800.000 pessetes, de
manera que molts manresans consideraven pobra la principal festa ciutadana.
Canvis
Aquest intent de renovació de la
Cultura Popular genera un discurs per
tal de repensar l’associacionisme i el
concepte obert de la tradició arreu dels
Països Catalans. Per assolir aquests
objectius s’hi dediquen xifres astronòmiques, amb un 90% a càrrec de la
Generalitat, mentre que l’Ajuntament

40

tan sols hi aporta el 10% restant, alhora
que vetllava el programa, oferia idees
pròpies com a membres de la Comissió
Permanent i cedia les diverses infraestructures. Després dels primers dos
anys es comencen a afinar els canvis en
la gestió, així per exemple, Jordi Bertran
és el nou director artístic (2001-2005). El
2003, Joan Vidal i Gayolà es veu forçat a
plegar com a conseqüència del resultat
de les eleccions autonòmiques catalanes, però encara té temps d’idear el
nom Mediterrània per la Fira. Aleshores
es crea una crisi dins del centre de
Cultura Popular que dura sis mesos fins
que el PSC decideix nomenar-ne director el badaloní Ferran Bello, que topa
amb el secretari de Cultura del primer
tripartit. La Fira de novembre del 2004
encara porta el segell Fontdevila, però
es nota que Bello se la mira amb autèntica desconfiança i la viu des de la distància. Així per exemple, l’interessava
més la fira andalusa de Santa Coloma, i
per això era conegut popularment amb
el sobrenom del tapes.
Tot i així, ben aviat s’adonarà que la fira
Mediterrània és un aparador, un mercat

que a més a més, genera discurs. Així
que hi vol introduir el flamenc i repensar la tradició. Hi posa recursos i en contra del que opinaven els governants
convergents anteriors fa una aposta
decidida pel repte de manresanitzar la
Fira, de manera que posa les bases per
la creació d’una Fundació, per tal de
desenganxar-la del departament de
Cultura. Tot i discrepar conceptualment
de la Fira, Bello aconsegueix la simpatia
dels manresans en assolir el repte de
manresanitzar la Fira. La consellera és
Caterina Mieras, però acabarà el seu
mandat amb Ferran Mascarell, que
només s’hi estarà set mesos. Durant
aquesta etapa encara circulen diners i
del fons de les caixes d’estalvi també
se’n destinen a la Cultura Popular. El
departament de Cultura atorga a la Fira
de Manresa un milió i mig d’euros, mentre que l’Ajuntament local no passa dels
cent mil, si bé participa amb recursos, ja
que des dels serveis jurídics es tutela la
Fundació i també es lloga un local al carrer Guimerà que ha durat fins el 23
d’octubre d’enguany en què s’ha completat el trasllat a la casa Lluvià. La
Fundació la formen la Generalitat i
l’Ajuntament de Manresa. Presideix el
conseller de Cultura i n’és vicepresident
l’alcalde. També hi són el director general de Cultura Popular i el regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Manresa,
amb dos tècnics de cada organisme.
L’executiu, presidit pel director general
de Cultura Popular i vicepresidit pel
regidor de Cultura manresà, s’ha de
reunir almenys un cop cada tres mesos.
Amb les noves eleccions del 2006
retornen els canvis al front de la
Generalitat de Catalunya. Joan Manuel
Tresserras és el nou conseller de
Cultura que nomena Ramon Fontdevila com a director del Centre de
Cultura Popular i Tradicional, càrrec
que al cap d’un any ja es normalitzarà

Descomptes
especials
durant aquests
dies
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definitivament com a director general
de Cultura Popular. Tresserras s’adona
que la Fira és molt cara, així que decideix donar-li continuïtat, però racionalitzant-la. La seva filosofia passa per
aprofundir en el discurs i guanyar en
eficiència. Així, el 2007 es canvia el
director artístic, Antoni Xuclà, que
havia entrat el 2006 i, tot i contractar
bons espectacles de països llunyans,
els nous dirigents consideraven que
no ajudaven a crear un mercat propi.
Per tal que l’aparador d’espectacles
revertís en el nostre mercat es va fitxar
el gener de 2008 Tere Almar, sinònim
de modernitat, que gira el mitjó de la
cultura popular. Toparà amb el presidencialisme del gerent Francesc Melià,
que serà invitat a plegar. Amb Almar, el
novembre del 2008, es dóna protagonisme al teatre de carrer amb Xarxa
Teatre dels directors Leandre Escamilla
i Manel Vilanova, de Castelló; el 2009,
Carles Santos munta una cantata a la
plaça Major amb la participació de
corals i cors claverians que demostra
que les entitats locals s’incorporen plenament al nou espectacle. Es demostra que la cultura popular és energia
renovadora, on la tradició s’explica en
la modernitat. Continuant en aquesta
línia, Cesc Gelabert, el 2010, barreja els
sardanistes amb els professionals de la
seva companyia de dansa, de manera
que torna a posar en contacte la tradició amb la modernitat com a eina de
creativitat.
Els darrers anys, tot i que s’han perdut
algunes de les aportacions dels beneficis que feien les caixes catalanes i la
Generalitat també ha anat retallant les
seves subvencions, la Fira no se n’ha ressentit. Ferran Mascarell continua
donant suport a una Fira que genera
mercat a l’entorn de la cultura popular,
entesa com a eina de creació. El febrer
del 2011, Lluís Puig Gordi, manté Tere
Almar fins al gener del 2012, en què es
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substituïda per David Ibáñez en la direcció artística. Joan Calmet explica la seva
versió dels fets: «Penso que havia acabat el seu contracte i no es va exercir
l’opció de renovar-la. D’entrada, tant a
l’alcalde com a mi ens va sorprendre
molt. Quan la Tere ens va trucar per dirnos que no continuava, ni ell ni jo en
sabíem res. Estàvem dins del cotxe, a
prop de Regió7, i al cap de dos minuts
em va trucar la periodista del diari
Susana Paz perquè li confirmés la notícia. Amb nosaltres, la Tere tenia bon feeling i la valoració general del sector respecte de la seva feina també era positiva. A nosaltres ens hauria agradat una
mica més de continuïtat, però la decisió
final depenia de la Generalitat i més
concretament de Lluís Puig». Tere Almar
ha declinat fer cap tipus de declaració a
la revista.
Pep Garcia, que durant molts anys havia
actuat com a director tècnic de la Fira, al
capdavant del management i organització d’actes a la via pública, és substituït arran de l’obligació amb què es troba
el gerent Jordi Bertran, de treure el càrrec a concurs públic. S’hi presenten
diverses empreses però, curiosament,
s’atorga la feina a l’empresa Vesc, de
Terrassa, creada per Lluís Puig, que n’és
el propietari real.
Segons un estudi de la Universitat de
Deusto, la quantitat de contractes

generats que el sector manifesta obtenir a Manresa és molt més gran que a
d’altres fires catalanes i imbatible a tot
l’estat. També arriben a aquesta conclusió els estudis de la Fundació
Universitària del Bages (FUB) i el
Laboratori de Turisme de la Diputació
de Barcelona. Aquests estudis demostren que s’ha apostat per l’eficiència, de
manera que l’impacte total de la Fira ha
assolit els 13 milions d’euros. En aquest
creixement de la fira Mediterrània s’ha
comptat també amb l’experiència i el
treball de Pau Llacuna, director executiu
de FiraTàrrega.
La Fira Mediterrània és una fita assolida
amb una estructura estable a Manresa:
fundació i personal responsable, que
han consolidat un marc ideal per als
intercanvis professionals entre programadors i artistes. El gerent, Jordi
Bertran, ens concreta aquesta estructura de funcionament: «La Fira
Mediterrània actual és organitzada per
una fundació del sector públic. Això vol
dir que, d’acord amb la normativa
vigent a nivell estatal, el sector públic
no crea noves places. Per tant,
l’estructura de personal és la mateixa tot
l’any. Tenim cinc persones. La resta de
serveis que són necessaris per al desenvolupament dels dies concrets de la Fira
van a càrrec de terceres empreses, que
participen en els diferents procediments públics de selecció».
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la ruta

Anna Pujol.
Aida Cantero (il·lustració)

A

De Monistrol a Can Tobella
pel Llobregat

lçant la vista, Montserrat; Abaixantla, el riu Llobregat. No és un poema,
és el paisatge que trobarem seguint
la ruta d’aquest mes. Es recomana
fer-la durant les hores centrals del
dia, perquè el sol ens acompanyi. Si
no, caminar prop del riu pot esdevenir una tasca dura, per culpa de la
sensació de fred que dóna la humitat. Gran part de
la llarga, però tranquil·la, passejada discorrerà vora
el riu.

La masia, documentada al segle XIII, serà un bon
indret per parar a descansar, i més després del darrer pendent. I encara amb més raó si es té en compte la panoràmica de la qual gaudeix Can Tobella. Ja
no ens trobem en terres bagenques, sinó a
Esparreguera (Baix Llobregat). Tot i així, tornarem al
Bages donant mitja volta i resseguint el camí fet.

Per arribar al punt inicial, els Ferrocarrils de la
Generalitat serien una bona opció, a part del cotxe.
El tren R5 de la línia Llobregat-Anoia ens deixa tan
sols un carrer per sobre del punt de sortida: el carrer
del Pla, de Monistrol de Montserrat. Si no, allà
mateix es pot deixar el cotxe, en un tram en què la
via s’eixampla.
Voregem per l’esquerra el riu Llobregat, però, per
arribar-hi, hem hagut d’anar fins a la part baixa del
carrer inicial, agafar un camí encimentat i una pista
a l’esquerra, amb força pendent. Això sí, no ens hem
d’oblidar de fer la primera ullada a la serra montserratina, mitjançant el plafó situat al final del carrer del
Pla. Durant el trajecte, observarem més vegades la
majestuositat del massís, però des de perspectives
diferents.
Seguim a la vora del riu un quilòmetre, aproximadament, fins a trobar-nos amb la depuradora de
Monistrol. Passem per sota el pont de l’estació de
l’aeri de Montserrat i entrem en un bosc. En aquest
tram, gaudim de la companyia de vinyes i camps
d’arbres fruiters. Dos quilòmetres enllà, ens desviem a la dreta. Llavors, uns vint metres endavant,
trobem una bifurcació. Hem d’agafar el camí de
l’esquerre, que passarà per sobre un túnel de tren i
farà una intensa pujada, abans d’assolir Can
Tobella.

FITXA TÈCNICA
Nom: De Monistrol a Can Tobella
Inici i final: Monistrol de Montserrat
Distància recorreguda: 11 quilòmetres
Desnivell: 90 metres
Temps: 3 hores i 30 minuts
Dificultat: Mínima
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Jordi Badia

Xemeneies vora el riu

es antigues fàbriques construïdes la segona meitat del segle XIX i la primera del XX enlairen esveltes xemeneies de totxo. També la majoria de les
fàbriques tèxtils situades a la vora dels rius Cardener i Llobregat per aprofitar un salt d’aigua tenen
les seves xemeneies. I és que les fàbriques no
podien refiar-se del cabal inconstant d’aquests
rius, molt menys encara abans de la construcció
dels pantans de Sant Ponç i de la Baells. Els calia recórrer a les
calderes i màquines de vapor per assegurar el funcionament
de la fàbrica en temps de secada, si no de tota, almenys d’algunes màquines. D’aquí la presència de les gràcils xemeneies
a les fàbriques vora el riu. L’aigua no va desplaçar el carbó. Va
ser la millora progressiva en la generació i distribució d’electricitat que va apagar les calderes i estroncar el fum de les xemeneies. La seva presència és testimoni d’un passat industrial.
A Manresa, a la vora del Cardener, queden les xemeneies de
les fàbriques Blanca i Vermella a Sant Pau, poc més enllà la de
l’antiga Rajadell Fabril i més avall, i molt especialment, la de la
fàbrica dels Comtals. Totes quatre xemeneies estan catalogades com a elements de patrimoni industrial protegit de la ciutat. Els Comtals és l’única colònia industrial del municipi de
Manresa. A la vegada és una de les colònies més completes i
ben conservades de Catalunya, manté les funcions industrials
i residencials, i llueix com a ensenya una magnífica xemeneia
de secció hexagonal.
Ara les coses han canviat. A finals del segle XX, a les vores del
Cardener i el Llobregat vam veure enlairar-se una altra mena
de xemeneies, metàl·liques, pintades de verd per quedar dissimulades, sense fàbrica a baix ni fum a dalt. Són torres de
trencament de càrrega del col·lector de salmorres que serveixen per equilibrar a l’interior del tub les pressions causades pel
desnivell. D’aquesta mena de xemeneies no n’ha de sortir res,
però de tant en tant hi ha avaries i vessaments de salmorra
que maten la vegetació i contaminen el sòl de l’entorn. El
col·lector al Bages recull i condueix salmorres generades a
Cardona i a les instal·lacions de la mineria de potassa a Súria,
Balsareny i Sallent. Prop de Manresa, a la vall del Llobregat hi
ha una torre del col·lector entre Viladordis i els Tres Salts, una
altra a prop de Sant Benet de Bages i una tercera en un recinte industrial a la Botjosa. A la vall del Cardener en trobem al pla
de Palous entre Sant Joan de Vilatorrada i Callús i a Palà de
Torroella, ambdues a la riba dreta. La torre de Boades, a
Castellgalí, és més complexa perquè hi conflueixen els dos
ramals del col·lector.
FOTOS PÀGINA ESQUERRA (Jordi Badia)
A l’esquerra, la xemeneia de la fàbrica dels Comtals, a la vall del
Cardener; a la dreta, la torre del col·lector de salmorres prop de
Viladordis, a la vall del Llobregat..

L’existència d’aquestes columnes en honor al col·lector enmig
del paisatge de vora el riu s’ha de mantenir i encara augmentar. S’ha presentat l’anomenat Document previ ambiental
d’un nou col·lector de salmorres des de Cardona i Balsareny
fins a Abrera. Fa uns anys es va desdoblar ja el tram de col·lector entre Abrera i el mar per conduir la salmorra de rebuig
extreta de l’aigua del Llobregat en el procés de la planta potabilitzadora d’Abrera. Val la pena recordar que aquesta salmorra s’incorpora aigües amunt al Cardener i al Llobregat, originada respectivament als runams salins de Súria i de Sallent.
El nou col·lector al Bages ha d’anar paral·lel a l’actual en quasi
tot el recorregut. S’hi afegeix un tram de 7 km a Balsareny per
recollir la salmorra provinent del projecte de la companyia
Gas Natural d’obrir dipòsits de gas al subsòl salí. Aquest projecte preveu convertir un cabal de 160 litres per segon d’aigua
dolça de la Sèquia de Manresa, captada del Llobregat abans
de ser malmesa per la mineria, en salmorra que caldrà evacuar pel nou col·lector. Mal negoci per al Llobregat.
El Document previ ambiental dibuixa també noves captacions per recollir, almenys en part, surgències de salmorra que
vessa dels runams salins al Fusteret (Súria), a la vall de
Soldevila (Sallent), a la Botjosa (Sallent) i al Riudor (Sallent) i
que actualment van a parar a la xarxa fluvial. La Direcció
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat va concedir
l’any 2008 autorització ambiental a l’explotació minera
d’Iberpotash a Sallent sota la condició de realitzar totes aquestes captacions abans d’acabar l’any 2010. Mentre el 2012 les
captacions de salmorra i el nou col·lector no han passat d’un
Document previ ambiental, Iberpotash ha redactat amb tots
els detalls un projecte d’ampliació del runam del Cogulló de
Sallent cap a ponent, cap als plans de Ridor. És d’esperar que,
un dia o altre, el nou col·lector de salmorres al Bages que ha
de substituir el vell i caduc es construirà; de les captacions de
salmorra minera que es dispersa al medi i de la seva eficàcia ja
en parlarem.
Quan les obres del nou col·lector finalment arribin a Manresa,
la riba esquerra del Cardener al tram urbà serà íntegrament
remoguda. Molt probablement els plàtans del passeig del Riu
i els arbres de ribera a Sant Pau en rebin nefastes conseqüències. A més, els plànols situen una nova torre de trencament
de càrrega del col·lector al barri de Miralpeix, que
s’incorporarà al paisatge presidit pel Puigberenguer.
Si les xemeneies d’abans, les de les fàbriques tèxtils, llençaven
el fum negre del carbó que empudegava l’aire, les noves són
per contenir la salmorra d’una mineria de potassa que salinitza l’aigua. Aprendrem mai a treballar sense embrutar?
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El Pou, a la xarxa

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

Segueix-nos a
i també a
@elpoudigital

Llenguatest per a empreses. Qüestionari per
detectar el compliment de les normes lingüístiques
En el marc de la campanya «Català i
empresa. Ja estàs al dia?», el Departament de Cultura posa en línia l’aplicació Llenguatest Consum, un qüestionari de 8 preguntes, accessible sense
necessitat de registrar-s’hi, que permet
fer una autodiagnosi de l’empresa
sobre el compliment de les obligacions
lingüístiques que estableix el Codi de
consum per garantir els drets de les
persones consumidores.
L’eina és un recurs que s’ofereix des
del Punt d’atenció a l’empresa per al

foment de la llengua catalana en l’àmbit empresarial. Les obligacions incideixen bàsicament en tres àmbits: l’atenció al públic; la informació i la documentació, l’etiquetatge i les instruccions d’ús.
Les empreses que detectin que tenen
alguna mancança en algun d’aquests
àmbits poden demanar la col·laboració
de les oficines del CNL Montserrat, especialment per resoldre mancances en
la formació del seu personal o bé per a
la revisió de rètols i documentació.

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

E1"Wtignn."57"/"Vgn0";5":94";;";9
OCPTGUC

Ctqocvgtärkc"/"Gurgnogu"ctqoävkswgu
Qdlgevgu"fg"tgicn"k"fgeqtcekô000

Qdlgevgu"fg"fgeqtcekô"/"Hnqtu
ctvkhkekcnu"/"Oqdng"cwzknkct

HKPCPEGO"NC"UGXC"EQORTC
HKPU"C"34"OGUQU"UGPUG"KPVGT˜U

20

EL POU · NOVEMBRE 2012

tastets de
motor

Novembre 2012:Layout 1

E

05/11/2012

9:24

Página 21

Enric Oller i Carbó

Jeep Compass 2.2 CDR:
rebel amb causa
l Jeep Compass 2.2 CDR combina característiques de SUV amb la funcionalitat i
rendiment dels utilitaris d’ara. Presenta un
comportament noble sobre asfalt, però
amb capacitats limitades si decidim abandonar-lo. Guanya en elegància exterior, però hauria de millorar encara
l’habitacle.

No parlem pas d’un nou model sinó de l’actualització
de la versió 2007. Com aquell, el Compass contemporani aprofita la plataforma del Dodge Caliber per aconseguir una carrosseria específica amb un coeficient Cx
–0,40– no gaire favorable. Mirat per davant, els seus
trets recorden vagament els del Grand Cherokee i, al
darrere, ha perdut la nomenclatura Compass. Amb
proporcions similars a les del Ford Kuga o el Toyota
RAV4, costa pràcticament el mateix que un Renault
Koleos o un Nissan Qashqai +2. Més alt que els seus
més directes competidors arrossega una tara de 1.639
kg. No presenta una línia especialment esmolada
però, a canvi, ofereix una bona visibilitat, gasta menys
que els seus germans de gamma i és més pràctic i
maniobrable.
A dins del Compass hi acomodarem fàcilment fins a
quatre adults, sense massa concessions al luxe i amb
un treball clarament insuficient quan a insonorització.
En ciutat o a velocitat de creuer urbà no hi ha problemes per conversar però quan incrementem les mitjanes el més prudent és reservar la gola perquè la fressa
aerodinàmica obliga a aixecar la veu. Les línies rectes
són constants al davantal frontal i els materials són
massa de plàstic. Per sort, els seients són confortables
i la palanca del canvi reposa en una posició immillorable. Llàstima que el volant no es pugui regular en profunditat! Al darrere, la cosa millora: hi ha espai per
al cap i les cames i és molt fàcil acomodar-nos-hi bé si
no és que haguem d’encabir tres passatgers corpulents. La reserva per les maletes és l’habitual en el segment .
El Jeep Compass no proporciona grans capacitats per
practicar l’off-road (perquè parlem d’un tracció al
davant sense reductora) però, a canvi, ens beneficiarem d’una sòlida i reputada mecànica. La versió dièsel

que hem portat confia
l’empenta al conegut
2.1 turbo d’origen
Mercedes-Benz, que
la casa comercialitza
sota la denominació
2.2 CRD. Es tracta d’un
propulsor de geometria variable, amb
intercooler, filtre de partícules i 136 CV. Un giny amb
una empenta més o menys constant entre les 1.400 i
les 2.800 rpm. que no paga la pena estirar per sobre de
les 4.200. Arriba associat a una caixa de canvis manual
de sis relacions de tacte més aviat rude i una primera
més aviat curta que obliga a recórrer a la palanca de
seguida. La casa anuncia un 0 a 100 km/h en 11,5
segons i una punta de pràcticament 200 km/h però
nosaltres més aviat les considerem publicitàries. Amb
recuperacions acceptables però a velocitats legals, ens
mourem en uns consums que van dels 7,8 litres als 10,
en funció de la càrrega i l’itinerari. Munta suspensió
independent, al davant amb esquema McPherson i
paral·lelogram deformable al darrere, discs a les quatre
rodes i llandes de 17 polzades. La casa també ofereix
un Compass amb tracció integral connectable i 163
CV.
FITXA TÈCNICA
Motor: alumini. Situació: davanter transversal. Cilindres: quatre en línia. Bloc: alumini. Tracció: davantera. Alimentació:
injecció electrònica. Cilindrada: 2,359 cc/ 2,4 l. Combustible:
gasoil. Potència: 136 CV. Direcció: hidràulica. Canvi: manual 6
marxes. Frens: discs vent. Vel. màx.: 180 km/h. Accel. 0-100
km/h: 11,3 s. Consum mitjà: 8,9 l. Preu: 21.871 euros.
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n la teva professió, es deu
notar molt que la llei
sempre va al darrere de la
realitat quotidiana, oi?
—Sí, perquè en l’àmbit
de la delinqüència, el carrer és dinàmic i sempre hi
passen coses. Es produeixen denúncies que van al jutjat. En el
cas dels menors d’edat, es regeixen
per una llei especial en termes socials i
psicològics que obliga a fer una exploració prèvia al judici per assessorar al
jutge. En el meu cas executo les mesures dictades en medi obert. És ben clar
que sempre anem a la cua del que es
cou al carrer. El nostre repte és intentar
agilitar el circuit judicial, pel que fa
sobretot als menors. En adolescents
de 14 a 18 anys, que és la franja de
denúncies que nosaltres atenem per
llei, per tal de responsabilitzar-lo de les
seves conductes, necessitem que ens
arribin com més aviat millor. Aquesta
responsabilitat s’ha de concretar en
mesures educatives.
El cas Isanta
—Quan treballaves al Berguedà es va
produir l’assassinat de Josep Maria
Isanta en plena Patum. Com s’explica
aquella tragèdia?
—Va ser un fet que mai no havia passat
al Berguedà i aquella problemàtica ens
va fer pensar molt. Ens vam haver de
documentar a fons en bandes llatines.
Darrere d’aquella mort hi havia tot un
caldo de cultiu: com són els ritus d’iniciació, com era que haguessin arribat a
Berga... Hi ha hagut tota una evolució.
Arran d’aquest succés, els Mossos també n’han après molt i ens han ajudat.

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Fina Tapias Caus
Treballadora social, directora de teatre amateur i actriu. Diplomada
en Treball Social, exerceix com a treballadora social del departament
de Justícia, des del 1988, primer com a delegada d’Assistència al
Menor i des del 2000 com a tècnica de Medi Obert. Com a actriu de
teatre amateur es va iniciar a La Salle. Ha estat a l’Agrupació Teatral
Manresana i actualment als Carlins, on entre d’altres activitats ha dirigit Els Pastorets i s’ha especialitzat en lectures dramatitzades.
—Però, concretament, com explicaries
el que va passar?
—Encara avui aquestes bandes ens
són desconegudes. Sabem que molts
arriben amb la seva cultura sud-americana ben implantada. El que és clar és
que es va produir una baralla, on es va
barrejar el tema de drogues; les bandes llatines, amb funcionament sectari, amb codis i per territori, de caràcter
molt primari... gent no integrada com
els Catoño, que considera catalanufos
els nadius, dies de festa, ja que era la
Patum, i molt descontrol. Beguda i
droga, i tot plegat es va escapar de les
mans. Es va produir una situació induïda per diferents factors que va acabar
amb una mort brutal. Però no es tractava d’un grup organitzat.
—Quina valoració fas de les penes als
culpables?
—Tant l’autor material de la mort,
com els que van encerclar la víctima
perquè no el poguessin ajudar van
pagar la mateixa pena d’internament.
Autors i col·laboradors, entre els
menors, van rebre fortament el pes de
la llei, amb cinc anys d’internament i
tres de llibertat vigilada. Això ens va
portar molta feina amb els nanos, que
després hem anat coneixent.

—Tot i així, la llei deu haver evolucionat?
—Fins a l’any 2000, l’única llei franquista que encara existia des del 1948
era la de menors. Només s’havien fet
pedaços i s’havien incorporat algunes
garanties per als menors, com ara els
judicis justos. Però dels 16 als 18 anys
si delinquien podien anar a presó. Era
una flagrant contradicció. Insisteixo
que m’ocupo de la franja dels 14 als
18 anys, d’acord amb la llei de responsabilitat penal. Intentem responsabilitzar els nanos dels seus actes i aplicar unes penes que són mesures educatives. En un règim de medi obert, el
jutge decideix quina mesura és la més
adequada entre el delicte i el noi, amb
força concessions de llibertat, però
amb obligacions concretes.
Llibertat vigilada
—Quines són aquestes mesures concretes?
—Les mesures no s’arxiven i, en canvi,
s’acumulen i vénen marcades pel
delicte. La més important és la de la
llibertat vigilada. Els nois han de venir
a les entrevistes i si no ho fan ho hem
de notificar al jutge. La nostra és una
actitud de seguiment a partir d’una
relació d’ajuda.
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—És més conscienciar-los o responsabilitzar-los?
—Hem de saber llegir el que hi ha
darrere de la seva conducta, perquè
vegi els beneficis que li aporten els
seus actes, però també les conseqüències, i ell haurà de triar on posa la
balança. El nostre treball consisteix a
veure com podem ajudar-lo per tal
d’evitar que torni a delinquir. Quan
tenim un adolescent assegut davant
nostre, d’entrada hem d’aconseguir
que parli i pensi per ell mateix. És un
treball preciós.
—D’altres mesures?
—Les prestacions o beneficis a la
comunitat en entitats; els tractaments
terapèutics o ambulatoris en el cas de
toxicomanies i malalties mentals; tasques socioeducatives, amb continguts
de formació, com ara programes
d’educació vial, de control dels impulsos o de formació laboral...
—Quin és el treball en equip que
desenvolupeu habitualment?
—A Manresa, fa temps que els professionals dels diferents sectors hem cregut en el treball en xarxa. És a dir, que
treballem en col·laboració amb el departament de Salut Mental Juvenil de
l’hospital, serveis socials, educadors
especialitzats com ara els de l’Espai Jove, els integrants de l’atenció a la dona,
especialistes en violència intrafamiliar,
els instituts i el CIO (Centre d’Iniciatives
Ocupacionals), on hem de derivar els
nois perquè tinguin una inserció laboral. El treball en xarxa és bàsic i els professionals afectats fa temps que ens
hem cregut que funciona.
—I en relació a d’altres col·lectius com
la policia, quina relació hi teniu?
—En tenim menys, perquè la seva funció bàsica és detenir. I, d’entrada, no vull
que m’associïn amb la policia, ni vull ser
espieta. Ara bé, si en una entrevista un
noi em diu que ha violat una noia, em
plantejarà un dilema ètic. I, segurament, els ho hauré de dir. O sigui que
en alguns casos podem col·laborar,
però en d’altres potser m’hauré de
guardar la informació. Estic d’acord que
hi hagi una coordinació puntual, però
hem de tenir molt clar quina informació es pot comunicar i quina no.
—Per exemple?
—Si un noi està maltractant la seva
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mare, o la nòvia, jo no l’he de denunciar, però sí que he d’aconsellar la mare
que presenti la denúncia. Si ho faig
directament, la policia em demanarà
proves i òbviament no les tinc. El tema
del secret professional és delicat i cal
saber maniobrar.
—Com els afecta concretament l’actual
crisi econòmica?
—Amb les retallades en els cursos formatius, els nanos no hi poden accedir,
perquè hi ha molt atur, en general. I,
per tant, queden a la cua de totes les
ajudes. Fins i tot, quan van al CIO tampoc no hi troben res i queden en llista
d’espera. Insisteixo: els nanos amb
pocs recursos, amb les retallades dels
mòduls, queden a la cua. Així, la nostra feina ens costa molt més, ja que la
situació actual és molt desmotivadora: com els podem convèncer que hi
ha d’altres solucions? Desmoralitza,
perquè no els podem derivar enlloc.
Teatre
—Com és el teu pas per La Salle, en
relació a la teva activitat teatral?
—Participo com a actriu en l’obra de
Rafael Anglada L’amor venia amb taxi.
Després vaig protagonitzar Evita, tot i
que amb playback. De la mà del
germà Joan Maria Bovet vam fer unes
30 representacions pels diversos centres lasal·lians de Francesco, que van
culminar en una representació al
Palau de la Música. Era teatre de text
d’una obra tragicòmica en què jo hi
feia el paper d’una eixelebrada del
poble. Havia de defensar un personatge a l’escenari, però sense cap tècnica.
Trobar matisos al text, amb escenes
d’interacció amb el públic. Començava un aprenentatge autodidacte,
on mantenir la frescor era una tasca
prou interessant.
—Què remarcaries de la teva estada a
l’Agrupació Teatral Manresana?
—Hi entro per mitjà de l’Enric Llort, a
qui havia conegut a l’institut. Tota la
família, la seva mare, Maria Alegre i el
seu pare, Joan Llort pertanyien a
l’Agrupació Teatral Manresana. Era l’any
1987 i estaven molt de moda els concursos amateurs arreu de Catalunya. El
nostre era un grup autònom i independent, que participava sovint en aquests
concursos. Hi inicio el contacte amb
l’escola teatral. Recordo que vam representar La corona d’espines, de Josep M.

de Segarra, en què vaig fer un paper
molt curt i de substitució. També vaig
intervenir en l’obra El landó de sis
cavalls, de Víctor Ruiz Iriarte, tot representant el personatge d’Isabel. En Els
delfins, de Jaume Salom, hi vaig fer el
paper de Sílvia.
—En aquell moment, fa un salt el teu
procés d’aprenentatge teatral?
—Sí, perquè l’Enric Llort, avui un gran
actor professional de teatre i guionista,
va entrar a l’Institut del Teatre i nosaltres vam aprofitar el seu procés
d’aprenentatge, ja que ens el va transmetre. L’Enric dirigeix El delicte a l’illa de
les cabres, de l’argentí Ugo Betti, que
Agustí Soler i Mas tradueix al català. Hi
faig el paper de Pia. És una obra potent
i visceral protagonitzada per tres dones
i dos homes. Es crea una química brutal
entre els cinc actors. Personalment,
suposa un salt important en el meu
aprenentatge pel que fa a les improvisacions del text, com crear sense mecanitzar, treballant les emocions i creant
situacions. En definitiva, ajustar el
drama sense sobreactuar.
—Quines altres activitats portes a
terme dins l’Agrupació?
—Participo en l’obra Les criades, de
Jean Genet, dirigida per Ricard Bahí. Hi
faig el paper de Solange, una de les
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minyones. Amb aquesta obra, participem també en molts concursos amateurs. Entremig, m’engresco a portar un
taller de nois dins l’Agrupació, amb dos
grups: de 10 a 12 anys i de 12 a 14.
Durant quatre anys faig una incursió en
l’ensenyament dels joves voluntaris, els
dissabtes al matí. Era com una necessitat de treballar amb adolescents normals, no com els problemàtics de la
meva vida professional.
Alba Guirado
—I, en aquest sentit, vas viure una
experiència punyent, oi?
—I tant. Una experiència impactant
va ser la de l’Alba Guirado, que estava
als tallers de teatre. Va patir un càncer

que cal fer pensar l’espectador fins a
crear complicitats. Es tracta d’una obra
excepcional per tot el procés
d’aprenentatge que vam fer junts. Ha
participat en diversos concursos i tots
els actors de l’obra han estat premiats.
Es va estrenar el maig de l’any 2003.
Pastorets
—Com és que també dirigissis els
Pastorets?
—Ho vaig fer durant tres anys als
Carlins, amb actors formats per Alícia
Puertas, Àngels i Joan Torrens, que
havien reprès l’activitat teatral, tant de
guió com de posada en escena. Hi
havia molta activitat creativa. Joan
Torrens havia treballat la rondalla per

La nostra feina és ajudar els nois perquè no
tornin a delinquir. D’entrada, que pensin i
parlin per ells mateixos. És un treball preciós
de medul·la espinal. Vam muntar una
obra entranyable sobre bruixes en
què ella era la reina i els textos els
anàvem
treballant
a
partir
d’improvisacions. Va fer l’obra dues
vegades i quinze dies després de
representar-la, va morir. La creació de
l’obra va ser com un estímul per tots
nosaltres. El grup no es va desfer. Per
iniciativa de Josep M. Aloy la vam presentar a un premi teatral i vam obtenir
un accèssit. De l’experiència en va sorgir el llibre El dietari Alba, d’Enric
Larreula, on es reflecteix l’experiència
d’aquest any de lluita contra el càncer,
des de la percepció de l’Alba. En morir,
l’Alba acabava de fer 15 anys.
—El 1995 et desvincules de l’Agrupació, però com és que et tornes a
enganxar al teatre?
—Al cap de tres anys d’inactivitat, va
ser novament per culpa de l’Àngels
Torrens, que em va proposar de treballar en l’obra La iaia, de l’argentí
Roberto Cosa, que ella dirigia. Així que
l’any 2000 vaig tornar als Carlins. Amb
l’Àngels dirigim El casament dels petits
burgesos, obra coral d’onze actors de
Bertolt Brecht, que defensa la teoria del
distanciament, però amb una clara crítica social al rerefons. Amb la premissa

tal d’aconseguir uns pastorets que fossin àgils per a la canalla. Així, per exemple, s’hi va retallar el pròleg de 20
minuts. Per altra banda, el rodatge de
dirigir pastorets també dóna taules en
el món teatral i és un nou repte creatiu
i pràctic. En aquest cas, vaig coincidir
amb Ivan Padilla, que feia de Lluquet i
provenia dels tallers de l’Alícia Puertas.
Actualment, és un conegut actor professional.
Lectures dramatitzades
—Com s’inicien les lectures dramatitzades?
—Són muntatges més petits que
comencen arran de la celebració d’un
aniversari de la revista Faig, precisament amb l’Ivan Padilla, fem la lectura
de Paraules enquadernades i també
arran de l’any dedicat a Rodoreda, en
fem un altre. Ivan adapta El carrer de les
camèlies i es fa un muntatge amb
Cecília C, en què presentem cinc monòlegs d’actrius i l’Ivan en fa l’adaptació i
la direcció. Els responsables dels Carlins
ens encarreguen de participar en actes
públics com l’homenatge a Guimerà,
amb un fragment de Mar i cel, o en el
cicle Tocats de Lletra, de fa sis anys, o
fins i tot, l’adaptació d’alguns contes de
les Mil i una nits que presentem en tres

locals nocturns de la ciutat: Globus,
Vermell i Els Carlins, mitjançant incursions teatralitzades. Per exemple, en la
posada en escena, en lloc d’un faristol
per llegir hi col·loquem un llibre, amb la
intenció d’explorar contínuament.
L’acte inaugural de l’any passat va ser
Drapets al sol, amb la presència del pianista David Martell, a la sala petita del
teatre Kursaal. També aquest any es va
representar Trinxat d’amors, amb faristol i una posada en escena.
—Paral·lelament, també vau renovar El
Poema de Nadal?
—El Poema de Nadal el vam començar
a fer als Carlins a partir del 2006.
M’agrada molt el seu llenguatge i la
musicalitat. Hi intervenen sis actors
repartits entre quatre dones i dos
homes. Els tres primers anys ho vam fer
als Carlins, sota la direcció musical de
Josep M. Aloy i l’actuació del pianista
David Martell i d’altres col·laboradors
musicals com l’Anna Soler, el Manel
Oliveras o la Lidia Mallofré, que cantava
solos, mentre que diversos membres
de l’Orfeó Manresà també hi
col·laboraven. El 2009, l’Orfeó ens va
proposar de fer la posada en escena al
Kursaal. Es van ajuntar les dues entitats.
Vam treballar amb Manel Camp i el seu
grup, i amb tot l’Orfeó, que dignifica
aquesta nova posada en escena. Camp
i l’Orfeó adapten les nadales a ritme de
jazz, integrat amb un text tradicional de
Josep M. de Sagarra.
—Però, continueu amb èxit les lectures
dramatitzades, oi?
—Sí, vam fer la presentació d’El desgavell, amb les actrius professionals Àngels Sánchez i Laia Oliveras, mentre jo
dirigia. Les lectures dramatitzades ens
han donat un ampli camp per explorar
i posar-nos al servei del text. Amb el
temps, en molts actes públics han
demanat la nostra col·laboració, per
exemple en la lectura dels textos periodístics d’Amat-Piniella, en la concessió
del premi d’aquest any. També participarem en el concert al Kursaal que es
farà el 16 de novembre per recaptar
fons per a l’estàtua de l’Amat-Piniella.
Comptem amb la participació de David
Martell que hi acostuma a aportar
música inèdita i de creació artesanal.
—En quins altres actes heu participat?
—Durant el passat mes d’octubre, en
la revitalització de l’espai Memòries
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el perfil

F

ina Tapias Caus neix a Manresa el 19 de març de
1965. El seu pare, Antoni, fou cap de bombers
de Manresa, recentment traspassat. També
havia fet de xofer de l’advocat Arderiu i forner al
carrer de Vilanova. El seu avi provenia d’Almeria.
La seva mare, Rosa, és de Sant Feliu Sasserra.
Havia tingut una botiga de comestibles de barri, al carrer de l’Alcalde Armengou fins l’any 1969 en què va tancar. Des d’aleshores fou mestressa de casa. Té dos germans, Toni, encarregat de Comerco, menjar a l’engròs, i
Mireia, administrativa a la delegació del Govern, situada
al Palau Firal. Comença els estudis a l’Ave Maria del Poble
Nou, on s’estarà fins el vuitè de bàsica, d’on passa a La
Salle per fer-hi el BUP i després el COU a l’institut Pius
Font i Quer. Comença els estudis de treball social i forma
part de la primera promoció universitària de diplomats
en Treball Social a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de
Barcelona (ICESB). El setembre de 1986 entra a
l’Ajuntament de Manresa per substituir Montse Mestres,
de baixa per maternitat. S’hi està fins al maig de 1988, en
què entra com a contractada laboral al departament de
Justícia. Fa de delegada d’Assistència al Menor fins a
l’any 2000, en què per un canvi de legislació, passa a ser
funcionària com a tècnica de Medi Obert, però continua
exercint com a treballadora social. Ha treballat al
Berguedà, en el moment en què es produeix el cas
Isanta, i al Bages. Ara, des dels jutjats de Manresa, es mou
pels diversos grups del Bages.

Comença l’activitat teatral amb Àngels Torrens, que era
professora a l’Ave Maria. Feien les representacions a les
Germanetes dels pobres: ·M’expliquen que vaig intervenir
en la presentació de l’acte». Amb 14 anys, a La Salle, participa en un taller de Ricard Bahí. Com a actriu s’inicia amb
l’obra L’amor venia amb taxi, de Rafael Anglada; protagonitza Evita, sota la direcció de Joan Maria Bovet i també
participa en Francesco. El 1987 entra a treballar amb la
família Llort de l’Agrupació Teatral Manresana, en obres
com La corona d’espines, El landó de sis cavalls o Els delfins. Quan Enric Llort entra a l’Institut del Teatre, els aporta part del seu procés d’aprenentatge. Paral·lelament, fa
un curs a l’Aula de Teatre de l’Ajuntament, en la seva
segona promoció: la Sala Ciutat era el centre neuràlgic
del Museu, amb la selecció de textos
de Quim Aloy i Josep Isern, relacionats amb la temàtica de les esglésies
enderrocades durant la Guerra Civil,
ens encarreguen una nova lectura
dramatitzada. Aquest muntatge ens
ha colpit, perquè va més enllà d’una
simple crònica fotogràfica. Fem un
pas més tot actuant a la sala de
l’espai Memòries amb l’obra d’art de
fons. Hi hem afegit el cant, com
l’Himno de Riego... N’hem fet dos
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de les activitats dirigides pels tallers dels professors
Ricard Boluda i Rosa Pareta. Hi aprèn la tècnica, pel que
fa a veu, cos i interpretació. Entremig, fa una incursió de
treball al Col·lectiu d’Actors Manresans, amb l’Àngels i el
Joan Torrens. Representen l’obra Don Juan, de Bertold
Brecht, on fa el doble paper de donya Elvira i de pescadora Carlota. Mai no va fer el salt professional al teatre,
tot descartant una oferta del productor de Focus, i va
preferir decantar-se pel treball social. Durant quatre
anys, dins l’Agrupació Teatral Manresana porta dos
grups de nois adolescents i fa una incursió en
l’ensenyament dels joves. Viu una experiència impactant
que es traduirà en el llibre Alba, d’Enric Larreula. El 1995
es casa amb Josep M. Aloy i passa a ser madrastra dels
seus fills Marc i Mònica. El 1997 neix el seu fill Bernat. Es
desvincula de l’Agrupació, però de seguida Àngels
Torrens li proposa de treballar amb La iaia, de Roberto
Cosa. Així que l’any 2000 pren contacte amb el Grup de
Teatre Els Carlins. Codirigeix El casament dels petits burgesos i durant tres anys dirigeix Els Pastorets. Posteriorment s’interessa per les lectures dramatitzades que
obtenen molt èxit. Continua la seva activitat dins el teatre amateur tot fent d’actriu als Carlins i en diversos concursos amateurs d’arreu de Catalunya. Participa en el
muntatge i com a actriu en l’obra Matrimoni de Boston,
de David Mamet. També havia participat en les col·leccions sobre teatre infantil i juvenil Tramoia i tramoieta,
de l’editorial La Galera, en l’apartat de llibret de taller,
amb exercicis i suggeriments de posada en escena.

actes: l’estrena el maig i ara el 6
d’octubre. Aquest any també hem
col·laborat amb el col·lectiu Desvalls,
sobre uns textos del periodista Josep
M. Planes, amb les actrius Àngels
Sánchez i Laia Oliveras, que han
recreat les Nits de Barcelona, guarnides per a l’ocasió. Hem trencat el format tradicional. Les representacions
es van fer a la sala El Vermell. Tal i
com diu la Laia, són com les cireretes
d’un pastís.

—La darrera obra de teatre amateur en
què has participat?
—En el muntatge del Matrimoni de
Boston, de David Mamet. Hi actuem
tres actrius: Meritxell Costa, Àngels
Torrens i jo, sota la direcció de Joan
Torrens. La representem des de fa
un parell d’anys, tant en actuacions
als Carlins, com en diversos bolos
pels diferents teatres de Catalunya,
en concursos i mostres de teatre
amateurs.
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quadern obert
Josep M. Massegú
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Anna Navarro

Manresa pot presumir més
d’oferta musical que de públic

mb més de 76.000
habitants, la ciutat de
Manresa s’hauria de
sentir enormement
satisfeta, contenta i
cofoia de la quantitat
d’espais que ofereix la
ciutat per gaudir de
concerts a cau d’orella, ja que compta
amb una molt bona oferta de llocs
diferents per anar-hi a escoltar tots els
ritmes musicals possibles. Escampats
per diferents indrets de la ciutat trobem espais com el Voilà!, el Vermell, la
Peixera, El Club de la Cançó al Sielu,
Vintage, Stroika, Ca la Samsona…
Hem parlat amb alguns dels seus responsables perquè ens facin cinc cèntims de la seva història, reptes, filosofia i il·lusions, com també per esbrinar
el perquè d’aquesta proliferació de
llocs per escoltar música en viu.
El Sergi i el Txema són dins la Peixera
des del setembre de 2009 i des del primer dia que no han deixat d’oferir activitats: dos concerts per setmana, cicles
musicals, recitals, exposicions, fent
col·laboracions amb Cine Club, el Club
del CAE, el Club de l’Scrabble, club de
lectura i fins i tot convertir-se en els
pioners a la ciutat en el book crossing
(intercanvi de llibres), entre altres.
Defensen la varietat de propostes
musicals «des de jazz a hardcore»,
apunta el Sergi. De fet, asseguren que
el seu públic cobreix tot un ventall
d’edats, des dels 18 fins als 65 anys.
Enguany estan celebrant el segon cicle
de «Diumenges de jazz» amb molt èxit
de públic i una bona selecció de grups
de referència. «Volíem portar a
Manresa grups de primera fila, en petit
format i a preus més a l’abast que a
Barcelona». Tots els divendres proposen un concert, i depenent dels grups
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La ciutat de Manresa no es pot queixar de la varietat i qualitat
d’espais que té per anar a escoltar concerts, recitals, monòlegs… Si
donem un cop d’ull a la quantitat de concerts que es programaven
als diferents espais de la ciutat fa quatre anys i als que es programen avui, el resultat és més del doble. Les xifres parlen per si soles:
cada setmana a Manresa hi ha música en directe a més d’un lloc.

Quatre propostes: El Club de la Cançó, La Peixera, Voilà i D’Arrel. Fotos: Josep Comellas / Arxiu / Joan Piqué

hi pot haver també concert els dijous i
dissabtes. Això els porta al voltant dels
400 concerts.
L’inici de Voilà! va ser també el 2009 i
amb molta empenta, ja que programa-

ven concerts o activitats cada dia de la
setmana, fins que van veure que
tenien més èxit i afluència de dijous a
diumenge. El seu requisit i alhora especialitat són els espectacles acústics i de
petit format. L’espai de Voilà! també vol

Novembre 2012:Layout 1

05/11/2012

9:24

Página 29

servir com a plataforma per a
tots aquells cantautors novells
que vulguin mostrar els seus treballs. Els dijous és el dia escollit
per a ells.
A banda de concerts, però, el
local també ha ofert altres activitats com monòlegs, vermuts
musicals i a partir de novembre
estrenen el cicle de màgia jove i
professional, els divendres a la nit.
La Casa de la Música de Manresa
(CMM) va néixer l’any 2008 emparat per la discogràfica manresana
Propaganda pel Fet, i segueix els objectius de la xarxa que configuren les diferents cases de la música de Catalunya,
com és donar suport a la música local i
donar suport als espais locals. D’aquesta manera, CMM fa una difusió gratuïta,
en el seu calendari mensual de concerts, dels diferents esdeveniments musicals que es facin a tots els locals de
Manresa. Una de les missions també és
programar grups que complementin
l’oferta musical de la ciutat. Un exemple
d’això és la col·laboració de la CMM
amb la Fira Mediterrània, amb el certamen anomenat «Estepa Mediterrània»,
en què es proposen deu actuacions en
tres dies i a quatre espais de la ciutat.

Il·lustració: Anna Crespo

música tranquil·la de cantautors cada
últim dijous de mes. «El cost de
l’entrada sempre ha estat el mateix (10
euros), hi vagi l’artista que hi vagi»,
apunta Josep Maria Oliva, membre de
l’associació. No obstant, Oliva coneix
alguns casos que demostren la humanitat i altruisme d’alguns dels artistes,
per molt consolidats que estiguin. «La
cantant Mai Meneses va demanar cantar al Sielu quan encara no era Nena
Daconte. Anys més tard va tornar i va
deixar molta gent al carrer sense entrada, i ella va cobrar el mateix els dos
cops», o també recorda quan Aute va
venir a recitar de franc.

La CMM programa a la sala Stroika, que
enguany ha celebrat dos anys de funcionament i un total de més de 160
concerts (encara que en un mateix dia
actuïn més d’un i dos grups). La característica principal d’aquesta programació és que no té cap limitació per gènere musical: des de música coral a un discjòquei electrònic o heavy metal.

El seu fet diferencial és, per una banda,
el tipus de música, càlid i tranquil, i per
l’altra la manera de vestir tot el concert:
editen un fulletó informatiu sobre el
cantant, abans de cada concert fan una
breu presentació, porten al dia una
pàgina web i envien cartes a tots els
interessats en el cicle. Tot i així, apunta
que avui en dia «costa molt que la gent
surti de casa».

Un altre exemple de programació
anual és l’associació El Club de la
Cançó, que ofereix tots els seus concerts al Sielu. Aquesta associació neix
l’any 2001 amb la intenció d’oferir

I de la llarga trajectòria i experiència
d’uns, als nervis de l’estrena d’un projecte nou: l’espai gastronòmic i musical
D’Arrel, ubicat al carrer Sobrerroca, on
uns anys enrere hi havia el restaurant

Via Fora. L’eix vertebrador
d’aquest espai serà la cultura
d’arrel tradicional i el folk, que,
aprofitant l’èxit de la Fira
Mediterrània, vol cobrir de
manera permanent el buit que
quedava entre fira i fira, i al
mateix temps esdevenir un referent per a tota aquella gent que
li interessi la música folk. Tot això
amanit amb una oferta gastronòmica de proximitat (catalana,
i si pot ser bagenca) i de temporada. El local també vol ser un
aparador per als grups i artistes
que es vulguin iniciar i donar a
conèixer la seva música, «que preferentment tingui referents tradicionals i
populars», apunta el Xavier Bosch, un
dels impulsors del projecte. «Procurarem que cada deu o quinze dies com a
màxim passi alguna cosa al D’Arrel».
Aquest espai vol donar opcions a tots
els seguidors i seguidores de la cultura
folk de la ciutat, que segons el Xavier
no és una moda passatgera, sinó que a
la Catalunya central sempre hi hagut
molta tradició per la cultura popular
catalana, ja sigui en música, danses,
gegants, castellers, grallers o esbarts.
Tot i la gran oferta de locals musicals,
s’esborra la paraula competència, perquè hi ha espai per a tots. Amb un crit
unànime afirmen que com més es programi, més moviment hi haurà a la ciutat, més es dinamitzarà, i tots contribuiran a «fer bullir l’olla». Tots aquests
espais, junt amb els seus coordinadors,
són l’exemple que en temps de dificultats, cal esprémer l’enginy sense perdre
el seu rumb inicial basat a seguir apostant per la bona música i no deixar-se
vèncer. Tots ells hi posen l’entusiasme i
la persistència per seguir oferint un
bon calendari de concerts i estones de
lleure. Ara, més que mai, no es pot sentir dir que a Manresa no hi fan res.

Born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com
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Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Casa Suanya

om en el número de
setembre, amb la
casa dels Torres de
Bages, avui destaquem un altre dels
grans casals barrocs
del segle XVIII, construït el 1774 a la cantonada dels carrers d’Urgell i de
Cirera i reformat al llarg dels segles
XIX i XX. Els Suanya eren una nissaga de propietaris que han deixat
un topònim conegut per gairebé
tots els manresans com el bosc del
Suanya a la riera de Rajadell.
Es tracta d’un casal de planta baixa
i tres pisos construït sobre una
gran parcel·la, amb dues façanes
llargues. La principal mira al carrer
d’Urgell i té una composició regular amb obertures distribuïdes per
eixos verticals que disminueixen
de mida en alçada. Els balcons
estan fets amb llosanes i baranes
de forja i les portes tenen llindes
treballades. Els balcons del tercer
pis semblen oberts posteriorment
aprofitant les finestres de les golfes. L’interior manté elements
ornamentals originals i la coberta
és una teulada a quatre vessants.
Fa pocs anys s’ha rehabilitat la
façana de l’edifici i ara es veu com
una unitat, però fins llavors no es
percebia gaire el seu valor perquè
la planta baixa està molt reformada pels locals
comercials, entre els quals destaquen una llibreria
(actualment transformada en una rellotgeria) i una
botiga de joguines. Només hi resten dos portals originals amb motllures, un dels quals és l’accés, que té
l’escala a un costat i porta fins al pati central.
La volumetria i l’aspecte exterior de la casa Suanya
estan protegits pel catàleg de patrimoni de
Manresa per la seva importància històrica i artística,
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i perquè és una part essencial del paisatge dels carrers del centre de Manresa.
Lluís Virós és membre de l’equip de redacció del catàleg de
Manresa

PER SABER-NE MÉS
Xavier Sitjes:, a Bages, any XI, núm. 125-126 (juliol – agost de
1963), pàg. 11.
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TEATRE Rosa Clarena

propostes
MÚSICA Jofre Fité

Brams i la banda de Berga

U

n dels clàssics
del rock català,
Brams, actuarà
al teatre Kursaal el diumenge 11 de novembre, a les
sis de la tarda, en el marc
de la quinzena fira Mediterrània. El grup, liderat pel cantant Francesc Ribera Titot, estarà acompanyat de la
Banda de l'Escola de Música de Berga, formada bàsicament per instruments de vent i dirigida per Jordi
Sabata. La idea ha sorgit amb l’objectiu de recollir la
gran tradició de músics del Berguedà, i l'espectacle promet les cançons del repertori habitual dels Brams, amb
un to diferent, molt més potent, que aportaran els 43
instrumentistes de la Banda. L'entrada val 20 euros

CINEMA Laura Vidal

Lo imposible

U

na onada gegant i inimaginable, la que assolà
Tailàndia l’any 2004, és el que capgira la vida
idíl·lica dels protagonistes i els porta a patir
una epopeia de sofriment, superació i esperança per sobreviure. Amb aquest teló de fons
J.A. Bayona aconsegueix crear un ambient tens, angoixant i esgotador que embolcalla l’espectador sabedor
que allò que veu és realitat. Dividida en dues parts desiguals la cinta es llueix en la recreació del cataclisme,
amb imatges de gran qualitat tècnica on sobren les
paraules per submergir-nos en la desesperació de María
i Lucas, mare i fill, per després passar a una segona part
no menor però si més a l’ús del melodrama, en què fins
i tot la música indica a l’espectador en quin moment ha
de patir i en quin plorar. Són moltes les opinions bones i dolentes que s’han sentit de
la pel·lícula, especialment sobre la visió
occidental que aporta, però cinematogràficament parlant està
farcida de seqüències molt aconseguides, a nivell estètic i emocional, que fan que valgui la pena omplir la sala
de cine. Així com de bon principi ens deixen clar que es
tracta de fets reals, és un detall que el títol de la cinta no
aparegui fins al final, ja que un cop s’encenen els llums
només queda la sensació que la realitat pot superar la
ficció, que els petits miracles de vegades encara existeixen i que el que acabes de veure és realment impossible.

Connexió canadenca

U

na proposta interessant és el projecte
Connexió Canadenca, una sèrie de lectures
dramatitzades que la companyia canadenca
de teatre Tant per Tant –dedicada a la descoberta, traducció, producció i intercanvi artístic professional– portarà a la sala petita del
Kursaal; i també a Q-Ars Teatre i la Sala Beckett de
Barcelona. Així, tres dels millors dramaturgs canadencs,
Marie Clements, Catherine Banks i Gilles Poulin-Denis,
presentaran les seves obres a través de tres lectures dramatitzades interpretades per una companyia d’actors i
directors catalans. Després d’assajar durant tres dies al
Kursaal, presentaran Es resol caminant de Catherine
Banks i dirigida per Magda Puyo el dia 15. L’endemà, serà
el torn de Mirant pel retrovisor, de Gilles Poulin-Denis,
dirigida per Pau Miró; i el dia 19 tancarà la sèrie de lectures Visió ardent, de Marie Clements, dirigida per Tom
Bentley-Fisher. Connexió Canadenca és la segona fase
del projecte. La primera va ser la Catalan Connection,
que va tenir lloc el 2010 quan Tant per Tant va portar tres
autors catalans (Marta Buchaca, Pau Miró i Pere Riera) a
tres ciutats canadenques per assistir a lectures dramatitzades de les seves peces. No us perdeu aquest projecte
d’intercanvi que tenim la sort de poder acollir al Kursaal.

ART Maria Camp

Itinerari de tardor

A

quest novembre podrem veure diverses propostes artístiques. Totes són ben diferents
entre elles, com ho són també els espais que
les acullen. Comencem a Manresa, on Joan
Ferrer presenta a l’Espai d’Art del Cercle
Artístic, fins al 10 de novembre, Habitar el silenci. A Ca la
Samsona, Mònica Febrer i Els Giol (Xavier i Guifré) hi
exposen Eloqüències
gnòstiques de la
mirada. I Anna
Cayuela, a l’Stacca,
ens mostra Troballes
de carrer. Al Vermell,
hi trobareu la pintura de Xavier Solà. I
finalment, a l’Escola
d’Art de Manresa, hi
trobareu Sondes de paper, els llibres d’artista de Ferran
Cerdans. Continuem el nostre recorregut a Cardona, a
la Galeria Íssim, per veure-hi Les converses amb el mirall,
il·lustracions de Paula Bonet. I us proposem acabar
entre Berga i Gironella. Al Frankfurt Berga, Josep Maria
Hontagas presenta una col·lecció de paisatges lineals
(foto). I entre la llibreria Quatre Cantons de Berga i la
Font del Balç de Gironella hi podreu visitar una doble
exposició del fotògraf Jordi Plana, organitzada per
Konvent.0.
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fa 25 anys
Jaume Puig

Els gitanos
manresans
L’any 1987 a Manresa hi vivien més de 250
gitanos, unes 40 famílies. El reportatge elaborat per Joan Morros, Albert Solé i Eudald
Tomasa constatava que la comunitat gitana
de la ciutat la constituïen dos blocs ben
diferenciats: els catalans (uns 50) i els castellans (uns 200), tal com s’anomenaven entre
ells, d’acord amb la llengua que parlaven.

E

ls catalans, molt arrelats a la ciutat, havien
assolit una posició social còmoda i vivien en
pisos entre normals i luxosos. La comunitat
castellanoparlant s’havia instal·lat a la ciutat
des de feia pocs anys i patien una situació
molt més marginal, tot i que Càritas només atenia una
família gitana i manifestava que no havia trobat la
manera adequada de tractar la seva problemàtica.
L’habitatge era un dels maldecaps de la comunitat
dels nouvinguts, perquè no trobaven qui els llogués
pisos i la majoria malvivien al barri vell, les Escodines
i cal Ninus, a la zona del Congost (alguns havien viscut anys enrere sota la balma del passeig del Riu). A
cal Ninus hi vivien els Ortiz, un clan format per vuit
famílies, repartides en sis pisos, sense cap dutxa i
amb condicions d’higiene força precàries. D’altres,
com els Gorreta Amaya vivien en barraques al sector
del damunt del convent de Santa Clara i feia poc que
havien perdut un dels fills, amb 17 anys. Els seus
ingressos provenien de la venda ambulant a la Font
dels Capellans i a la Muralla. L’escolarització era un
altre dels temes conflictius. L’àrea d’Ensenyament de
l’Ajuntament havia iniciat el curs anterior un pla per
dur a escola 68 nens gitanos, amb material escolar
gratuït i beques de menjador, però l’absentisme era
elevat.
Els catalans, coneguts com els de Sant Marc, eren
tots del mateix clan: els del cal Tit. El patriarca de la
família havia estat Jesús Cortès, conegut com el Tit,
que va ser considerat l’alcalde dels gitanos i va morir
l’any 1953. Estaven molt integrats i a part de mantenir les tradicions, com ara el ritual dels casaments,
llavors molts s’havien fet membres de l’Església
Evangèlica de Filadèlfia, que celebrava el culte al carrer de Santa Llúcia.
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Pere Bascompte
En l’entrevista del mes, Jordi Sardans parlava amb
Pere Bascompte, que des de feia quatre anys vivia a
Pesillà de la Ribera, a la Catalunya Nord, amb permís
provisional de residència. Bascompte hi explicava el
seu pas per Terra Lliure, la qüestió de la lluita armada,
el tret al genoll a Jiménez Losantos (un dels redactors
del Manifiesto), la detenció, l’empresonament posterior a Carabanchel, la sortida de la presó per error,
l’escapada a Perpinyà i les noves detencions per part
de la policia francesa. Eren moments d’incertesa i
Bascompte manifestava a la revista que creia que «per
la via estrictament legal és impossible arribar a la
independència»

La Teresina de cal Tit, que apareixia en el reportatge
sobre els gitanos, el dia del seu bateig
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crònica social
Ignasi Torras i Garcia

Homenatge a Josep Mestres Cabanes

E

l conegut pintor i
escenògraf Josep
Mestres Cabanes
nasqué a Manresa l’any 1898.
Des de la infantesa dibuixava amb traça. Inicià els
estudis a l’Escola d’Arts i
Oficis de Manresa, sota el
mestratge del pintor berguedà Francesc Cuixart
(1875-1931), deixeble del
manresà Francesc Morell
(1846-1916),
conegut
com el pintor dels
interiors de la Seu de
Manresa i, així mateix,
amb l’arquitecte modernista Ignasi Oms i Ponsa
(1863-1914), director del
Col·legi de Sant Ignasi i
professor de l’Escola
d’Arts i Oficis de Manresa. Amplià coneixements a
l’Escola de Belles Arts de Barcelona, amb J. Calvo i
Verdonces i al taller de Salvador Alarma, de qui es
convertí anys més tard en col·laborador i soci, sota la
firma Alarma i Mestres, l’any 1939. En morir Salvador
Alarma l’any 1942, li foren encarregades les decoracions per a diverses obres wagnerianes del Teatre del
Liceu, on instal·là el taller escenogràfic. Les seves
decoracions destaquen pel realisme i la perspectiva.
Conreà també la pintura de cavallet. Féu diverses
exposicions, la primera de les quals a Ripoll, l’any
1934, i també al Cercle de Belles Arts i a les millors
sales de Barcelona i de Madrid. Del 1947 al 1969 fou
professor de perspectiva a l’Institut del Teatre de
Barcelona i va exercir aquesta càtedra a l’Escola de
Belles Arts de Sant Jordi. És autor d’un monumental
Tratado de perspectiva, obra de gran interès on
demostra el seu «angle mestre» per a la pintura i
l’escultura. Una altra gran obra són els diorames

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

sobre Cristòfol Colom que va fer per la fira de Nova
York, l’any 1963. Així mateix, l’any 1949 realitzà els
quatre plafons que decoren la part central del retaule de Sant Antoni M. Claret, patró de l’art tèxtil, a la
Seu de Manresa. Són conegudes les pintures de la
Catedral de Burgos. Té obra seva a Mèxic, Canadà i
altres països. Rebé diverses distincions i reconeixements, entre els quals, soci d’honor del Cercle
Artístic de Manresa, medalles de plata de la
Diputació de Barcelona i de la Ciutat de Manresa,
que li fou entregada el dia 24 de febrer de 1968. A la
fotografia, Josep Mestres Cabanes correspon a les
paraules de salutació que li ha dedicat Jaume
Masana, primer tinent d’alcalde, en representació de
l’alcalde Ramon Soldevila, i després, Jaume Puigbó,
tinent d’alcalde de Cultura, que glossà l’obra pictòrica de Mestres exposada a la Casa de la Ciutat. (a la
dreta, l’esposa Isabel Lanaspa, i la filla Isabel Mestres
Lanaspa, amb sengles rams de flors).
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Urgell, 38
Tel. i Fax 93 872 43 86
MANRESA

PUBLICITAT

Ctra. de Santpedor 153-157
08242 Manresa
T. 938730673 - www.vinsalsina.com

Menú migdia, de dilluns a divendres

9.50 €
Alfons XII, 26 - T. 93 872 51 72 - MANRESA

BAR JORSUS
(Antonio, exbodega Andaluza)
Obert tots els diumenges i festius
Ctra. de Vic, 185 - Manresa

34

EL POU · NOVEMBRE 2012

Novembre 2012:Layout 1

05/11/2012

9:24

Página 35

sopars de duro

Vins del Bages

Eduard Merly i Guillem Puig

Bernat
Oller 2007

Dolça o salada?

L

’àmbit popular l’ha acabat
anomenant la Crepe, però
aquest nom no fa justícia a
tot allò que hi podem trobar. És per això que volíem
descobrir com s’ho manegaven per tenir tan d’èxit, i estàvem
segurs que no sols es devia a les
seves creps...Així doncs, avui degustem els secrets de La Creperia, i us
volem explicar quin gust tenen.
Fa nou anys que és obert i tot i així
continua tenint un punt de sofisticació que no deixa de banda la calidesa i la intimitat. Parets vermelles i
taules negres, cadires blanques i
sofàs vermellosos i la llum tènue de
les espelmes ens aporten bones sensacions. L’acompanyament musical
acaba de contribuir a crear un clima
de relax, amb versions jazzístiques
de temes coneguts. I sota aquesta
ambientació ens mirem i remirem la
carta, que ens sorprèn amb un reguitzell de plats, com ara l’amanida
especial Creperia, enorme i completíssima, un arròs amb menta al cava,
el ceviche de halibut amb llagostins,
una amanida de bacallà, taronja i olivada o una sopa de meló amb gingebre. Ja veiem que les creps hi són,
però a part d’això, hi ha molt més.
Nosaltres ens aboquem irresistiblement als pebrotets del Padrón farcits
de pernil ibèric i formatge brie, que
resulten espectaculars, però no ho
són menys els daus de salmó marinat
amb gelatina de gingebre i gaspatxo,
increïble, tant pel gust com pel joc
entre les diferents textures.
Amb aquesta bona arrencada marxem cap als segons. Aquí hi regnen
les creps, però també hi ha un bon
assortit de carns, com ara el filet de
vedella amb verdures a la brasa, el
magret d’ànec amb patates al caliu i
melmelada de préssec o la botifarra
de parmesà. D’entre les creps en des-

taquen 5, però de fet, per al qui no hi
hagi anat mai totes són temptadores. Des de creps en forma de calzone a canelons de crep, bases de crep
o amb el format habitual. La presentació varia en cadascuna i cada crep
té el seu propi caràcter, la seva pròpia cara. Quan provem la crep de
foie, Idiazábal, ceba i melmelada de
maduixa, veiem clar el perquè està
situada entre les top 5. Potser no té
una presentació espectacular, però
es guarda un as sota la màniga que
descobreixes a la primera mossegada. Les sorpreses però, no s’acaben
aquí, encara tenim l’hamburguesa
Crepe pendent. Una porció generosa
de vedella sota un tall de foie fresc
que es desfà a la boca. I és que des de
fa poc, cada dijous, la Creperia ofereix la GinBurguer, amb l’opció
d’escollir una de les quatre hamburgueses gourmet i acompanyar-ho,
més tard o bé al mateix moment,
d’un gintònic, que t’hi posen ells. No
cal dir que de postres també n’hi ha,
i aquí, tractant-se d’una creperia, hi
tenen molta rellevància. Des d’una
gran copa Xangai fins a la crep més
clàssica de xocolata, o d’altres més
enigmàtiques com la Miquel i l’Enric,
de les quals us deixarem per a vosaltres el plaer de descobrir.

L

ligats a la terra i a la història. Així es poden definir els vins del celler
manresà Oller del Mas.
Els propietaris han respectat i interpretat el paisatge
fins a arribar en l’actualitat a la
gestió ecosostenible de la finca.
A Oller del Mas el vi es un reflex
fidel de la collita, de l’anyada i de
la terra. Cada ampolla és una
fotografia fidedigna del clima,
del terrer i de les persones que
l’han elaborat. Cada anyada és
única, diferent, autèntica i
honesta. I així són els vins, sense
maquillatge, purs i transparents.
Bernat Oller 2007 és un vi elaborat a partir de Merlot i Picapoll
negre, la varietat autòctona de la
DO Pla de Bages que gairebé
havia desaparegut, tot i que
havia estat molt abundant. El
picapoll negre aporta frescor i
acidesa a aquest vi elegant, suau,
subtil, llarg i persistent. Reposat
en barrica de roure francès
durant 12 mesos, el Bernat Oller
2007 ens parla dels boscos que
envolten les vinyes i de
les herbes aromàtiques que hi creixen.
Això sense oblidar
les notes minerals
que ens recorden la
mirada atenta de la
muntanya
de
Montserrat que
vetlla la finca.
Marc
Maldonado Riu
Sommelier
d’Oller del Mas

RESTAURANT LA CREPERIA

Preu mitjà : 15-25€ Circumval·lació, 40. Tel.:
938774947. Horari: sopars de dilluns a
diumenge, excepte el dimecres. Cuina:
variabilitat segons la temporada, cuina
moderna Especialitat: creps.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Sánchez Piñol

S

empre m’he declarat admirador de la prosa
d’Albert Sánchez Piñol. Des que li vaig llegir La
pell freda l’he seguit amb devoció i el considero un dels escriptors catalans més interessants.
Pandora al Congo em va semblar una novel·la
excel·lent i vaig trobar molt intel·ligents els contes de
Tretze tristos tràngols. Fins ara, les seves novel·les acostumaven a estar protagonitzades per homes anglesos
o irlandesos que vivien aventures
extraordinàries en diverses parts del
món: des d’illes de difícil localització
fins a l’Àfrica negra. Doncs resulta
que ara, quan per primera vegada
–en la seva darrera novel·la, titulada
Victus– situa la part central de la
trama a Catalunya, amb el rerefons
de la guerra de successió i el setge
de Barcelona de 1714, Albert
Sánchez Piñol es passa al castellà.

Diu que li va sortir així, que en català
no avançava. Els camins de la creació són veritablement inescrutables
i jo no sóc ningú per posar en dubte
la paraula de l’autor, però em seria
més fàcil d’entendre qualsevol altre
argument per justificar la tria de
llengua, com per exemple que potser en castellà li serà més senzill
accedir al mercat internacional, amb
una novel·la que de catalana ja hi té la temàtica.
Encara que, per altra banda, si hi ha un autor català
que té obertes les portes a ser traduït és justament
Albert Sánchez Piñol, que amb La pell freda va fer forat
en moltes llengües. Quin embolic. En una entrevista li
vaig llegir que s’ha fet el propòsit de completar una
sèrie, de potser fins a dotze novel·les, on Martí Zuviría,
el protagonista de Victus, recorrerà la història del
segle XVIII. Si això és cert, i té intenció de continuar
escrivint-la en castellà, serà una llàstima per a la literatura catalana, que perdrà una de les seves veus més
interessants. És ben bé que hi ha coses que només
passen en aquesta part del món.

36

EL POU · NOVEMBRE 2012

Lluís Calderer

Octubre

L

a, gairebé, coincidència entre la reaparició
als quioscs del setmanari El Temps i la represa, a València, d’una autèntica festa major
de les lletres catalanes que culmina amb el
lliurament dels premis Octubre, s’ha de
considerar sempre, però molt més en les actuals circumstàncies, com un esdeveniment extraordinari i
digne de ser remarcat i aplaudit sense complexos ni
reticències. En aquesta quarantaunena edició de la festa, a més, hi
anaven
inclosos
els
actes
d’homenatge a Joan Fuster dedicats
a commemorar el cinquantenari de
la publicació del seu llibre Nosaltres
els valencians.

Quin esclat de llum i harmonia dins
les tenebres i el caos mediàtic actuant a manera de nova tortura inventada per la sempiterna inquisición
española! Quin testimoni fecund
d’honradesa, fidelitat, rigor i valentia contra els oportunismes, les
defeccions i les pors! Quina afirmació rotunda de la persistència de la
Catalunya Gran enfront de la
Catalunyeta mesquina, emprenyadora, sotmesa i servil! Quina alegria
Dani Hernández Massegú
immensa poder llegir i subscriure, a
propòsit de l’acte, els mots d’Alfons
Llorenç motivats per la seva celebració en un edifici emblemàtic: els antics magatzems El Siglo, actualment seu del Centre de Cultura Contemporània
Octubre, emplaçat al cor de València, la ciutat «on
van néixer Pere el Gran i Jaume II, constructors de la
nostra confederació –no un imperi per a enjovar
pobles– mediterrània». I acaba donant sentit a la
celebració d’enguany amb aquests termes: «Un
manifest contra el feixisme uniformitzador dels
nacionalistes violents i excloents que ens volen
reducir en todo a las leyes de Castilla: españolizar».
No cal afegir «que així no sia» perquè el cert és que
això «mai no serà».
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Carril bici, RIP

J

a està fet. Dues de les grans promeses
electorals dels convergents han evolucionat davant de l’estupefacció d’alguns ciutadans. Fa pocs dies, es va votar per desmuntar el Parc de Vila Closes i arreglar el
disbarat del Tripartit, i va donar per closes
(mai tan ben trobat el mot) les queixes
veïnals al voltant del disseny transgressor
de l’espai. El segon gran canvi proposat per
l’ajuntament Junyent ha estat la supressió del tram
del carril bici del Passeig. Una eliminació crucial per
millorar la mobilitat a Manresa i incrementar l’aparcament a la zona. Els manresans i manresanes ja no
podien viure sense aquesta actuació. Ben mirat, la utilitat del carril encara quedava més en entredit després
del tancament dels cinemes Atlàntida i, sobretot, de
l’Opencor. La parada –tan fraudulenta com estratègica– damunt del traçat per a bicicletes per anar a comprar un cartró de llet o recollir la canalla del cine ja no

té sentit i, per tant, l’eliminació no fa tan mal. Però, és
clar, en aquest cas estaríem parlant d’un carril vici.
Pel que fa a la visió global del traçat per a bicicletes, a
part de la visió verda per pilotes de l’anterior equip de
govern, algú s’hauria d’haver dedicat a explicar quins
objectius tenia i quines campanyes volia iniciar
l’Ajuntament per substituir el cotxe particular que
col·lapsa el centre de la ciutat, per transports alternatius com la bicicleta o el transport públic. Carregar-se
el traçat ha estat una mesura més populista que
popular. Entre altres motius perquè el que nega
espais a la bicicleta sol ser el mateix que pretén anar
en cotxe a tot arreu, aparcar davant de la destinació,
no reciclar les deixalles perquè ja paga impostos i
fotre’s una mariscada en una terrassa d’estiu baladrejant com una peixatera fins a altes hores de la matinada. Això últim sempre que el balcó que hi ha sota el
restaurant no sigui el de casa seva.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

La Mediterrània,
sense Picap
Començo l’esbandida mensual connectant directament amb el tema central de la revista. La Fira Mediterrània
s’estreny el cinturó. Normal si tenim en
compte les penúries i misèries per les
quals està travessant el sector cultural.
I si el sector cultural està tocat, encara
n’està més el de la música que, a part
de la crisi conjuntural, n’arrossega una
altra en la producció discogràfica originada amb l’arribada de les noves tecnologies, A Catalunya, un dels pocs
segells que encara continua actiu –no
pas amb poques penes i treballs, per
cert– és Picap. L’empresa sabadellenca,
especialitzada en l’edició de música en
català, era sempre present al Passeig
de Pere III durant la Mediterrània promocionant els seus conjunts i venent
els últims àlbums de músics programats en el certamen. D’aquesta manera, molts espectadors podien adquirir
discos d’artistes tan coneguts com Al
Tall, Manel Camp, Maria del Mar Bonet,
Lluís Llach i gairebé totes les cobles del
país. Aquest any, però, Picap no serà a
Manresa. Pel que sembla, les exigències econòmiques de l’organització
són massa elevades en contraposició
al rendiment que extreia la discogràfica en el seu estand a Manresa. Una
veritable llàstima que desllueix una
mica més l’aparador cultural i de país
que ha de representar, en el seu conjunt, la Fira Mediterrània.

Pàrquing
o mercat?
Un altre despropòsit que ja fa temps
que és ben viu en el dia a dia de la nostra ciutat s’ubica a la plaça de
Puigmercadal, on unes quantes parades de pageses i pagesos conviuen
amb els cotxes aparcats de manera
caòtica. L’escena que reproduïm es
produeix diàriament amb no pocs esti-
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ra-i-arronsa entre repartidors, venedors i paradistes del mercat a l’aire lliure. Els més invadits, per dir-ho d’alguna
manera, són els pagesos. Representen
l’últim residu del mercat de la Plaça
Major i de les antigues mandongueres
de la Muralla del Carme i queden arraconats entre els vehicles. La situació
esdevé esperpèntica tenint en compte
que aquell espai forma part de l’illa de
vianants i els compradors haurien de
poder transitar-hi sense haver
d’esquivar cotxes i camions. De fet, la
mateixa ubicació del mercat no dóna
gaires opcions a l’hora de descarregar
mercaderies. Així, tots els vehicles acaben confluint en aquell punt. L’escassa
capacitat del pàrquing –i les taxes que
s’hi apliquen, perquè no dir-ho–, tampoc dissuadeixen gaires conductors de
deixar d’estacionar a la plaça si han de
fer alguna gestió al mercat. Últimament, la Policia Local s’ha dedicat a alliberar de cotxes l’illa de vianants en
espais com el carrer de les Piques o la
plaça Pedregar. Potser també caldria
posar ordre a la zona de Puigmercadal.

Cent anys de
La Florinda
Precisament la Policia Local ja fa anys
que té les seves dependències a
l’edifici de La Florinda del Carrer del
Bruc. Una construcció que aquest any
esdevé centenària, tal i com indica el
rètol de la façana que es veu a la fotografia que publiquem i que recorda
que, fins als anys setanta, va ser una
farinera.. Ben cert és que l’edifici podria
lluir molt més i acollir altres serveis per
a la ciutadania tenint en compte que

és un bon exponent del patrimoni històric industrial de la nostra ciutat, projectat pel popular arquitecte Ignasi
Oms i Ponsa ara fa una centúria. De
moment, es manté viu amb la presència de les oficines i l’administració dels
serveis de seguretat ciutadana. Aquest
fet evita l’accelerament de la degradació com passa en altres edificis, com els
Panyos o la Fàbrica Nova. L’actual panorama no convida a pensar en una
reforma de l’immoble, però val la pena
seguir tenint el compte el seu valor.

Rècord
cinquantenari
Continuant amb aniversaris importants, m’agradaria destacar-ne un
d’atlètic. El 21 d’octubre, el veterà manresà Josep Perramon va celebrar el cinquantè aniversari de la consecució de
la millor marca estatal en els 800
metres llisos. Va aconseguir-la l‘any
1962 i, fins ara, cap atleta ha aconseguit batre-la en l’àmbit dels Campionats
d’Espanya. M’expliquen que un grup
d’atletes i amics seus van organitzar-li
un acte sorpresa sobre el tartan del
Congost per celebrar l’efemèride.
Perramon és ben conegut per als lectors i subscriptors del Pou ja que va ser
entrevistat per Jordi Sardans en el
número de març de l’any 2010. I també
és conegut en el panorama atlètic, pels
èxits aconseguits durant dècades i per-
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què avui continua en actiu, entrenant i
competint. El vam poder veure, per
exemple, fa ben pocs dies en els 10 Km
Urbans de Manresa, per cert en posicions més capdavanteres que molts
corredors als quals dobla o triplica
l’edat. Per tot plegat, enhorabona!

Pàmies, tocat
per Manresa
Com singular és la crònica que
l’escriptor Sergi Pàmies va acabar regalant a tots els manresans i manresanes
a les pàgines de cultura del diari la Vanguardia del passat 26 d’octubre. Pàmies va ser a Manresa el dimecres 17
en ocasió d’un dels actes del cicle «Tocats de Lletra». Un esdeveniment que,

segons l’articulista, «és una proesa cultural en temps de pressupostos amputats». En un exercici literari digne de la
seva també doble faceta d’escriptori i
periodista, en l’article afirma que «per
aprofitar el viatge al màxim», es va dividir «en dos: el meu jo present participa
en una xerrada i, mentrestant, el meu
jo passat reviu batalletes manresanes
fossilitzades». L’article parla de la
Manresa d’abans i d’ara i es remet
també al sopar posterior a l’acte que es
va celebrar en un Centre Cultural del
Casino ple a vessar. Concretament a
Las Vegas, on –un altre cop– el jo passat i el jo present de l’escriptor van
coincidir. Pàmies diu que als lectors de
La Vanguardia que l’establiment «se’n
diu així perquè dir-ne restaurant, bar,
cafeteria o snack Las Vegas no és tan
precís com dir-ne Las Vegas a seques.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

Hi retrobo la mestressa, Pilar Garcia. Té
la mateixa mirada generosa i càlida (i
no escarmentada) i el mateix somriure
hospitalari i afectuós (i no escarmentat) de fa trenta anys.» Els manresans
de tota la vida, i especialment la gent
del «Tocats de Lletra» agraïm a Sergi
Pàmies un retrat de la nostra ciutat tan
generós i amb tanta sensibilitat.

L’HOMENOT DE LA PIPA

Castanyada

N

ovembre, un mes lligat a
l’arribada del fred, a treure
la roba d’hivern de l’armari,
a les castanyes i els moniatos –tubercle que va apai-

vagar la gana de molts ciutadans
durant la (in)civil guerra espanyola.
Diuen que estem en transició (quin
gran eufemisme!) nacional, i passa que
la vida sempre és transició, mai no
s’atura, l’individu i l’univers del seu voltant no estan mai aturats, sempre transiten, mai no repeteixen el diàleg
entre ells, el present és producte
del passat i posa les condicions
per encarar el futur.
Sembla que aquest mes de
novembre pot ser l’inici de
quelcom diferent per al nostre
petit país. L’inici? En quin
moment es van donar les
condicions per iniciar
aquest mar de fons
d’un sentiment de
plantar-se, de dir,
prou! Va ser el pinoccio Zapatero, incomplint la seva famosa
promesa: «Apoyaré la
reforma del Estatuto
de Cataluña que
apruebe
el

Parlamento de Cataluña» o l’atac constant i la retallada del Tribunal
Constitucional promoguda pel PP? O
ens hem de remuntar a la gran, sí la
gran, estafa que va ser l’Estatut del
1979 ? i després l’actitud prepotent de
l’estat i la piconadora de la LOAPA?
Els sentiments de la majoria dels ciutadans no són uniformes; hi ha el farts i
tips de sentir-se menystinguts per part
dels veïns, els que el seu sentiment és,
de sempre, sobiranista català, els que
fluctuen en funció de l’emprenyada de
cada clatellada rebuda o els que la cartera , amb només teranyines, els treu
de polleguera. Tots plegats amb flaire i
esperança de canvi .
El maneig d’aquesta situació és complicat, la il·lusió està a la banda alta, les
expectatives pels núvols. Sempre caldria considerar la situació un pas més
enllà dels moviments fets; perquè
davant d’una gran esperança hi ha la
possibilitat d’una... castanyada!
Castanyes catalanes, malgrat que la
fama se l’emporten les gallegues, oi?
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

L’impossible

U

na de les pel·lícules més
comentades i taquilleres
d’aquesta tardor serà, sens
dubte, Lo imposible, un film
que a Manresa ha emplenat sales, durant dies i dies. Tot un
fenomen cinematogràfic i sociològic.
La pel·lícula fa de bon veure i està
francament bé, però allò que l’ha convertida en un tsunami a les taquilles
ha estat l’onada de desmais, lipotímies i crisis d’ansietat que ha provocat arreu. També a Manresa. Durant la
primera setmana de projecció com a
mínim tres espectadors van necessitar ser atesos pels serveis mèdics d’urgència, circumstància que ha fet augmentar l’expectació del film fins al
punt que, a banda de l’interès que pugui suscitar la historia, hi ha l’atractiu i
la curiositat de veure què passa.
I aleshores és quan sobrevé la decepció d’alguns, entre els quals aquella
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senyora que, a la sortida dels
multicinemes Bages, l’altre dia
exclamava: «Haurem de tornar
un altre dia, perquè avui no
hem vist que hagi passat res!».
Ja al carrer, hi havia qui tractava
de localitzar amb la mirada el
rastre d’alguna ambulància. Al
mateix temps, entre els que
feien cua per accedir a la sala,
algú va comentar, en veure
com una espectadora en sortia
eixugant-se els ulls amb un
mocador: «Pobreta, deu haver
patit un atac d’ansietat». Del mateix
grup, un que mastegava nerviosament xiclet i picava compulsivament
l’ullet, sense aconseguir controlar
aquest tic i el d’arquejar les celles quan
li parlaven, va dir, previngut: «Per si de
cas, abans de venir m’he pres un parell
de tranquimazins». Just abans d’iniciar
la projecció, un espectador va adreçarse a l’acomodador per demanar-li si

podien deixar un llumet encès: «No se
sap mai!». Algú altre, una vegada acabada la sessió, va comentar als de la
colla amb veu ben alta: «Amb tanta
aigua, més que no pas por, a mi m’ha
provocat pixera». I tots vam poder
veure com el milhomes corria de dret
cap al lavabo, amb una taca d’humitat
tot al llarg del camal, impossible de
dissimular.
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QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON

Maria Teresa Pujol

LO GAITER
DEL CALDERS
Som novembre i més que mai
el Halloween del carai
s’allarga perquè ens fan por
amb la Constitució
els que ens neguen a desdir
nostre dret a decidir.
Els d’en Rivera i l’Alícia,
cada cop amb més malícia,
duen al cap la carbassa.
Fins i tot en plena plaça
ens van muntar un carnaval
com en temps del general.
I en Navarro i en Montilla
ens imposen la cotilla
d’una llei que ens vol esclaus
com si fóssim uns babaus.
Ens pretenen espantar
i no paren bla, bla, blà,
amb l’exèrcit i els canons,
el boicot i les pensions...
I fins on ens durà en Mas?
Mantindrà en Duran el pas?
Cal doncs que tinguem ben clar
tots a l’hora de votar
que de nosaltres depèn
que pugem a dalt del tren
de l’Europa dels estats
o que ens quedem aturats.
i emmerdats a la cuneta.
Si volem guanyar la meta,
ni puta ni Ramoneta.

V

a néixer i créixer entre olor
de medecines, i això sol ja li
va ser un programa de vida:
si no n’hi havia prou amb el
pare, distribuïdor de medicaments a les farmàcies, la mare era la
Sabanés, practicanta per tot el barri de
la Sagrada Família! De quan gairebé
no hi havia telèfons i les xeringues
s’esterilitzaven ofegades amb alcohol... Aquest va ser el niu i des d’allà va
volar cap a les primeres promocions
de l’escola d’infermeria de Manresa,
fins a ser una joveníssima ATS –que
aleshores és com s’anomenaven les diplomades d’infermeria. I té, ara mateix
ja són més de trenta-cinc anys de dedicació i perseverança, d’amor a l’ofici.
I que se n’ha de tenir, perquè la Maria
Teresa Pujol ben aviat va ser una infer-

mera singular, des d’aquells primers
temps a l’hospital de Sant Andreu:
infermera d’oncologia, poca broma!
Trasplantada a Sant Joan de Déu, la
recordeu poc després fent equip amb
la malaguanyada Anna Iglesias i, tot
just acabada de diplomar, la Susanna
Gubianes. Treballaven totes amb coneixement i empatia!. Potser per això ja
es pot ben dir que a la Maria Teresa Pujol gairebé tothom la coneix: bé siguin
els usuaris del servei d’onco, bé siguin
els seus familiars més directes. A tots
acompanya en aquest combat que és
el càncer. I cada cop n’hi ha més que
se’n surten. Al capdavall, si encara no la
coneixeu, tampoc no tingueu pressa.
Però si hi heu d’anar a parar, podeu
posar-vos a les seves mans: el tractament mai no se us farà tan costerut.

I per Manresa anem fent,
millor dit anem desfent.
És així com van les coses
amb el parc d’en Vila Closas
Ja tenim pla de ciutat
altrament anomenat
el nou pla o bé el nou POUM
com qui té l’oli en un llum.
Segons l’alcalde ens ha dit,
al costat d’en Bacardit,
ara un nou repte tenim,
ja que es l’hora de fer el cim
amb la capitalitat
que ens disputa el veïnat,
que recuperar ara ens cal
l’esperit industrial
i vetllar pels nous camins
que duen Manresa endins,
i que hem de deixar la pell
restaurant el Barri Vell,
perquè el 2022
sigui un barri ben xamós,
transformat en un oasi,
per si torna sant Ignasi
a passejar-se amb el sac
i es pugui prendre un conyac...
¿Mantindrem la festa en pau
o tindrem un nou sarau?
Molt em temo que aviat
el bon rotllo haurà acabat.
Tant debò que vagi errat.

EL POU · NOVEMBRE 2012

41

Novembre 2012:Layout 1

05/11/2012

EPITAFI

9:24

Página 42

MOSSÈN GUDIOL

ELCULDELPOU

Entre pobrets i modernets

A

fe de Déu, que el nostre Barri Antic és un sector de contrastos. Germans i germanes,
només cal passejar-hi per adonar-se que,
com si ens trobéssim al bell mig de l’Índia,
s’hi barregen cultures i classes socials –de
dia, això sí– perquè, com passa a Nova Dehli, el turisme
entre la pobresa i la misèria extrema és molt atractiu
entre els modernets. Fa solidari. Però, això sí, la barreja
comercial és tan extrema com increïble. Fixeu-vos-hi.
Una fruiteria amb bolets selectes a 32 euros el quilo i, a
escassos metres, una fruiteria regentada per un marroquí amb mandarines que no entren pels ulls, però ben
sucoses, a 49 cèntims procedents de la quarta classe a
Mercabarna. Al xamfrà, un restaurant amb amanides
amb reduccions de tot tipus –de verd i de salsa, entenguem-nos– i, al costat, un establiment de pites,
xauarmes i falàfels farcits fins a rebentar i amb salses
que regalimen per les mans de la clientela. Ah, i el més
sorprenent i cada cop més chic, és la botiga de decoració, mobiliari i article de la llar arquitectònicament
impecable i que hauria il·luminat el mateix Caravaggio,
al costat d’una botiga d’articles halal que aprofita els
prestatges d’una antiga drogueria que venia estampetes. Els uns venen espelmetes aromatitzades en forma
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de fal·lus o de Buda –si l’entranyable Gabriel Garriga
visqués potser ara no pararia de vendre ciris pasquals i
espalmatòria– i els altres, cuscús col·locat al costat del
raticida i el KH7 importat d’Almeria.
Com hi ha Déu! Que mal repartit està el món i que desendreçat que queda el comerç de la ciutat. Un actiu
que, un més rere l’altre, un servidor no deixa de glossar en aquest espai que se’m brinda per la gràcia de
l’Altíssim. Em deia un bon amic que hi ha tardes que, a
la botiga, no en fa ni per pagar la llum i que s’està plantejant cedir tot l’estoc a algun basar xinès on, segurament, no els sabrà gens de greu acumular una mica
més de gènere. Comptat i debatut, tot és comerç i val
més tenir un local ocupat que tancat i barrat a l’espera
que l’especulació immobiliària el faci susceptible
d’algun ús. Déu sap que és la gran contradicció del
capitalisme. S’obren establiments perquè hi comprin
els rics, però només hi ha diners per comprar al xinès,
la fruita de segona classe i el menjar que queda tan
lluny de la nouvelle cuisine com Manresa de la
Rochelle. No sé quin és el pla comercial que hi ha previst per a la nostra ciutat, però, una mica d’ordre i criteri, a fe de Déu que s’agrairia.

