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editorial

C

L’encant del passat

ada persona té la seva pròpia història i,
com cercles concèntrics, la família i l’entorn de relacions multipliquen, exponencialment, el compàs del pas del temps
dia rere dia. Figuradament podríem rebobinar infinitament cada biografia fins
a reconstruir el passat del tot. Un fet impossible d’abastar, ja que els fets –com
els matisos i derives vitals–són igual d’infinits. Els arxius classificats i els documents públics i gràfics, com
en una capsa de llauna o un bagul a les golfes d’una
casa, són peces d’un gran trencaclosques que, fent
el·lipsi d’algun buit, van traçant un relat més o menys
versemblant de la història. És clar que, com s’ha dit
sempre, aquest relat sol passar pel sedàs dels vencedors de les diferents guerres que marquen les etapes
de la civilització. La manca d’alfabetització, a més, encara feia més difícil la interpretació de la vida quotidiana dels que feien vida lluny de la cort o el monestir,
primer, i les grans ciutats tecnològicament i culturalment més avançades, després. No obstant
això, el mètode d’estudi científic marcat per la
historiografia sovint dóna més pes a la documentació i a les restes d’estris materials de
persones, famílies i institucions que retratin
el dia a dia d’altres temps que no pas a les
descripcions dels fets obtinguts en fonts
escrites d’autoritat on, per força, el relat és
subjectiu i esbiaixat.

dibuixos, etc. la reconstrucció històrica és més plena i
l’atracció pels fets passat és tan llaminera com el repàs
de les fotos familiars en un àlbum de fulls groguencs.
Les fotografies antigues de Manresa que ara afloren a
través de les xarxes socials tenen un magnetisme especial i desperten l’interès de milers de persones. Internet és un contenidor immens d’informació i material de veracitat erràtica o interessada. Aquest fet treu
de polleguera els historiadors obsessionats a delimitar
els contextos amb precisió i, així, relacionar les estampes quotidianes o obtingudes al carrer amb la màxima concreció. La idea és afegir un vessant didàctic i
rigorós que no aniquili el rigor dels estudis acadèmics.
Però, per sort o per desgràcia, l’allau de la xarxa acaba
sent una plaga. Una pulsió incontenible per gaudir de
l’encant del passat.

Amb l’arribada de la impremta i, posteriorment, de la fotografia i la mediateca audiovisual, les fonts d’informació
dels historiadors es multipliquen. Si les
pintures de Velázquez posen en escena els nans, els bufons i les mosses de
cambra de la cort castellana del segle
XVII que, per defecte, el relat històric de
l’època obviaria, la popularització de la
fotografia –tant els retrats domèstics
com les instantànies d’escenes rurals
i urbanes al carrer– deixa de fer invisibles moltes persones, activitats i fets
quotidians. Amb l’estudi de documentació bancària, llibres de comptes d’empreses, registres de parròquia, plànols,
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notícies del pou
El Pou, a l’exposició
‘Cares de la democràcia’
La sala d’exposicions de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes presenta l’exposició Cares de la democràcia, un recull periodístic de fotos dels
alcaldes més representatius del Bages des del 1979
fins ara, a cura del fotògraf de Regió7 Salvador Redó.
Hi destaca la fotografia de Joan Segon que va servir de
portada del número 2 de la nostra revista, amb l’alcalde Joan Cornet fent una cursa urbana, davant la mirada
encuriosida de Juli Sanclimens, que el substituiria ben
aviat. L’exposició es pot visitar fins al 17 de juliol.

Solidaritat amb Enric Oller
El periodista de TV3 Enric Oller, col·laborador fins fa poc
de la nostra revista mensual i actualment del nostre digital (www.elpou.cat) en temes de motor, va ser és un dels
tres integrants de l´equip de TV3 que el dia 26 de maig
a la nit va ser increpat i agredit durant una connexió
en directe des de la plaça de la Revolució de Gràcia, on
tenia lloc un cassolada. No cal dir que condemnem les
agressions a periodistes que exerceixen la seva missió
–com condemnem qualsevol mena de violència– i ens
solidaritzem amb el company Enric.

Relleu a la presidència
de l’ACPC
Durant la 34a Assemblea Ordinària de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) celebrada a Montblanc
el dia 21 de maig, es va anunciar el canvi en la presidència de l’entitat. Francesc Fàbregas, fins ara vicepresident
de setmanaris, substitueix Carles Ayats, que ha estat al
capdavant de l’entitat durant els darrers cinc anys.

Una altra auca d’en Vilamala
Ens plau fer-vos saber que l’aucaire Joan Vilamala, col·
laborador habitual del nostre Cul de Pou, acaba de veure publicada una altra creació seva. Es tracta de l’Auca
del Museu de la Vida Rural, que es va presentar el dia del
lliurament dels premis Baldiri i Reixac, en aquest equipament de l’Espluga de Francolí.
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El Pou va lliurar els
vint-i-unens premis
Oleguer Bisbal

Número 321 - Juny 2016

El lliurament dels vint-i-unens premis Oleguer Bisbal va ser l’acte central de celebració dels 29 anys de la
revista manresana d’informació i opinió, a la sala d’actes del Casino, el dia
4 de maig. Els premis, escollits com
sempre per votació popular pels lectors de la revista van ser lliurats per
la tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Manresa, Mireia Estefanell, la regidora de Cultura, Anna Crespo, i
el president de l’associació editora,
Jaume Puig.
Els guardons d’aquest any, modelats
per Aurora Pérez sobre el personatge
creat pel dibuixant Manel Fontdevila,
es van lliurar a l’enginyer industrial Josep Alabern i Valentí, director-gerent
d’Aigües de Manresa (Premi Oleguer
Bisbal 2016 al «manresà més manresà»); a la farmacèutica i corredora de
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de mes a mes
Renoven l’estelada
del Collbaix
1 de maig. Complint amb la cita anual, membres de
l’ANC i del Centre Excursionista de la Comarca de Bages renoven l’estelada del cim del Collbaix, davant d’un
centenar d’assistents.

Aflora la possible pèrdua
de 2,3 milions
3 de maig. Arran de la denúncia del grup municipal del
PSC, l’equip de govern reconeix la retirada de l’ajut econòmic de la Generalitat i la Diputació a l’Ajuntament de
Manresa per a l’edifici Impuls del parc Tecnològic, que
pot comportar una pèrdua de fins a 2,3 milions d’euros.

El conseller Vila parla de
memòria i història

Foto: Pius X Cisa

L’ANC i Òmnium debaten
sobre el benestar social
12 de maig. Salvador Busquets (Càritas Barcelona), sor Lucía Caram (monja dominica) i Carmela
Fortuny (exdirectora de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, ICASS), moderats pel periodista Quico Sallés (La Vanguardia Digital) enceten un cicle de l’ANC i Òmnium Bages per debatre
sobre el benestar de les persones en la República
catalana, a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om.

6 de maig. El conseller de Cultura, Santi Vila, fa una
conferència a la sala d’actes de la FUB sobre Recuperar
la memòria, fer història, acompanyat de l’historiador
Joaquim Aloy.

Batecs solidaris a l’Agulla

Manresa al saló de sessions de l’Ajuntament, on també
es presenta el curtmetratge sobre l’enderrocament de
la Sala Ciutat Tots parlen del final, d’Enric Roca.

8 de maig. Més de 600 persones participen en la 7a
Cursa del Mosquit al parc de l’Agulla, l´activitat estrella
de la tercera edició de Batecs Solidaris, en un cap de
setmana esportiu organitzat per la Fundació Rosa Oriol
i Ampans, amb el suport de l´Obra Social La Caixa i la
col·laboració del Club Tennis Manresa.

Alabern rep el memorial
Lluís Companys

Els Diàlegs pel futur reflexionen sobre els nous estats
11 de maig. Organitzats per Regió7, UManresa-FUB,
UOC i l’Ajuntament de Manresa, amb el patrocini d’ICL,
els Diàlegs pel Futur analitzen a l’Espai Plana de l’Om el
naixement de nous estats, amb la intervenció de veus
expertes que expliquen els processos de Sudan del Sud,
Eslovènia, Lituània, Txèquia i Eslovàquia, entre altres.

Cineclub celebra els 60 anys
a l’Ajuntament
11 de maig. El director de la Filmoteca, Esteve Riambau,
disserta sobre Passat i futur de la cultura cinematogràfica en l’acte institucional sobre els 60 anys de Cineclub
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12 de maig. El director-gerent d’Aigües de Manresa,
Josep Alabern, rep al Born Centre Cultural el Memorial Lluís Companys 2016, que atorga la Fundació Josep
Irla, per la seva defensa de la gestió pública de l’aigua.

Reivindiquen Joan Vilar Costa
21 de maig. Una jornada al Casal de l’Església, organitzada pel Centre d’Estudis del Bages, el mateix Casal de
l’Església i la Fundació Independència i Progrés, reivindica la figura del capellà obrer Joan Vilar i Costa, nascut
a les Escodines, amb ponències d’Hilari Raguer, Jordi
Figuerola i Joaquim Aloy.

‘El rei borni’
també s’estrena a Manresa
21 de maig. El manresà Miki Esparbé, acompanyat per
la resta d’actors, Alain Hernández, Betsy Túnez, Ruth

Llopis i Xesc Cabot, assisteixen a l’estrena de la pel·lícula El rei Borni als cinemes Bages Centre.

Foto Art celebra els 40 anys
22 de maig. Foto Art Manresa enceta els actes del seu
40è aniversari amb un plató fotogràfic al pati del Kursaal, el primer dels actes d’un programa que inclourà una
quarantena d’exposicions dels seus socis.

L’ICL Manresa
se salva pels pèls
22 de maig. El Bàsquet Manresa aconsegueix mantenir-se a la Lliga ACB la propera temporada, malgrat
la derrota a la pista del Laboral Kutxa, per la victòria
del Guipúscoa Basket contra l’Estudiantes. L’endemà,
centenars d’aficionats ho celebren amb l’equip al pati
del Kursaal.

Glòria Ballús presenta
l’estudi sobre els goigs
25 de maig. Glòria Ballús i Antonio Ezquerro, acompanyats de l’alcalde Valentí Junyent i el musicòleg
Ramon Vilar, omplen l’Espai Rubiralta en la presentació del seu llibre Els goigs de Catalunya al món. Una
forma musical culta i popular, una obra pionera en el
seu camp.

Una de freda...
ICL Manresa
Malgrat l’alegria que un any més ha provocat la permanència de l’ICL Manresa a la Divisió d’Honor del
bàsquet estatal, és evident que les coses s’han fet malament i només la sort de darrera hora i el fet que n’hi
ha d’altres que ho han fet pitjor, han permès el miracle. El canvi en la presidència del setembre del 2015,
quan el gestor Jaume Arnau substitueix Josep Vives
com a president executiu, no ha millorat l’estructura
esportiva del club, llevat de l’opció de l’entrenador. Si
Ponsarnau ens va tenir anys enganyats amb treball,
il·lusió i compromís per anar tots a una, que no es va
veure per enlloc, Pedro Martinez va demostrar la seva
qualitat i, en el seu debut com a primer entrenador,
el vitorià Ibon Navarro ha apel·lat a l’esforç constant,
malgrat totes les adversitats, i ha tingut sort. L’excusa
d’un pressupost molt baix no val (fa vint anys vam ser
campions de lliga) per justificar una feina mal feta. Ni
el nou president, ni el gerent, ni el director esportiu
han estat a l’alçada. S’ha fitxat malament i de forma
irreflexiva: no hi ha hagut un base amb garanties fins
al final de temporada i el soci encara espera el pivot
que havia d’acompanyar Dejan Musli, el millor de la
temporada i que de ben segur no hi serà l’any vinent.

...I una de calenta
Ramon Serra

Catpress

ExpoBages
guanya espai al nucli antic
22 de maig. L’ExpoBages Ascensió 2016 tanca
una nova edició en què el certamen guanya espais al barri antic i arriba fins a la plaça Major. La
suma dels estands propis més les parades d’artesans –habituals de l’Ascensió– aplega una bona
afluència de visitants.

El president del Bàsquet Manresa, Jaume Arnau,
s’havia compromès a homenatjar a qui va ser durant 33 anys ininterromputs el metge del Bàsquet
Manresa, el doctor Ramon Serra Fernández, ja que
«en aquesta vida s’ha de ser agraït», va dir. Just quan
s’acabava aquesta temporada, on s’han salvat els
mobles pels pèls, va complir la promesa. Serra, que
és el cap clínic del servei de cirurgia i traumatologia
de la fundació Althaia, va agrair el reconeixement.
Els problemes van sorgir la temporada passada
quan el club va patir més del compte amb diverses
lesions de llarga durada, a algunes de les quals es va
aplicar un tractament conservador discutible. Aleshores, el director esportiu del Bàsquet Manresa, Pere
Romero, va defensar la tasca del preparador físic Arnau Moreno, però va qüestionar el doctor Serra, que
no va ser renovat, tot coincidint amb el nou conveni
que el club va firmar amb Althaia el desembre del
2015, que li permetia disposar de totes les millores
del centre de medicina esportiva CIMETIR i deixar de
banda la vinculació que el club havia tingut fins aleshores amb les instal·lacions de Mútua Intercomarcal.
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d’aquí i d’allà

Nati Fornells

Des de Brussel·les

Q

uan vaig marxar de Manresa estava a
punt de fer 23 anys. No sabria explicar
per què, però desitjava des de molt joveneta viure a l’estranger. Havia estudiat francès a l’escola però amb prou
feines el podia parlar... Si que sabia,
en canvi, anglès, idioma que havia
estat estudiat pel meu compte durant
uns quants anys i gràcies al qual vaig
aprovar les oposicions que em van dur a treballar a la
Comissió Europea, a Brussel·les.
Un cop a la capital europea, vaig poder perfeccionar
el francès, ja que el faig servir diàriament, i vaig provar
d’aprendre una mica d’holandès. Vaig arribar aquí juntament amb molta d’altra gent de la meva edat, en un
moment de creixement de la Unió Europea. Ningú no
tenia gaire clar si ens hi quedaríem, de fet la majoria
tenia més aviat ganes de tornar, però jo vaig conèixer
el que seria el meu marit al cap d’un any, ens vam casar
i vam decidir criar els nostres fills aquí.
Una de les coses que més em va sorprendre va ser
l’amabilitat dels belgues, una amabilitat tranquil·la i exquisida, fins i tot una mica exagerada, de vegades. En
canvi, no he aconseguit acostumar-me, i crec que no
ho faré mai, al fet que els dies siguin tan curts a l’hivern.
El tòpic més gran de Brussel·les és que hi plou molt. I és
ben cert. I a mi m’és ben igual que plogui, que faci vent,
fred, o tot alhora... però que a les cinc de la tarda sigui
de nit no ho puc suportar, és el que em deprimeix més.
Treballar en una institució internacional –i a la capital
d’una unió de països tan diversos culturalment i lingüísticament– fa que els meus amics i contactes, realment, siguin gent de fora, expats, com se’ls anomena
ara. Quan torno a Manresa se’m fa estrany que hi hagi
tan poca gent estrangera. M’agrada viure entre gent
diferent, freqüentar i trobar estrangers a tot arreu, a la
feina, al carrer, al metro. Acostumada a la torre de Babel
que és Brussel·les, trobo molt trist sentir a parlar només català i castellà. Ara no m’acostumaria gens a viure
sense aquesta diversitat, que és fantàstica. Tampoc no
podria viure sense la xocolata belga, per descomptat!

8

EL POU · JUNY 2016

Vist en perspectiva, penso que a Catalunya la gent es
mira massa el melic. Però catalans i belgues tenen trets
similars. Un exemple és el caràcter reservat i desconfiat
d’ambdós pobles. El paisatge és ben diferent! M’encanta el paisatge del nord d’Europa, les grans esplanades,
i el mar del Nord, que per mi és un mar de veritat: profund i ferotge. Al seu costat, el Mediterrani em sembla
simplement una gran platja. Ara com ara no em plantejo tornar a Manresa, vull continuar vivint a l’estranger,
perquè ho considero una experiència molt enriquidora, encara que no necessàriament a Brussel·les. I potser
molt més a la llarga, quan em jubili, tornaré a casa.

Nati Fornells Maroto treballa a la Comissió Europea, a Brussel·les
(Bèlgica).

vides separades
Josep M. Oliva

Estimo el sud

Jordi Sardans

Els goigs catalans

A

A

Ho vaig escriure a El Puerto de Santa María, el 22 de
juny del 2010: «El sur también existe. Cal recordar-ho
des del nord, perquè ells, els del sud, ho tenen clar i ben
present. Gairebé diria que en presumeixen com d’un
atribut o una marca. «Sur» o «del sur» és una expressió
que apareix amb una gran freqüència a les converses,
als escrits, a les explicacions, a la propaganda, a les
cançons, als noms comercials... La gent del sud té una
gran consciència de ser-ho i n’estan orgullosos i se’n senten feliços. La gent del nord gairebé no apel·la mai a la
seva condició; jo crec que en el fons són conscients que
els paradisos mentals i els terrenals són sempre al sud i
mai al nord, no tenen a veure amb la renda per càpita
sinó amb altres coses de més valor, encara que per orgull o per pudor no sigui fàcil que ho reconeguin». I hi
afegia una postdata: «El sud és un concepte; el nord és
un punt cardinal». Des d’aquest racó del mapa, que és
el meu, envejo l’esperit del sud més enllà dels tòpics:
una manera de viure i de relacionar-se més senzilla i
més modesta, però també més desacomplexada, més
càlida i més intensa.

Ara bé, el que aquesta vegada se li ha escapat de les
mans a la que durant molts anys va ser cap de protocol de l’Ajuntament de Manresa, Glòria Ballús, ha estat
l’organització de la presentació de l’acte. Potser perquè
ara ja no és la seva professió, que va exercir de manera exemplar i impecable, ja que no en deixava passar ni
una, en favor del més estricte protocol alhora de participar en qualsevol acte en què hi fos present algun representant de l’Ajuntament. La realitat va demostrar que
l’Espai Rubiralta pot ser ideal en la presentació d’activitats multidisciplinars dins del seu local reduït, però no
per encabir-hi una quantitat mitjana de públic. Alguns
assistents van haver d’estar drets durant l’hora i mitja
de la presentació, van patir calor i no van poder escoltar
adequadament els ponents, ja que al darrere no se sentien per falta d’un simple micròfon ni es veien adequadament les diapositives del power point, perquè la pantalla
era massa petita en relació a la distància. En fi, potser hi
va haver més gent de la prevista...

cabo d’arribar fa només unes hores del
meu enèsim viatge per Andalusia i encara
sento aquella enyorança que se’m repeteix
cada cop que vinc d’unes vacances i torno
a la rutina. Em passa tant si vinc de fer una
volta pel País Basc com em passaria si tornés de visitar les piràmides d’Egipte. Però quan vinc del sud és
diferent, no és només l’enyor dels dies de vacances
sinó la sensació d’haver deixat un món on m’imagino
que hi seria més feliç. Ho seria, és clar, si hagués nascut allà i si m’hagués criat en uns costums que no són
els meus i que ara mateix potser em costaria d’assumir,
però entenc que a ells els seria més dur ambientar-se
en aquesta societat on m’ha tocat viure que no pas jo a
la seva. Una societat, la meva, on la majoria mira el sud
amb condescendència i sempre intenta emmirallar-se
en el nord. Per una casualitat de la vida –fruit del meu
desordre–, estant a Màlaga i remenant la guantera del
cotxe em vaig retrobar aquests dies amb una llibreta
que m’havia endut en un viatge anterior i on havia
anotat això que ara transcric.

mb el títol Els Goigs de Catalunya al món i el
subtítol Una forma musical culta i popular, es
va presentar el passat 25 de maig a l’Espai Rubiralta el llibre de consulta que explica la importància històrica dels goigs arran dels seus
set segles d’existència. El catedràtic Antonio Ezquerro i la
doctora Glòria Ballús van fer durant una hora de conferència, recolzats en un power point un extens repàs de
les diferents vicissituds d’aquesta expressió escrita i sobretot musical, amb el suport de l’expert musicòleg Ramon Vilar, que durant mitja hora més va glossar les excel·
lències del treball. És una obra d’investigació important
i pionera en el seu camp, que ja des d’ara és un punt de
referència a tenir en compte per a qualsevol interessat
en la història i l’evolució dels goigs produïts a Catalunya,
però també en d’altres llocs de l’estat i fins i tot en la seva
influència en països de Sud-amèrica, i també és una obra
de consulta indispensable per la gran quantitat d’informació que recull sobre els goigs al llarg de gairebé 500
pàgines. No és una obra exhaustiva a causa de la gran
quantitat de material existent en aquesta matèria, però
si una selecció i classificació de primer nivell que serveix
de punt de partida per a futurs interessats en la qüestió.
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tema del mes

Carles Claret
Marta Salmeron

E

l francès Henri Cartier-Bresson, considerat
el pare del fotoperiodisme, definia com a «instant decisiu» el moment
en què una instantània
era capaç de testimoniar
globalment la dimensió
de qualsevol fet de l’actualitat i, de retruc i amb el pas del temps, de la història. La curta vida de la televisió, si la
comparem amb la «memòria fotografiada», encara no aglutina filmacions
tan gravades a la retina de la societat
occidental com el petó d’una parella a Times Square, a les acaballes de
la Segona Guerra Mundial, els quatre
Beatles travessant el pas de vianants
d’Abbey Road o l’estudiant xinès aturat
davant d’un enfilall de tancs a la plaça
de Tiananmen l’any 1988. Avui dia, som
capaços d’enregistrar imatges amb el
telèfon mòbil, però la perdurabilitat
d’aquestes captures en el futur encara
és discutida. El paper imprès i els clixés,
queden. Amb la imatge digitalitzada es
fa difícil preveure què passarà.
Fa poques setmanes, la Demarcació de
la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes va inaugurar l’exposició Cares
de la democràcia, amb imatges retrospectives d’alcaldes de la Catalunya Central des de la Transició. Les fotos, que
comprenen un període proper als quaranta anys, reflecteixen moments prou
destacats en el frec a frec a les urnes,
recullen una bona pila d’actes institucionals i, en conjunt, atresoren moments
ben determinants de la nostra història
recent. També en clau local, i gràcies al
paper multiplicador de les xarxes soci-
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Les xarxes socials
desfermen la passió
per les fotos antigues
La capacitat multiplicadora d’internet és l’aliada d’un nombre
prou considerable de webs, blogs i pàgines a Facebook on,
diàriament, es publiquen imatges retrospectives de Manresa
que contribueixen a reconstruir el passat de la ciutat.
als, últimament han aparegut nombrosos espais virtuals que retraten imatges
del passat. Molts porten la firma dels fotògrafs de peu de carrer més prolífics de
la ciutat durant els temps de la dictadura
i primers anys de la democràcia.
Aprofitant la voràgine fotogràfica canalitzada més o menys acuradament
a través d’aplicacions mòbils amb milions d’usuaris com Instagram, darrerament, moltes persones també s’estan
animant a compartir a la xarxa imatges
del passat ciutadà familiar o d’altres
retrats quotidians que dibuixen les
tendències i costums d’altres èpoques.
Totes aquestes imatges, no cal dir-ho,
contribueixen a enriquir, primer de tot,
la crònica social de la ciutat i, en segon
terme, solidifiquen la memòria col·lectiva. El Pou de la gallina també fa anys
que aporta el seu granet de sorra a la
història gràfica. Ignasi Torras Garcia va
signar i descriure fil per randa una bon
mostrari d’Imatges de la dictadura, durant més de dues dècades. L’any passat, després d’haver rebatejat la secció
amb el nom de Crònica social, Mireia
Vila li va agafar el relleu per narrar fets
de la història local il·lustrats amb fotografies retrospectives.
El llegat d’Antoni Quintana
La majoria de clixés de les instantànies d’Antoni Quintana es conserven a
l’Arxiu Comarcal. «La família va decidir

entregar-hi unes 25.000 imatges que, a
l’hora de fer el recompte final, van acabar sent 30.000!», explica el seu fill, Jaume Quintana Tort. Però el conegut fotògraf va retratar molt, moltíssim, fins
al punt que, anys després de la seva
mort «han anat sortint clixés per tot arreu: a casa de la meva germana, on va
passar els últims anys de vida; al traster
del pis en què vivien els pares al carrer
de Sant Magí, o a les golfes d’una casa
que tenim a Capellades», d’on Antoni
Quintana era fill. «En jubilar-me, vaig
començar a tenir més temps i em vaig
engrescar a agafar els negatius, escanejar-los i guardar-los a l’ordinador».
A hores d’ara, Quintana té «uns 4.000
clixés de fets i gent de Manresa de temes variats i unes 2.500 fotos revelades
guardades en àlbums. Les imatges són
d’entre 1965 i 1980, aproximadament».

Amb tot aquest material, Jaume Quintana ha creat un petit arxiu. A mesura
que digitalitza els clixés els emmagatzema a l’ordinador. «Tinc totes les fotos
en àlbums, classificades per temes i els
clixés positivats a l’ordinador, ordenats
per temes i anys, si és que estan datats», comenta, El Jaume assegura que
sort en té de l’ordinador «perquè, si no,
manualment seria molt difícil ordenar i
visualitzar tot el material».
Com va fer en el seu dia, la família
Quintana té la intenció de «dipositar
tots els clixés que encara hi ha a casa a
l’Arxiu Comarcal per adjuntar-los amb
la primera gran remesa». En qualsevol
cas, el que més satisfà la família és
«deixar que tothom qui vulgui recordar com era la Manresa dels anys 60 i
70 gaudeixi de les fotos. N’hem cedit

quan ens ho han demanat, sempre
que n’esmentin l’autor».
Amb aquest esperit, Jaume Quintana
també publica material, ara per ara, a
l’espai de Facebook Manresa en imatges, que, entre moltes altres aportacions espontànies, compta amb un altre
col·laborador destacat, Joan Guitart.
Reporter, càmera i muntador de vídeo,
va ser un dels pioners de la televisió
de la ciutat, en la primera emissió de
Tele7 l’any 1984 i, posteriorment, amb
la marca Televisió de Manresa. Guitart,
ja jubilat, comparteix a la xarxa, i amb
una explicació prèvia en la publicació,
treballs audiovisuals de tot tipus –des
de capçaleres de programes a programes, reportatges i entrevistes–, que
recullen la seva feina des de principis
dels vuitanta fins als noranta.

Intersecció entre la Muralla del Carme i la carretera Cardona l’any 1968. Foto: Antoni Quintana Torres.
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D’esquerra a dreta: Antoni Quintana Torres, Jaume Quintana Tort,
Susanna Tort Marra, Marta Quintana Tort i M. Carme Quintana Tort, l’any 1959.

Obres d’ampliació de l’Institut Lluís de Peguera l’any 1968.
A sota envelat de festa Major d’aquell mateix any.
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Manresa, a cop d’ull
Per la seva banda, Josep Xicota recull
imatges antigues amb la intenció de
difondre-les tant a través del seva revista electrònica Manresa a cop d’ull,
com mitjançant l’espai de Facebook
«Fotografies antigues de Manresa»,
on es recullen tot tipus d’instantànies,
moltes també d’Antoni Quintana. Xicota va néixer a Barcelona fa 62 anys i
en fa deu que viu a Manresa, després
d’exercir de periodista a la Seu d’Urgell.
La tasca relacionada amb el passat de
la ciutat neix «de la curiositat i les ganes de ficar el nas arreu i descobrir coses que puguin interessar la gent. Amb
un despatxet envoltat de llibres no n’hi
ha prou. S’han de copsar les coses de
primera mà».
Amb aquest esperit va començar les
edicions de Manresa a cop d’ull, un
butlletí electrònic d’entre set i deu
pàgines que, actualment, distribueix a
unes 4.200 persones i en el qual elabora «reportatges que aglutinen informacions i temes de tot tipus. Vaig començar tímidament i m’he anat animant».
A la revista també hi col·labora Maria
Montserrat Morera, que fa una secció
literària, i l’il·lustrador Jaume Gubianas.

I incorpora informació de les programacions activitats de Cineclub i dels Amics
de l’Art Romànic. Josep Xicota fa edicions mensuals de setembre a maig, amb
un parèntesi els tres mesos d’estiu.
El mateix editor s’ocupa dels reportatges i, quan les imatges són retrospectives, aprofita «fotos i material que
em cedeixen. Busco racons, edificis i
indrets de Manresa per resseguir-ne
la història. Per exemple, em van sorprendre les activitat d’oci que, en una
altra època, acollia el primer tram del
Passeig o les històries d’estira-i-arronsa quan se n’havia de definir el traçat».
Xicota planifica sobre la marxa temes
ben variats i, pels volts de Nadal, aborda activitats relacionades amb les festes, com ara els Pastorets centenaris
dels Carlins o els tradicionals de la parròquia de San Josep al Poble Nou.

Carrer dels Caputxins l’any 1931.
A sota, escalinata de la Clínica de Sant Josep inaugurada el 1929.
Fotografies de l’arxiu particular de la Clínica, actualment gestionada per Althaia.

Paral·lelament, Xicota va impulsar fa
uns tres anys Fotografies antigues de
Manresa, un espai a la xarxa Facebook
que aglutina 9.000 seguidors. Les primeres fotos provenien d’un altre espai
amb no gaire requesta que es deia Fotografies antigues de Catalunya. Al principi, hi van aparèixer fotografies força
inèdites que van despertar l’interès de
molta gent. El ritme de publicació a la
xarxa és desigual, tot i que pràcticament afegeix continguts diàriament.
Les cronologies de la pàgina són tan
dinàmiques que «el material es fon ràpid. Sempre tinc imatges per anar publicant, però també en recupero de les
que ja van aparèixer fa un temps i que
la majoria de seguidors de la pàgina no
van veure».
Retrats ben documentats
El blog Històries manresanes va començar a gestar-se el 2007. El seu creador,
Jordi Bonvehí, estudiava llavors Història a la Universitat de Barcelona. «Una
colla de companys i amics de classe
vam començar a engrescar-nos amb el
tema de la història local i el món digital que venia com una onada. Volíem
fer encaixar aquests dues peces separades. Fer història de proximitat, com
diuen ara, i, sobretot, fer-la visible i
engrescadora». En aquell moment, explica Bonvehí mateix, «la història local
pràcticament era invisible a internet i
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especialment en la nostra llengua. Hi
havia poquíssima informació i referents, Viquipèdia i poca cosa més».
El febrer de 2008, amb motiu del 200
anys de l’esclat de la Guerra del Francès, va penjar la primera publicació.
Però aviat va anar desviant-se cap altres camps «amb la ciutat de Manresa
de protagonista», explica el Jordi, que
actualment col·labora amb el Centre
d’Estudis del Bages i l’espai Memòria.
cat. «La història local ja és una actiu positiu per als historiadors mateixos. A la
Universitat, precisament, no s’estudia
historia local temàtica. Pots tenir-ne
una idea genèrica o un camp on desenvolupar-la, però desconeixes la teva
historia local, o sigui, els carrers, les places i els indrets on has conviscut».

Recepció dels membres de l’expedició del CECB al Makalu a l’Ajuntament, el 1976.

Les publicacions del seu blog contenen fotografies retrospectives, representacions artístiques com pintures i
escultures, vídeos i tot tipus d’enllaços per ampliar les diversos episodis
històrics o traços biogràfics que s’hi
relaten. L’autor també cita la bibliografia consultada per confegir els continguts. La presentació de continguts
i el vessant clarament didàctic és molt
semblant al portal d’història local de
referència a la ciutat, Memòria.cat,
que continua ampliant continguts
incorporant a la xarxa imatges, documentació i estudis de temàtiques històriques diverses.
En aquest sentit, Jordi Bonvehí ressalta la utilitat d’aquest treball per al
propi ram, però també per a la resta
de persones a qui agradi llegir o tinguin curiositat per aprendre de manera confortable i agradable. «El meu
objectiu», continua el jove historiador,
«és acostar al lector genèric el treball
més feixuc dels historiadors, sense
oblidar mai el rigor i la metodologia
de treball». De moment, gràcies als coneixements adquirits, encara té moltes
històries per relatar en el seu blog, un
espai que el 2011 va obtenir, per votació popular digital, el Premi a Millor
Blog d’Història corporativa als IV Premis Blog Catalunya.

Benedicció de vehicles el dia de Sant Cristòfol de l’any 1969.

Ballada de sardanes a la plaça Major a principis dels 70. Fotografies d’Antoni Quintana Torres.
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Sala reformada de l’hospital de Sant Andreu (1916). Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages.

Obres a la cripta de la Seu (1973). Al costat Pere Roca fa els últims retocs a la imatge de la Divina Pastora l’any 1980.
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‘Apugem la persiana’
Des del 18 de març d’aquest any, mensualment, apareixen a la xarxa els continguts de l’espai virtual Apugem la
persiana, creat per Sílvia Berengueras,
Lluïsa Font, Miquel Sanchis, Blanca
Virós i Montse Jàndula. Les publicacions també s’enllacen des de Facebook,
que contribueix a expandir-ne la difusió i a canalitzar el trànsit cap al blog
apugemlapersiana.blogspot.com.es. La
idea, segons Lluïsa Font, va sorgir davant de «la necessitat de recuperar el
patrimoni comercial que havia tingut
la ciutat. Un comerç propi, local, amb
encant, molt lligat als oficis i que ara
s’està perdent en benefici de grans cadenes comercials, franquícies i supermercats». A l’elaboració de continguts
s’hi afegeix una preocupació per l’estat
del centre històric. «Fem memòria d’un
barri vell que havia estat el gran centre de la ciutat i que ara ha tocat fons,
amb negocis que han anat tancant i un
epicentre comercial que s’ha desplaçat
cap a d’altres zones. Pensàvem que
valia la pena recuperar aquesta part
d’història de Manresa», exposa Sílvia
Berengueras.
Les autores del blog, que també compten amb la col·laboració de Marta
Besora, Dolors Estrada i el Centre de
Normalització Lingüística Montserrat,

tenien clar que no volien només penjar
fotos amb un peu mínimament explicatiu. Per tant, en cada nova entrada,
investiguen «la història de cada foto a
partir de fonts testimonials que expliquen, de primera mà, tot el que hi ha
darrere», diu la Lluïsa. La Sílvia concreta la metodologia de treball: «Parlem
amb expropietaris, extreballadors,
familiars, etc. dels comerços i n’expliquem la història amb rigor, citant totes
les fonts i assenyalant qui té els drets

de les imatges». Tenint en compte els
hàbits de consum de continguts a la
xarxa, continua la Sílvia, «volem defugir la sobreinformació que hi ha a internet. Per això pengem primer una fitxa
inicial de lectura ràpida i didàctica amb
noms, anys, de què era el negoci... Qui
s’hi interessa continua llegint».
Apugem la persiana fa una crida per
trobar contactes d’establiments dels
quals volen obtenir informació com

A l’esquerra, Jaume Seoane, amb uns cambrers i una cambrera, a la Cerveseria.
Foto: Arxiu família Seoane Herrero.
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la merceria de ca la Dibuixanta, els
magatzems El Siglo i cal Gras o les
Xocolates Torras. Lluïsa Font avança
continguts i activitats futures: «Estem treballant en una roda d’anuncis
de comerços antics i una altra amb
els cromos de l’àlbum dels comerços
manresans que el 1994 va publicar la
UBIC per celebrar els 25 anys. N’estem
tramitant els drets per incorporar-ho
al blog». La Sílvia Berengueras afegeix
una tasca social a partir de la feina que
fan, com ara «tallers de memòria en
residències i llars d’avis. De fet, ja hem
fet un taller en un esplai».
Lluïsa Font conclou dient que «l’objectiu més immediat és el de fer de pont
intergeneracional: els que ho van viure
i se’n recorden però que no fan servir
internet, ho expliquen. I nosaltres ho
pengem a la xarxa, que és on hi ha els
joves perquè prenguin consciència del
passat de la ciutat». Un altre projecte,
que encapçala Montse Jàndula, és el
d’un mapa interactiu amb ubicacions
i fotos d’antics comerços que, més
endavant, podria servir de base per definir rutes culturals per visitar-los.
Per a més informació:
http://apugemlapersiana.blogspot.
com.es

Façana de la Casa Fius a la plaça Major. Fotografia cedida per ‘Apugem la persiana’.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa
El CNL Montserrat lliura els premis de la gimcana de Sant
Jordi «A l’abril cada paraula val per mil»
Eli Morales, FatimaZehoui i Elena Ostapenko han estat les guanyadores de
la gimcana de Sant Jordi.
El CNL Montserrat ha lliurat els premis del joc lingüístic «A l’abril cada paraula val per mil», que ha organitzat durant el mes d’abril, a les tres persones
guanyadores, les quals han manifestat la seva satisfacció i l’interès que els
havia generat el concurs. «He vist que hi havia algunes paraules catalanes que

provenen de la meva llengua» ha comentat una de les afortunades.
El 1r premi, un lot de productes dels establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua, que han aportat Llibreria Rubiralta, La Drogueria, Carnisseria Josep Prat, Perfumeria Imma, Joguines Valls, Imaginarium Manresa,
Forn de Cabrianes, Cal Manel, Toni’s, L’Aroma, Bar Noemí, Farmàcia Comas,
Sibelius i Botiga del comerç just, ha correspost a Eli Morales.
El 2n premi, un menú per a dues persones al restaurant Cibus, col·laboració
de Diesa restauració, ha estat per a FatimaZehoui.
I el 3r premi, una capsa regal «Fent País». Experiències per descobrir Catalunya, col·laboració d’Abacus Manresa, se l’ha endut Elena Ostopenko.
El CNL Montserrat agraeix la participació de les gairebé 200 persones que
han jugat a la gimcana, la col·laboració dels comerços i organitzacions que
han exposat els cartells «A l’abril cada paraula val per mil» i el suport dels establiments col·laboradors del Voluntariat per la llengua, Diesa restauració i Abacus
Manresa que han aportat els obsequis per als guanyadors de la gimcana.
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Gerard Oliva

instantànies

Un portal al carrer de Sobrerroca.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

El parc del Secà

É

s una petita mostra dels secans del pla
del Bages, només 13 hectàrees, fins ara
abandonades, que el Consorci de Residus del Bages amb la col·laboració dels
propietaris, ha adequat a l’oci, al turisme
i a l’educació ambiental. Situades entre el
polígon de Bufalvent i el parc Ambiental
conformen el parc del Secà, un projecte
enfocat a divulgar l’agricultura tradicional de secà, el
paisatge que l’acompanya i el patrimoni arquitectònic
de les construccions de pedra secà. Un nou espai a considerar dins de l’Anella Verda, a cavall entre la vall del
Cardener i la del Llobregat, de molt fàcil accés, a peu
o amb cotxe, des d’un petit pàrquing habilitat al costat
nord del polígon, al carrer de Pau Miralda, davant del
número 33. Bàsicament consta de tres itineraris: el camí
de les oliveres, el camí del ametllers i el camí de la timoneda. A més, hi trobem plafons explicatius de les característiques de l’entorn.
Al secà s’hi plantava blat, vinya i oliveres i, de vegades,
ametllers. Pa, vi i oli, aliments bàsics de l’agricultura
de subsistència Un paisatge molt aprofitat i amb pendents pronunciats originàriament, però ara fragmentat
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Fotografia: Feixes esglaonades, barraques i oliveres.

en feixes petites, esglaonades per murs de pedra seca
que eviten que la terra de conreu i l’aigua de pluja se’n
vagi ràpidament avall. Així el terreny quedava ben anivellat i ordenat i era fàcil establir propietats i evitar el
pas del bestiar. A la part central de cada feixa s’hi plantava vinya i, a les vores, als marges, oliveres intercalades amb algun ametller. Hi ha un total de 400 oliveres
i una dotzena de barraques de vinya acompanyades
d’altres construccions de pedra seca com les tines i els
canals d’aigua.
El parc disposa d’una increïble vista panoràmica cap al
sud. Podem contemplar el paisatge de seca de forma
global, la muntanya de Montserrat de fons, amb Castellgalí, el Talló i la serra de Montlleó més properes, i
les instal·lacions del parc Ambiental: dipòsit de residus
(l’abocador), basses de pluvials i planta de tractament
de lixiviats. Tant el parc del Secà, un espai o paisatge recuperat del passat, com el parc Ambiental, espai ocupat
principalment per enterrar les escombraries que generem, són el resultat de la transformació de l’entorn per
part dels humans. Tots dos espais ens ensenyen que els
humans podem modelar l’entorn de la manera que més
ens convingui cap a formes més o menys antropitzades.

indrets

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

Les coves de Montserrat

Q

uan s’observa la muntanya de Montserrat des de l’aire –o des d’internet
a través d’algun dels múltiples visors
que existeixen– sobta veure-hi dibuixades línies, orientades majoritàriament NNE-SSO, que travessen
el massís de dalt a baix. Mirant amb
deteniment se n’observen altres en
direccions pràcticament E-O. Són els
diferents sistemes de fractures, anomenades diàclasis, i
són la clau per entendre la morfologia tan singular de la
muntanya. Són, també, els llocs per on l’aigua meteòrica
s’infiltra cap a l’interior, dissolent lentament però sense
pausa les entranyes de la muntanya. Roques com calcàries i evaporites (guixos i sals) poden ser dissoltes per
l’aigua lleugerament acidificada (aigua de la pluja, per
exemple) en processos dits de carstificació. Els conglomerats on s’han format les coves són constituïts majoritàriament de còdols de calcàries i fortament cimentats
amb carbonat de calci, propicis a ser carstificats.
Quan les roques van començar a quedar al descobert, es
va iniciar un procés intens de dissolució per l’aigua que
s’anava escolant entre les diàclasis. Circulava per l’interior del massís i creava coves i avencs, fins que aconseguia
sortir a la superfície. En els primers moments ho feia en
direcció al Bruc, però a mesura que el Llobregat es va
anar encaixant per l’est formant un congost el nou nivell de base va atreure les aigües cap allà. És quan les
coves es desenvolupen més, sempre acompanyant al riu
en l’encaixament. Això significà un desenvolupament

vertical de les coves, seguint la direcció preferent de
les diàclasis, fins que aquests processos van arribar a la
base dels conglomerats, on es van trobar unes roques
impermeables que no van permetre que es desenvolupés més el carst. En continuar l’encaixament, el Llobregat va seguir baixant el nivell de base i tota la circulació
subterrània de l’aigua es va desplaçar per anar a trobar
de nou aquest nivell, que actualment és cap a Monistrol
de Montserrat, on fonts com la font Gran, la Mentidera,
etc. serveixen d’eixida d’aquesta aigua subterrània. Amb
aquest canvi, les coves de Montserrat van deixar de ser
actives i van començar a desenvolupar les espectaculars
formes càrstiques (estalactites, estalagmites...).
Nom: Coves de Montserrat. Situació: Al vessant sud de la
muntanya de Montserrat, s’hi accedeix des de l’àrea d’Esplai
de la Salut, a Collbató. Cal prendre el desviament del punt quilomètric 1,5 de la carretera B-112, fins a l’aparcament. Situació
geològica: El sistema càrstic de les coves s’ha desenvolupat
dins els conglomerats que es van dipositar majoritàriament
durant el Bartonià (Eocè mitjà, fa aproximadament entre 41
i 37 milions d’anys). Procedència del nom: Conegudes també amb el nom de coves de Collbató o coves del Salnitre, en
aquest cas per la suposada presència d’aquest mineral. Trets
geològics: La cavitat principal té vora 1 km de recorregut. El
desnivell és d’aproximadament 45 m i les sales i els pous són
plens d’espeleotemes molt ben desenvolupats que atorguen
una gran bellesa a la cova. Materials geològics: Conglomerats amb predomini de còdols calcaris. Edat de formació: Molt
probablement en algun moment durant el Pliocè, època que
va entre els 5,3 i els 1,7 milions d’anys. Curiositats: Ha tingut
activitat humana des del Neolític, com a refugi, com a indret
d’inspiració dels artistes modernistes, com a punt cabdal de
l’espeleologia catalana o per l’explotació de salnitre. En aquest
sentit, estudis fets els últims anys no han trobat aquest mineral, però sí Brushita, en aquest cas un fosfat.
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ciència de pot

vins del Bages

Marta Grifell i Blanca Vallès

Jaume Pont

La por

Sanmartí 1018
Macabeu
Picapoll 2015

Els humans som animals i encara conservem algunes de les conductes
més primitives d’aquest col·lectiu. I la por n’és una. Pensem que no
tenir por és de valents, però la por no té res a veure amb la valentia.
La por ens avisa quan estem davant d›un perill. Només té un objectiu:
ajudar-nos a sobreviure.

Els estudiosos de les conductes animals defineixen
tres maneres de reaccionar davant una situació de
perill: paralitzar-se, fugir o lluitar. La por activa tot el
nostre sistema nerviós i prepara el cos per superar
l’adversitat. Per exemple; les pupil·les es dilaten per
millorar la visió, el ritme del cor s’accelera, augmenta
la glucosa a la sang, la pressió arterial i l’activitat cerebral. Un animal reaccionarà d’una manera o una altra segons el perill que percep i segons la seva pròpia
situació. Una mare amb cries es prepararà per lluitar
per tal de protegir-les; un ratolí, davant un depredador, es paralitzarà per intentar no ser vist i una zebra,
abans de ser caçada per la lleona, intentarà fugir.
Avui dia, nosaltres ja no ens hem d’enfrontar a depredadors, però encara percebem moltes situacions com a perilloses en el nostre entorn. Tenim por.
Igual que els animals, la manera com avaluem el
perill ens farà reaccionar d’una manera o una altra. I
doncs, la propera vegada que tinguis por, lluitaràs?
et paralitzaràs? o fugiràs?

V

i nou, d’un celler
incorporat recentment a la DO, situat
al terme municipal
de Sallent i amb
més de 1000 anys
de conreu. Elabora
vins ecològics amb
les varietats que es cultivaven a la finca.
Collita 2015, feta al punt òptim de maduració, controlant la temperatura de
transport al celler, i acurada selecció de
raïm, maceració pel·licular per obtenir
aromes varietals. Part del vi fermenta a
baixa temperatura per no perdre fruita i l’altra en bótes per guanyar volum
i profunditat. Resultat: vi
expressiu, complex, bona
textura aportada per les
mares fines i la criança en
bóta. Aromes típiques del
Picapoll, pera i pinya, la
fruita blanca i l’acidesa del
Macabeu, més el fonoll i
la farigola de l’entorn fan
d’aquest Sanmartí 1018
un vi blanc amb tipicitat i autenticitat pròpies del Pla de Bages.
Cal recordar que al
Bages, tot i tenir el Picapoll com a varietat
autòctona, hem de tenir en compte el Macabeu, que ha trobat
aquí un microclima
ideal i dóna molt bons
resultats com a varietal i com a cupatges.
PVP: 13 €
Jaume Pont, sommelier
del Setè Cel
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l’entrevista

Q

uina ha estat la teva
relació amb Josep Salido Chimeno?
—Era el meu tiet i
exercíem de tiet i neboda. Era el germà de
la meva mare i sempre
vam mantenir un contacte molt proper, ja
que tant la meva mare com el meu tiet
han estat tota la vida molt units i la resta de la família també. Quan me’n vaig
anar a viure a Barcelona ens vam veure
menys, però en els moments que tocava ser-hi, sempre hi vam ser. Als últims
anys, la relació amb el tiet la vam intensificar molt perquè estava seriosament
malalt i penso que li vam donar el suport
que requeria tot fent-li costat durant els
mesos que va estar més malament. Va
morir el juliol del 2015 als vuitanta anys.
—Molt conegut a la ciutat, dirigia les
Construccions Salido. Com ho valores?
—Tot i que va ser el meu avi, el fundador de l’empresa Construccions Salido,
el meu tiet va ser qui les va fer pujar i
créixer, a partir del 1961. A més de ser un
referent de la construcció, també es va
dedicar al negoci immobiliari i darrerament als aparcaments, tot formant l’actual Grup Salido que dirigeixen els seus
fills. Entre d’altres, va ser el constructor
del Palau Firal i del pavelló del Vell Congost. A part de la seva activitat professional era efectivament molt conegut a la
ciutat, ja que va tenir molt pes específic
dins la vida associativa de Manresa. Entre d’altres coses, fou un apassionat del
bàsquet i havia estat durant una temporada president del Bàsquet Manresa;
fundador i president del Biela Club,

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Rosa Maria Cornet Salido
Cap del Gabinet de Direcció de TV3, periodista i guionista especialitzada en temes de cultura i ciència, es va iniciar a TV3 com a
conductora de continuïtat i es va donar a conèixer amb el programa Més enllà del 2000. Després va presentar i participar en d’altres,
com De vacances, Com TV3 no hi ha res, Vostè mateix, Això no és tot,
O.K, i també en La Marató. Des del 1992 ha estat redactora del
departament de premsa de Televisió de Catalunya i des del gener
del 2014 ha estat cap de premsa de la Corporació. En aquests moments està enllestint el documental Hadijatou: jo acuso.
membre de la junta de l’Agrupació Manresana de Folklore, on va fer de professor a l’Esbart Manresà de l’entitat que va
ser el precedent de l’actual Agrupació
Cultural del Bages. També havia format
part de la Cambra de Comerç i havia rebut la Medalla d’Or de la ciutat.
—Que recordes del teu pas per Tele7?
—Hi vaig estar tres anys i mig. Des del
començament, quan ens vam instal·lar
a la Casa Caritat, hi vaig fer informatius
i sobretot recordo el programa Entitats,
on feia reportatges.
TV3
—Comences a TV3 com a conductora
de continuïtat, oi?
—Si, sortíem a la pantalla per anunciar
la programació que es faria. Érem una
mica apagafocs i quan passava alguna
irregularitat sortíem a explicar-la, i també els canvis de programació. A més a
més, els tres conductors de continuïtat
d’aleshores ocupàvem els diferents
torns per cobrir tota la programació,
caps de setmana inclosos, i fèiem paral·lelament una part d’un concurs que
formava part de Filiprim. Vaig entrar

en substitució de la Mari Pau Huguet,
quan va passar a fer programes.
—Quan inicies la teva activitat com a
guionista?
—Quan vaig passar a fer programes i
més concretament Més enllà del 2000,
que després es va convertir en virtual
amb 2000FF i encara més modern amb
Punt Omega. Eren programes de ciència i tecnologia, ja que cada vegada fèiem més programes propis i reportatges plenament nostres. En el meu cas
recordo que tres van ser premiats en
temes relacionats amb la salut.
Ferrer-Arpí
—Com va anar ta teva col·laboració
amb l’enginyer Josep M. Ferrer-Arpí?
—Molt bé. Ell era el presentador i ben
aviat també va ser el director del programa Més enllà del 2000. Enginyer de
formació, estava a la tele gairebé des
del començament. Els temes que tractàvem ens arribaven o els buscàvem
directament nosaltres. Teníem conveni
amb les diverses universitats, que per
nosaltres eren una font temàtica important. Al començament recordo que
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tocàvem temes de ciència i tecnologia
d’una manera pura i dura, però després
vam obrir més el ventall a temes més
socials, que a mi m’agradaven molt.
—Quin era el vostre tractament preferit?
—Que fos molt divulgatiu. Primer calia que ho entenguéssim nosaltres,
per poder explicar-ho després públicament. Reconec que de vegades em
costava perquè eren temàtiques difícils,
però tenia l’avantatge que m’agradava
molt. Em va permetre conèixer un sector que és molt desconegut en general i
ens aconseguíem admirar mútuament.
Recordo quedar al·lucinada davant
d’un inventor, que alhora quedava meravellat amb la projecció de la televisió.
Abans també es desconeixia més que
no pas ara com funcionava la tele i era
molt diferent la impressió que causàvem quan anàvem als llocs que no pas
la d’ara, que és més propera. Fins i tot
ha canviat la manera de mirar-la.
—Fèieu un gran desplegament de
mitjans?
—No. Tampoc era tan gran, ja que TV3
va néixer amb la formació dels equips
lleugers o ENG, on el mateix reporter
feia també de càmera, pel que fa als informatius. Tot i que aquest no ha estat
mai el meu cas, perquè jo no he hagut
de portar mai la càmera. Nosaltres funcionàvem diferent: anàvem amb un realitzador, portàvem un OPI (que és un
càmera que a més d’operador d’imatge
també s’ocupa del so), el periodista i
una furgoneta. Era un equip relativament lleuger. Amb el temps ens hem
anat convertint en més austers, a causa
de les retallades, perquè la situació general així ho comporta.
—En aquesta primera etapa, quins temes van centrar més la vostra atenció?
—Els de salut sempre m’han impactat
molt. Per exemple, recordo que vaig fer
en diferents èpoques dos reportatges
sobre l’anorèxia. Vaig parlar amb una
noia malalta que s’estava tractant, però
encara no havia fet el pas de reconèixer que ho era, sinó que havia anat al
metge perquè la hi havien fet anar;
una altra que també s’estava tractant,
però que n’era plenament conscient de
la malaltia que tenia, i una tercera que
ja se n’havia sortit. Recordo que em va
impactar molt, sobretot, el testimoni
de la noia que no ho veia.
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—En aquests anys la medicina ha avançat espectacularment. N’éreu conscients?
—I tant. L’evolució ha estat brutal.
Pensa que nosaltres cada dos per tres
entràvem en un quiròfan només per
veure’n la nova tecnologia. He vist com
feien una pròtesi de genoll a l’Hospital
del Mar; a la Corachán, com posaven les
primeres pròtesis de pit d’un material
nou; en d’altres llocs, ens explicaven
com feien les operacions a través de
pantalles... Aquesta evolució tecnològica es va produir en tots els àmbits.
Recordo quan es van presentar els primers telèfons mòbils, el DVD, Internet,
concretament a la Universitat de Barcelona, on davant d’una pantalla, un especialista ens mostrava tot gravant un
reportatge, en què podíem voltar pel
campus de la Universitat de Berkeley
als EUA, que era la bomba del moment.
Anàvem a les empreses, que ens ensenyaven orgulloses el seu ordinador de
tres gigues. També recordo el primer
televisor que ja no era de tub de raig catòdic, sinó de plasma, que costava dos
milions de pessetes... Era una època
apassionant que ha evolucionat molt.
Programes
—Quina era la teva feina al programa
De vacances?
—Hi vaig ser una sola edició i va ser
molt intensa, esgotadora i divertida. Va
ser la primera vegada que el De vacances es feia a l’exterior. Fins aleshores, el
presentador no s’havia mogut de dins,
i eren els equips informatius els que
anaven pel territori i recollien diferents
notícies pròpies de l’estiu. Nosaltres ja
vam començar sortint del plató i enviàvem cada dia el material que havíem
enregistrat. Recordo que vam voltar per
tot el Principat, el País Valencià i Mallorca, on les nostres delegacions ens donaven suport. L’equip exterior el formàvem un càmera, Joan Porredón, i jo.
—Com TV3 no hi ha res i Vostè mateix,
en quina línia anaven?
—A Com TV3 no hi ha res feia de presentadora de reportatges sobre coses
guapes de la televisió. Era un programa que va ser puntual i típic d’estiu,
que reaprofitava coses que ja s’havien
vist i fet a la tele. I Vostè mateix era un
programa en què es presentava una
peça al plató i jo havia fet un directe a
fora, on la gent explicava el que li havia
semblat tot plegat i decidia el final. Hi

vaig tenir intervencions puntuals.
—En canvi, Èxit era un programa musical, oi?
—Si, va ser un programa de música
que copresentava amb Llorenç Santamaria per a gent que volia triomfar
en el món de la música, realitzat com
una mena de concurs. Em sembla que
en l’edició que vam presentar junts
amb el Llorenç en va sortir guanyador
el grup Ja t’ho diré. Es gravava en una
gran discoteca de Cornellà, amb música en directe i va ser molt divertit. Amb
el Llorenç Santamaria m’ho vaig passar
molt bé fent aquest programa.
—Cronològicament, vas fer Això no és
tot i O.K.?
—En el primer cas es tractava d’un
programa matinal presentat per Jordi
González, i O.K, era un magazín de tarda dirigit per Alfons Arús i presentat per
Inca Martí. En tots dos casos, jo hi feia
una secció de ciència i tecnologia, on
es presentaven reportatges curiosos de
divulgació. De vegades, les novetats es
presentaven a plató i altres eren reportatges enregistrats prèviament.
La Marató
—Com has viscut La Marató de TV3?
—Durant molts anys hi he col·laborat
fent de presentadora voluntària, com
tots els que hi participem. Hi ha uns
presentadors a plató i la resta de pre-

sentadors de la casa que estàvem a fora,
a diferents llocs. Interveníem en diverses connexions entre quatre i sis hores.
En algunes altres ocasions havia estat
a la sala de telèfons de TV3, de la Fira o
del Palau Sant Jordi, on destacàvem la
participació i la intensa col·laboració de
la ciutadania. A més, sempre hi havia
sorpreses, com una vegada que recordo una actuació de castells en directe al
Palau Sant Jordi per ajudar a fer la crida.
—Quina ha estat la teva participació
en els Caps d’Any?
—He participat en alguns. Sempre són
divertits perquè és un entorn festiu.
En recordo un especialment on hi havia playbacks i em va tocar fer d’Aretha
Franklin, mentre d’altres companys fe-

sa són la veu oficial de la cadena. Des
del departament es fa la comunicació
de tots els canals i ara també de Catalunya Ràdio i dels mitjans digitals. Rodes
de premsa, preestrenes, dossiers i notes de premsa, i també graelles, gestió i
planificació d’entrevistes. Ho enviem a
tota la resta de mitjans, premsa escrita,
ràdios, webs, bloggers a qui interessa
la nostra programació...
—Des del gener del 2014 has estat cap
de premsa de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, oi?
—Des de fa un temps s’està treballant
en la confluència dels mitjans corporatius per ser més operatius. Aquesta
confluència es va començar per l’àrea
de comunicació. Vaig accedir al càrrec

«Hadijatou va arribar a denunciar el govern del
Níger per no haver-la protegit contra l’esclavitud»
ien cors i ballaven. Em van deixar triar,
però em vaig embolicar de mala manera: maquillatge, perruca...
—Recordes algunes retransmissions
que t’hagin impactat especialment?
—La retransmissió de la Missa del Gall
des del Monestir de Montserrat. Fer els
comentaris d’una Missa tan solemne
en un entorn que conec des de petita i
que forma part del paisatge de la meva
infantesa em va impressionar! També
em va fer molta il·lusió presentar la cavalcada dels Reis de Manresa per TV3.
A més de l’emoció de ser casa meva,
s’hi sumava la màgia de l’esdeveniment
i poder fer lluir la meva ciutat. De
cavalcades n’he fet a més ciutats i cadascuna té trets especials: a Manresa,
els armats i a Tortosa, les ovelles. Els tres
reis arriben a cada localitat de manera
ben diversa... No hi ha dubte que a TV3
la Cavalcada llueix molt més encara que
només sigui per exigències del guió. La
mateixa televisió fa propostes per fer-la
més atractiva, sobretot pel que fa al recorregut. Muntar l’operatiu d’una cavalcada en directe és complicat perquè es
necessita un gran desplegament tècnic
i de l’equip humà.
—Quina va ser la teva feina com a redactora del departament de premsa de TV3?
—Les persones que treballen en prem-

quan se’n va anar el cap de Premsa que
hi havia hagut fins aleshores, Xavier
Janer, dins del pla d’acomiadaments
col·lectius que encara està vigent fins
al 2017. Em van proposar de fer de nou
de cap de Premsa corporativa, és a dir,
de tots els mitjans: televisió, ràdio i mitjans digitals.
—Així doncs, fins ara quina feina concreta feies?
—Més de gestió. Però no he deixat
mai d’escriure durant aquest temps.
He passat a portar la comunicació de
menys programes per raons òbvies,
però encara me’n vaig quedar alguns
relacionats amb temes documentals o
coproduccions, perquè m’agraden especialment. Els altres els vaig distribuir
entre l’equip. Em cuidava de la relació
directa amb els mitjans. De fet, ho tenia
molt per mà, ja que feia molts anys que
hi era i m’ho coneixia bé.
Cap del Gabinet de Direcció
—Finalment, com a cap del Gabinet
de Direcció de TV3, quines responsabilitats tens?
—Donar suport al director, Jaume Peral,
en tot el que calgui i representar-lo. Com
a membre del Consell de Direcció, prendre les decisions que correspongui... És
una feina tan diversa com interessant.
Estic en contacte amb moltes entitats,

institucions, empreses i associacions.
—Què suposa aquest canvi?
—És força diferent. Passar de redactora
de premsa a cap de Premsa, com que ja
m’ho coneixia molt, no em va suposar
gaire canvi, ja que continuava estant
dins la zona de confort. Ara sí que ho he
notat i tinc una altra visió molt panoràmica de la tele. Potser abans ja la tenia
des de la comunicació de premsa, perquè estava en contacte amb tots els mitjans i amb tots els departaments de la
casa, però ara, des del Gabinet de Direcció tinc un altre punt de vista. Tot i que
TV3 és molt gran, la part bona és que
conec la casa molt bé per haver estat a
la part de programes, la gent, el funcionament i les dinàmiques; les altres àrees
les conec perquè treballant en premsa
estàs en contacte amb tothom i, a més,
he procurat estar al dia dels mitjans digitals. Estic molt contenta de la meva
trajectòria professional. M’ho he passat
bé fent les coses que he fet, sense perdre mai la curiositat per aprendre.
Guionista documentalista
—Comences a fer de guionista amb el
documental L’estrambòtic naixement de
Venus. Com va anar?
—Quan vaig deixar de fer pantalla el
2005, hi havia una part de la feina que
trobava a faltar. Amb la realitzadora
barcelonina Lala Gomà –companya de
la tele que ja no hi és des de fa anys i
primer premi nacional de cultura en
l’àmbit audiovisual que vaig conèixer
precisament fent programes, li vaig
proposar de fer un documental conjuntament, ja que fins aleshores jo no
n’havia fet, en especialitzar-me en reportatges. Vam començar fent projectes que, malgrat que estaven molt treballats, no van acabar sortint. El primer
que es va fer públic és el de Hadijatou:
jo acuso, que ara estem acabant definitivament. Ara precisament m’ha trucat
la Lala per dir-me que volia canviar el
títol. Com que el vam aturar per diferents motius, entremig vam fer aquest
sobre Venus que és el procés de fer una
pintura de gran format que vam titular:
L’estrambòtic naixement de Venus. Es
tracta d’un corrent una mica desconegut, l’estrambotisme, creat pel pintor
empordanès Quim Hereu.
—De què va aquest documental?
—Es tracta de veure tot el procés de
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creació des que decideix fer aquest
naixement estrambòtic de Venus fins
que l’acaba. No se’l veu només pintant,
sinó que reflectim com és la seva vida
durant tot un any en què pinta l’obra.
Per exemple, ell diu que és molt important la seva vinculació amb el paisatge i
nosaltres l’acompanyem durant aquest
temps. Va ser una experiència maca
que TV3 va comprar a la productora
Picnic i posteriorment va emetre en el
programa El documental, l’any 2014.
—Quina és la història de Hadijatou: jo
acuso?

—És una història molt potent d’una
esclava del Níger, que vivint en un lloc
on no hi havia res, ni aigua ni llum, va
arribar a denunciar el seu Estat per no
haver-la protegit contra l’esclavitud. Nosaltres vam llegir-la en una reportatge
de la periodista Lali Cambra al diari El
País, que ha passat a ser la cap de comunicació de Metges sense fronteres.
A partir d’aquí vam començar a tibar
del fil. Recordo que la vaig trucar quan
encara era col·laboradora del diari i tenia la seu a Sud-àfrica, des d’on cobria
part del continent africà. Ens va posar en
contacte amb Anti-Slavery International

i amb la ONG local Timidria, fins que vam
anar a parar al moll de l’os i vam obtenir
els permisos de la Hadijatou per poder
anar a gravar i explicar la seva història.
—En quina fase del treball esteu i quina durada tindrà?
—L’estem sonoritzant i és molt possible que la presentació sigui aquest mes
de juny a la Filmoteca, tot i que encara
no està concretat del tot. Però abans
de l’estiu, segur. Pel que fa a la durada,
en farem dues versions: una de llarga i
una de més curta per a televisió, d’uns
50 minuts.

el perfil

R

osa Maria Cornet Salido neix a Manresa el
17 de març de 1961. De pares manresans,
Josep, que va exercir de mecànic, i Maria,
germana de Josep Salido, que treballava a
la constructora familiar fins que va néixer la
Rosa i va passar a fer de mestressa de casa. Té un germà,
Pere. Va començar a estudiar a l’Acadèmia Balmes fins
que a sisè de Bàsica va passar a les Dominiques i després
a la Badia Solé. Va fer el COU nocturn a l’institut Lluís de
Peguera i després va cursar estudis de Dret a la Universitat de Barcelona, per influència paterna. Però a ella el
que veritablement li interessava era Periodisme. Va començar la seva activitat laboral fent de cangur i classes
d’anglès fins que un estiu va entrar com a auxiliar administrativa a l’Ajuntament de Manresa i al Banc de Sabadell. Un any després va treure les oposicions municipals
com a administrativa. S’hi va estar vuit anys i va arribar
a exercir de cap de grup dins l’àrea d’Acció Ciutadana,
que englobava Ensenyament, Cultura i Esports i depenia
del tècnic Pere Fons. Poc després de fundar-se Tele7 a
Manresa, va intervenir en una reunió a l’aire lliure just
davant del Xalet de Casa Caritat, on l’emissora tenia les
seves instal·lacions, amb Pere Oms i Josep Vives. Durant
tres anys i mig va presentar informatius juntament amb
Josep Vives, i també amb ell va fer el programa de reportatges informatius Entitats.
El setembre de 1988 supera les proves d’oficial 2a administrativa de TV3, que es van fer a la Universitat Politècnica de Barcelona i al cap de dos mesos es presenta a
una convocatòria de proves de conductora de continuïtat, activitat que exercirà conjuntament amb Francesca
Fosalba i Jordi Novellas. Com a reportera i guionista es
dóna a conèixer en programes com Més enllà del 2000,
2000FF i Punt Omega, amb l’enginyer Josep M. Ferrer-Arpí (mort el setembre del 2014), amb qui va treballar fins
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al 2005 i es va especialitzar en temes socials i de salut.
Participa en alguns dels seminaris del famós guionista
Robert Mckee. Després, ja com a guionista, ha participat en la pel·lícula documental L’estrambòtic naixement
de Venus i en aquests moments està enllestint, conjuntament amb Lala Gomà, Hadijatou: jo acuso. Ha estat
presentadora i col·laboradora de programes com De vacances, Com TV3 no hi ha res, Vostè mateix, Èxit, Això no és
tot, O.K, i també La Marató de TV3. Paral·lelament i des de
l’any 1992, a més de fer el programa setmanal Més enllà
del 2000, es va incorporar al departament de Premsa de
Televisió de Catalunya com a redactora, on s’estarà tretze
anys. Des del gener del 2014 ha estat cap de Premsa de
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i
actualment és cap del Gabinet de Direcció de TV3. No ha
parat mai de formar-se: guió, tècniques de comunicació,
redacció periodística especialitzada, idiomes, eines digitals... Ara mateix fa tercer curs d’especialització en novel·
la a l’Ateneu Barcelonès, «tot i que no em va gaire bé per
falta de temps, ja que ho he de fer de manera virtual».

el pou
de cultura

Juny 2016

patrimoni ciutadà
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Casa Bosch

L

es carreteres de Vic i de
Cardona són els dos eixos que van eixamplar
la ciutat medieval, amb
edificis industrials ben
a la vora de casals burgesos com aquest de neoclàssic
construït el 1891 a la cantonada
de la carretera de Vic i el carrer
Bilbao. Es tracta d’un edifici d’habitatges cantoner entre mitgeres,
de planta baixa, dos pisos i una
planta sota la coberta. Les façanes presenten una composició
regular i simètrica i s’hi veu un
conjunt d’elements formals neoclàssics: obertures emmarcades
per frontons, cornises generoses,
balconades corregudes entre tres
finestrals i línies d’imposta que separen els pisos i ressalten l’horitzontalitat de la façana, recoberta
amb estuc en fred i pedres cantoneres que ressalten la cantonada.
Al mig de la coberta inclinada a
tres vessants hi ha una característica torre mirador que
és difícil de veure si no és a una certa distància. En conjunt, l’edifici s’expressa per una composició pròpia de
l’arquitectura academicista, en la qual destaca el treball
per mantenir la simetria en les façanes a partir d’eixos
verticals que, en el cas de la façana a la carretera de Vic,
s’emfatitza amb la cornisa coronada per un frontó.
El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial pels valors compositius, estilístics i formals, i per
mantenir la identitat de la cantonada i l’encaix en el
front edificatori de la carretera de Vic. Malauradament,
l’edifici no destaca prou perquè el disseny dels comerços de la planta baixa no respecta l’estètica marcada per
l’arquitecte. Els propietaris de la casa eren els germans
Bosch, tal com es veu en les abreviatures esculpides so-

bre la porta principal, «B H», corresponents a Bosch Hermanos, el nom de la seva empresa de pintes i lliços, les
principals peces de recanvi dels telers, que produïen en
una nau propera. La seva importància es veu en la participació que van tenir en la Cambra Oficial de Comerç
i Indústria de Maresa en què Josep Bosch i Carreras va
ser el primer tresorer el 1906 i el segon president, des de
gener de 1907 fins a la seva mort, el juny de 1908. El seu
germà Lluís va ser comptable de l’entitat fins al 1914.
PER SABER-NE MÉS:
RUBÍ, Maria Gemma, La fundació de la Cambra i els primers anys
de trajectòria, a Maria Gemma Rubí i Lluís Virós, La Cambra de
Comerç i Indústria de Manresa, cent anys d’impuls econòmic,
Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, 2006.
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fila cultural

Jordi Estrada

E

Quaranta anys
fent esclatar la música

n aquell llunyà 1975, en
què Onofre Boqué i Josep Padró van tenir la
pensada de crear un centre de pedagogia musical activa, poc es devien
imaginar que al cap de
gairebé mig segle continuaria tan viu i
actiu com el primer dia. Tant Boqué com
Padró formaven part del Quartet de
flautes, juntament amb Manel Oliveras,
que també va incorporar-se al projecte
d’obrir una escola de música on bàsicament s’ensenyés els nens a gaudir de la
música, tot estimulant-ne la sensibilitat
per mitjà del mètode Orff, que Padró
havia descobert fent un curs amb el pedagog musical belga Jos Wuytack, creador de les cançons amb gestos.
Mentre als conservatoris els alumnes
aprenien música com qui estudia un
manual de circulació, hi havia qui es
proposava treballar el ritme i el so com
a formes d’expressió personal i artística. La violinista Ariadna Padró, actualment vinculada a l’Esclat i al Conservatori, sosté que els conservatoris han
obert les portes als nous temps i a les
metodologies més modernes. Amb tot,
cal reconèixer que l’Esclat ha estat pioner en molts aspectes, i encara avui,
sobretot pel que fa a l’estimulació musical dels més petits, continua sent un
centre de referència, bé sigui per l’experiència acumulada o pel marge de
maniobra i de gestió que comporta no
dependre de cap adminitració pública o privada. En aquest sentit, explica
l’Ariadna, «l’Esclat sempre ha funcionat
com una espècie de cooperativa, en
què tot es fa entre tots».
La clau de l’èxit d’aquesta proposta, diu
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Des dels seus inicis, l’escola de música Esclat ha significat per a
moltes generacions una manera diferent, més oberta i participativa, d’atansar-se al fet musical.
l’Ariadna, ha estat «gaudir i compartir».
L’Esclat és un espai on els alumnes participen, interpreten, creen. Hi aprenen
a compenetrar-se, escoltar, treballar en
equip per mitjà dels tallers, els combos,
l’orquestra i els grups vocals. Segons
l’Ariadna, «la idea sempre ha estat posar la música a l’abast de tothom, amb
independència de les edats». En efecte, des de la seva obertura l’Esclat ha
acollit tant infants com adults. Actualment, els més petits representen un
40% de l’alumnat, i la resta es reparteix
a parts iguals entre adults i joves.
Els primers vint anys
Des de bon principi, explica l’Ariadna,
«el pare tenia clar que primer calia sentir la pulsació de les notes amb el propi
cos i després dibuixar-les al pentagrama». És damunt aquesta base que Padró i Boqué van fundar l’Esclat el curs
1976/1977. L’escola va arrencar amb
110 alumnes, que aprenien solfeig i
cant coral amb Dolors Casas, dansa
i expressió corporal amb Imma Pla, i
flauta de bec amb Pilar Martos.
No va ser fins un parell de cursos després que van introduir-hi els estudis
d’instrument. Joan Crosas, que aleshores tocava amb Els Esquirols, va començar-hi a fer classes de guitarra folk. L’instrument s’estudiava paral·lelament amb
el llenguatge musical. En un mateix curs
va arribar a haver-hi més de seixanta
alumnes de guitarra, cosa que va animar el centre a obrir una aula d’instruments populars i, tot seguit, el Taller de

Música Moderna i Jazz, coordinat per
Manel Camp, i l’Aula de música Clàssica,
amb Josep Padró al capdavant. Va ser
un moment crucial per a l’escola i també per a Joan Crosas, per a qui el pas per
l’Esclat «va significar un punt d’inflexió,
ja que arran d’aquesta experiència vaig
deixar l’empresa química on treballava
per dedicar-me professionalment a la
música, el doblatge i el teatre».
El Taller de Música Moderna i Jazz va significar un revulsiu d’abast territorial extraordinari. En paraules de Lluís Ribalta,
un dels bateries més reconeguts de casa
nostra, «allò va ser un oasi al mig del desert». En l’àmbit de l’ensenyament de la
música moderna el desert s’estenia de
cap a cap del país, si exceptuem el Taller
de Músics de Barcelona, tot just creat.
L’ànima en va ser Manel Camp, un músic i compositor polièdric, amb una
llarga trajectòria com a arranjador dels
principals noms de la Nova Cançó i excomponent de Fusioon, un grup de
rock progressiu i simfònic, amb Santi
Arisa a la bateria. «Vaig arribar-hi amb
quatre nocions de música», diu Ribalta,
«i en vaig sortir convertit en un músic
professional». Recorda que, en opinió
dels professors, «el més important era
tocar, tocar i tocar». I així va fer-ho, en
una «barreja de professors i alumnes,
amb qui formàvem combos de cinc o
sis persones, tots tocats per la música
moderna». D’alguna manera, matisa Ribalta, «els combos eren l’equivalent dels
grups de cambra en la música clàssica».

Van ser anys de molta activitat dins i
fora de les aules. En col·laboració amb
Rialles van dur-se a terme els espectacles pedagogicomusicals La història
del Jazz en conte i La llegenda de les set
notes. Es feien audicions de combos i
tallers, cicles de concerts i conferències.
En l’àmbit pedagògic l’Ariadna explica
com es treballava per projectes: «En una
ocasió, per al concert de final de curs, es
va musicar tot de fragments de pel·lícules. Els mateixos alumnes en van fer la
música i la van interpretar en directe».
Els segons vint anys
A mesura que el centre va anar creixent
en alumnat i oferta formativa va anar
incorporant nou professorat, molt sovint procedent de les mateixes aules.
El mateix Ribalta va fer-hi classes del
1990 al 2000, tot combinant-les amb
l’activitat com a bateria en diferents
formacions i participant en nombrosos
enregistraments. El 2001 va ser ampliada l’Aula de jazz, amb la incorporació
de Jordi Farrés, Llibert Fortuny i Ramon
Escalé, que al cap dels anys hi formà i
dirigí Gospel Singers. La pianista Viviana Salisi hi va fer també un taller de lied
i l’estiu de 2013 l’Esclat va organitzar
els primers tallers d’estiu, amb música
de cambra, piano, guitarra...
El 1996 l’actual coordinador de l’àrea
de modern, David Martell, va incorporar-se a l’Esclat, d’on havia estat alumne de Manel Camp, amb l’encàrrec de
posar en funcionament els combos
juvenils, que més endavant van donar pas al naixement dels tallers, un
format de combo amb nens fins a 10
anys. En aquests moments hi ha una
dotzena de grups d’edats i formacions
instrumentals diverses, a més d’un cor
juvenil, amb nois i noies de 10 a 15
anys, una orquestra i el grup de gospel
Vocal Sclat’s.
Des del curs 2014-15, l’Esclat participa
en projectes socioeducatius, que posen l’accent en l’ús de la música i els
processos d’ensenyament-aprenentatge. Actualment es duen a terme a

Concert d’homenatge a Josep Padró, el 9 de juny de 2012, tot just dos mesos després del seu traspàs.

l’institut Guillem Catà, amb la creació
d’una Big Band, i al CEIP Pare Algué,
on col·labora de manera activa en el
projecte Pizzicants, impulsat pel Conservatori, on els alumnes de primària
formen una orquestra de corda. Amb
la intenció de continuar explorant
aquesta via de col·laboració amb les
escoles, s’han iniciat tallers de música
com a activitat extraescolar.
Tot i que, com assenyala Ribalta, en els
últims anys el Conservatori «aglutina
una part de la gent que vol fer música
moderna i la majoria de pobles disposa d’una Escola de Música», l’existència
d’escoles com l’Esclat continua tenint
sentit, tant pel que fa al programa de
sensibilització i aprenentatge adreçat
als més petits com per als joves i els
adults. Per a Anna Soler, cap d’Estudis
i coordinadora del programa SAMI,
«aquí els nens s’atansen a la música per
via activa i no teòrica». D’altra banda,

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

també remarca que aquest mètode
«permet adaptar-se al ritme de l’alumne pel fet de no estar sotmesos a un ensenyament reglat, que imposa uns exàmens, molt allunyats del fet artístic». Pel
que fa al públic adult, Soler destaca que
«mai no és tard per aprendre música».
Sense desviar-se de la línia d’exigència
de l’escola, l’Esclat ofereix la possibilitat
de tocar un instrument des de l’inici i
formar part d’un grup instrumental al
cap de poc temps. Perquè és gaudint
com més s’aprèn a practicar l’art en general i la música en particular. Això ho
saben molt bé els milers d’alumnes que
hi han passat i els gairebé dos-cents
professionals que hi han col·laborat.
Per a Manel Camp, «l’Esclat continuarà
sent present en el futur immediat de
l’educació global de la música». El repte pendent és, segons Camp, «articular
tot el que representen les noves tecnologies i les xarxes socials en el món de
l’ensenyament de la música».

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

Batalla de bandes

A

ls mesos d’estiu, l’oferta d’espectacles musicals es va aprimant als espais habituals,
per donar pas a les festes majors. Tot i així,
des d’aquest espai, us proposem assistir a
la gran final de la Batalla de Bandes (Sala
Stroika, dissabte, 11 de juny, 21 h), concurs adreçat a
bandes bagenques debutants i liderat per l’associació
Vintcatorze. Tindrem l’oportunitat d’escoltar les tres
bandes finalistes juntament amb la banda egarenca de
folk-punk Sigelpa. Canviant d’espai i dins del marc de
les festes del barri de Valldaura, l’espai musical Voilà ha
programat un parell d’actuacions que val la pena apuntar a l’agenda: en primer lloc els Pájaros Mojados (divendres 3 de juny, 22:30 h) amb un repertori de versions del
pop-rock estatal, seguits de prop dels Caravan swing
(diumenge, 5 de juny, 20 h), amb un espectacle basat
en els clàssics americans del swing i el rock’n’roll. Sense
canviar d’espai acabarem amb els mediàtics, ja que ens
visitaran Manel Fuentes (dijous, 16 de juny, 22 h), amb
el xou habitual de clàssics del Boss Bruce Springsteen, i
l’inconsumible Dani Flaco (dijous, 30 de juny, 22 h) celebrant els seus deu anys sobre l’escenari i els set anys
d’activitat de l’espai musical Voilà.

TEATRE Joan Morros

Cabaret al Kursaal

L’

any 2011 el teatre Kursaal es va estrenar
amb el muntatge Hoy no me puedo levantar
en la programació de grans musicals. La gira
per l’estat espanyol d’aquests tipus d’espectacles està reservada a ciutats grans, sovint
capitals de província. Veure que Manresa programa set
funcions de Mamma Mia, de Grease o de Sonrisas y lágrimas és un fet que sovint sorprèn els gestors dels grans
equipaments escènics i musicals del país. Seguint amb
aquesta línia de programació de grans musicals, a finals
d’octubre arribarà a Manresa la cinquena proposta de
gran format: Cabaret, una de les obres més importants
del cinema i el teatre musical de tots els temps. Un
muntatge que ens transporta al Berlín dels anys 30, on
la cantant anglesa Sally Bowles, el novel·lista americà
Cliff Bradshaw o el fruiter jueu Herr Schultz ens acostem
a la realitat quotidiana del país en ple creixement del
nazisme. En aquest
ocasió, Cabaret arribarà al teatre Kursaal procedent de
Madrid, on ha fet
estada durant vuit
mesos, i abans d’arribar a Barcelona.

ART Maria Camp
CINEMA David Torras

‘Francofonia’

A

quest 3 de juny s’ha estrenat Francofonia,
del director rus Alexander Sokurov. Es tracta d’un film ambientat en el Paris del 1940
que analitza la relació entre el poder i l’art
centrant-se en el museu parisenc per excel·
lència, el Louvre. Aquest és, doncs, un retorn a un tipus
d’espai que Sokurov ja havia explorat en el film que el va
popularitzar, El arca rusa, filmada en un únic i portentós
pla seqüència. Esperem que la pel·lícula pugui veure’s a
Manresa en les properes setmanes.
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Vi, pintura, paisatges i
records

D

e vi i pintura: una nova edició de Vi_Suals, la
trobada anual que marida art i vi i que en
aquesta ocasió té el color el vi com a eix de
treball. Creacions de diverses disciplines.
Trobarem obres pictòriques en suport tèxtil
de diversos artistes i tast de vins el dissabte 4 de juny a
la plaça de Sant Domènec. La projecció de dos curtmetratges el mateix dia el vespre a l’Auditori de la Plana
de l’Om. I les obres de membres de Foto Art Manresa
a la sala d’exposicions de la Plana de l’Om fins al dia 5.
Aquestes creacions es podran visitar també del 8 de
juny al 10 de juliol al Museu de la Tècnica de Manresa.
De paisatges i records: l’exposició de Jordi Clusa al racó
d’art de la Llibreria Papasseit fins al 30 de juny. Una
mostra del seu treball
Casamance, paisatge
interior, una investigació pictòrica entorn el
paisatge d’aquesta regió del Senegal que no
busca una representació de la realitat sinó
que sorgeix del record i
la vivència interior.

espai d’art
Yolanda Urango
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fa 25 anys
Jaume Puig

La seguretat laboral
depenia dels empresaris
Les mútues, entitats que depenien de les
mateixes empreses, controlaven els accidents i les malalties laborals. Així ho reflectia
el tema central de la revista d’aquell mes de
juny, en què els sindicats reconeixien que
els seus canals de pressió eren insuficients
per obligar les empreses a millorar les condicions de seguretat.

E

El reportatge central del mes, elaborat per
Àngels Fusté i Josep Tomàs, analitzava el
paper de les mútues que gestionaven la
sanitat laboral. El poder executiu d’aquestes
mútues requeia en l’associació d’empresaris
que hi havia afiliat els seus treballadors. El caràcter
privat, segons Celdoni Sala, llavors president de la
Federació Empresarial, afavoria la competitivitat i un
millor servei.
Els treballadors hi participaven des del Comitè de Seguretat i Higiene, que segons els sindicats només funcionava en les grans empreses, amb una certa infraestructura sindical. Josep Sorinas, membre del Comitè
de Seguretat i Higiene de Pirelli per CCOO, declarava
que només es prenien mesures «un cop ja ha succeït
l’accident. No s’inverteix per trobar solucions a priori».
L’advocat laboralista Marc Viader denunciava a la revista «l’actitud massa habitual d’amagar la causa real
dels accidents, gràcies a la complicitat dels empresaris
amb els metges que treballen pagats per les mútues
patronals». Josep Claret, d’Asepeyo, es defensava dient
que «les mútues no fem res més que regir-nos per les
tipificacions legals».

Faltaven espais verds
Un altre reportatge, aquest de Lídia Gilabert i Alba Gros,
incidia en la falta d’espais verds a la ciutat. Manresa tenia 67.760 metres quadrats de parcs urbans, 1,026 metres quadrats per habitant, quan el mínim legal era de 5.
El gran pulmó de la ciutat era el parc de Puigterrà –poc
utilitzat– i, als afores, el del cementiri. Les ribes del Cardener eren reivindicades pel Col·lectiu l’Alzina i el seu
representant, Jordi Badia, remarcava una altra proposta:
l’ampliació del parc de Sant Ignasi amb el recinte de la
Fàbrica Nova, possibilitat que també veia bé l’exregidor
de Serveis i Manteniment, Ramon Salat.
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El Pryca obria portes
El dia 12 de juny, l’alcalde Sanclimens i el president
de Pryca Espanya –la marca del grup Carrefour a l’estat– inauguraven el nou hipermercat, amb l’assistència
d’unes dues mil persones i representants d’entitats culturals, cíviques i esportives. L’endemà s’obrien les portes als compradors, amb una gran afluència i embussos
considerables als accessos. D’altra banda, el dia 15 es
constituïa el nou consistori, amb la mesa d’edat formada per Jacint Carrió com a regidor més gran i Jordi Rodó
com el més jove. Sanclimens era reelegit alcalde amb els
vots de CiU i l’abstenció del regidor del PP, Josep Balet.
El dia 20 es presentava el nou cartipàs i s’aprovaven els
sous dels regidors, gràcies a la no assistència al ple de
Balet i enmig de les crítiques dels grups del PSC i l’ENM
per l’increment que comportaven.

Inauguració del Pryca, amb benedicció inclosa (Alavedra) .

crònica social
Mireia Vila

Consagracions amb motiu de la visita
del nou bisbe Masnou (1956)

E

ls dies 4 i 5 de març de 1956,
Manresa va rebre la visita
del nou bisbe de Vic, Ramon
Masnou i Boixeda (19072004). Havia estat nomenat
tot just feia unes setmanes, però els
manresans ja el coneixien d’abans. I
és que ja feia 4 anys que exercia com
a auxiliar del bisbe Joan Perelló i Pou
(1870-1955), a qui va succeir en morir.
A diferència del seu antecessor, Masnou havia nascut a la mateixa diòcesi,
a Santa Eugènia de Berga (Osona): era
un «home de la terra», fet que l’opinió
pública va valorar molt positivament.
Tots aquests motius van portar la ciutat
a bolcar-se en la recepció del nou prelat. La tarda de la seva arribada, acompanyat per l’alcalde i les principals autoritats civils i eclesiàstiques, va desfilar
en comitiva fins a La Seu, per oficiar-hi Fotografia: Arxiu Històric Comarcal (Fons Enric Villaplana)
missa. El seguici va passar per davant
en què els consagrats s’estiren a terra en signe d’humide cal Jorba, on els propietaris dels magatzems havien
litat. Els que porten l’estola creuada (segona fila) són
instal·lat una gran escut episcopal, i tot seguit pel carrer
diaques que estan a punt de rebre la consagració com
del Born, on els esperava un arc triomfal de benvinguda
a preveres, mentre que els que només porten la túnica
dedicat al bisbe. Tot això mentre s’obrien pas entre els
blanca o alba (primera fila) són els candidats a diaques.
visques de la multitud.
Durant el segon dia de visita, el bisbe va confirmar els
nens i nenes de més de sis anys, que era l’edat a partir
de la qual aleshores s’acostumava a administrar aquest
sagrament. En total, el nombre de confirmats va superar els 1.300. Masnou també va aprofitar l’estada per
consagrar un grup força nombrós de preveres i diaques
de la diòcesi. Les consagracions es van fer a l’església de
la Cova. A la foto s’observen el bisbe i els sacerdots oficiants, agenollats al mig de l’altar. Darrere seu hi ha els
candidats en posició de bocaterrosa, resant. Es tracta
del ritual de la postració, el moment de la consagració

Podríem dir que l’acollida va ser un bon auguri per a
l’episcopat de Ramon Masnou, que va perllongar-se
fins el 1983. Un mandat marcat per la modernització
de l’Església endegada pel Concili Vaticà Segon (19621965), amb la supressió dels oficis en llatí i d’esquena
als feligresos, entre d’altres canvis. De fet, el prelat
osonenc fou un dels primers a impulsar les misses en
català. Per a la ciutat, aquells dos dies de celebracions
religioses van servir per escalfar motors de cara a la
commemoració dels 400 anys de la mort de Sant Ignasi, que tindria lloc el maig del mateix any 1956.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

El mar de les ombres

E

l capelladí Joan Pinyol, un dels actius més valuosos del col·lectiu Narradors Centrals, acaba
de publicar El mar de les ombres (Onada Edicions). Es tracta d’una novel·la d’aventures de tall
clàssic, amb unitat de temps –el que durava un
viatge amb vaixell entre Barcelona i Buenos Aires l’any
1909– i espai –el vapor Reina Maria Cristina, de la Companyia Transatlàntica. El Miquel, el protagonista, és un
jove que, com tants altres, ha estat mobilitzat pel govern
d’Antoni Maura per anar a la guerra de Rif. És, sobretot,
un noi que estima la vida i fuig de la mort. Quan tot just
comencen els aldarulls que posaran Barcelona potes
enlaire en el que acabarà recordant-se com la Setmana
Tràgica, el Miquel evita que l’embarquin cap a la Guerra
del Marroc i puja a bord del Reina Maria
Cristina. A partir d’aquí, la història es va
farcint amb tots els ingredients d’un bon
relat d’acció trepidant: misteris que no es
desvelen fins al final, un grapat important
de morts, un heroi de cor noble i en perill constant, un dolent molt dolent –la
maldat personificada, vaja–, una història
d’amor inevitable i imprescindible, un viatge ple de contratemps i dificultats...
Pinyol, a més, s’ha documentat bé per escriure aquesta novel·la –que va inspirar-li
la peripècia real d’un germà del seu avi,
que als 19 anys també es va embarcar cap
a Buenos Aires– i troba el moment per fer
una pausa i explicar la història dels atlants, les tribulacions del poeta Verdaguer, les injustícies
socials de l’època o, fins i tot, per fer una irònica referència al transatlàntic més famós de la història, el Titànic,
que aleshores s’estava construint.
I tot plegat és amanit amb un llenguatge efectiu, que
resulta assequible al lector jove, i que, al mateix temps,
aporta moments d’una gran efectivitat expressiva, com
ara quan defineix el caràcter d’un personatge i diu que
era «eixut com un cràter de lluna», o quan assegura que
un avi ha de portar «el passat a les orelles del present
per la via de les paraules emocionades», o quan, amb
ressons de Guimerà, diu que «els desitjos són com la ratlla on es besen el cel i el mar».
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Lluís Calderer

Esdeveniments

F

a un cert temps vaig parlar aquí mateix d’una
personalitat excepcional: el manresà Joan Vilar
Costa (1889-1961), amb motiu de la publicació d’un llibre d’Hilari Raguer que constitueix
una aproximació assequible, rigorosa i fidel a la
seva complexa, rica, coherent i variada trajectòria.

Avui hi torno amb el goig de poder assenyalar amb una
altra fita el camí obert cap al coneixement i reivindicació de la seva figura i la seva obra. El passat 21 de maig
es va fer la I Jornada Joan Vilar Costa, amb el títol genèric de: Espiritualitat i compromís social. L’acte es va celebrar al Casal de l’Església, organitzat conjuntament per
tres entitats: el Centre d’Estudis del Bages, la Fundació
Independència i Progrés i el Moviment
Cristià Comunitari.
La categoria, nivell i capacitat comunicativa dels tres ponents van convertir en un
autèntic plaer el seguiment de la sessió
que va omplir tot un matí. Plaer, sobretot
per l’enriquiment que va comportar respecte a criteris, fets, relacions i, en alguns
aspectes, revisió d’idees massa simplistes
o interessadament tergiversades o amagades. Va començar Hilari Raguer amb
una molt escaient Valoració de l’obra de
Joan Vilar, va seguir l’historiador Jordi
Figuerola amb L’església catalana els anys
trenta i, per acabar, Joaquim Aloy va oferir
Erques Torres
un panorama sobre L’església al Bages durant la república i la guerra civil.
Davant el resultat, valorat de manera molt positiva tant
pels assistents com pels organitzadors, subratllem, com
ja apunta el títol de la jornada, el caràcter de continuïtat
que vol tenir des d’ara a redós d’un tema específic que
hi doni unitat i ens serveixi de cara a l’esforç necessari
per tal de fer llum i posar, definitivament, en el lloc que
en justícia correspon moltes persones i fets de la nostra
història sobre els quals pesen oblits i silencis tan injustos com negativament interessats.
En aquest sentit, molta atenció perquè es va obrint el
ventall: és imminent el tret de sortida de l’Any Planes!
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Il·lustració: Maria Picassó

Miracles de pilotes

U

n any més s’ha obrat el miracle i el Bàsquet
Manresa ha conservat la categoria. Caldrà
anar de genolls a Montserrat com a penitència i deixar una ciri ben gros a la Moreneta
per assegurar-ne la protecció 365 dies més.
Val a dir, però, que aquesta temporada, com en l’anterior, l’equip ha fet els deures a la pista i no pas als despatxos. Poques victòries, però, al final suficients. O sigui
que, si la gesta és èpica, l’assoliment de la permanència
per qüestions estrictament esportives encara té més
valor. Això del bàsquet, però, s’ho haurien de fer mirar.
En les últimes campanyes, la confecció de l’equip sembla el càsting de la saga de Los mercenarios. Van d’aquí
a allà a pescar jugadors i els col·loquen a la trinxera de

cara a missions no impossibles, però gairebé.
Per sort, Ibon Navarro, aquest any, i Pedro Martínez, l’anterior, són el coronel Trautman de Rambo que, dins de la
disciplina castrense, saben treure rendiment de la tropa.
És clar que la cosa va d’aconseguir bons soldats, jugadors que suïn la samarreta, vaja. Des de l’afició costa
d’entendre com l’equip no és capaç de nodrir-se de més
talents del planter. Essencialment, per reduir la nòmina
de mercenaris que, en un tant per cent força alt, acaben
fent llufa. És el problema de comprar saldos. Allò que és
barat, sovint, acaba sortint car. A veure si amb el capital
sionista i amb una mica més d’ull clínic, l’any que ve es
fitxa amb més criteri i no s’ha de patir tant.
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BUGADA AL POU

QUINTÍ TORRA CORDONS

Enciams al Passeig
Aquest mes és ple de mostres insòlites a la nostra ciutat. Manresa és una
capsa de sorpreses i, és clar, el món
està tan boig i hi ha coses tan incomprensibles que ciutat no queda al marge dels signes dels temps. Encara que
cada estiu els científics es lamenten
de l’augment de la massa forestal per
la regressió constant del cultiu agrari,
en els últims temps n’hi ha que han
trobat gust a cultivar verdures al balcó de casa. La modernitat ha batejat
aquests contenidors de terra adobada
com a horts urbans. A casa seva, naturalment, tothom pot fer el que vulgui,
només faltaria. Ara, a la via pública no
sé si caldria buscar cert consens en els
cultius. Un subscriptor suspicaç em fa
arribar aquesta fotografia en què, en
un bidó, just a l’entrada del a l’entrada
del bar As Meigas, a tocar de la plaça
d’Espanya, hi ha plantats diversos enciams. Personalment, no crec que sigui el millor indret de la ciutat per fer
enciams, però les noves tendències,
sovint, em depassen. Una altra cosa és
que al bar-restaurant en qüestió hagin
decidit treballar els aliments de km0 i
preparin amanides amb producte del
costat de casa, en ple Passeig.

Hamburgueses...
de cocodril
Perquè els productes de proximitat i
el cultiu ecològic estan a l’alça. Un fet
que no impedeix que la logística i les
xarxes de distribució arreu del món
hagin potenciat, cada cop mes, l’arri-
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tents. Sí que és veritat que el fundador
de Vilaweb també havia d’intervenir a
l’acte, però és que en aquell moment
encara no havia arribat a la sala!

Els goigs de Glòria
Ballús
bada d’aliments i productes de qualsevol lloc del planeta. La població és diversa i la cuina internacional s’imposa.
També a Manresa i en un establiment
prou conegut i arrelat a la ciutat, la
carnisseria de Mercè Aloy, al carrer de
Barcelona, on, com veiem a la imatge,
s’hi venen hamburgueses de carn de
cocodril. El comentari en aquest espai potser és provincià, però aquestes
delícies a la nostra ciutat, encara costes de trobar, la veritat. A ca n’Aloy ho
promocionen com a una gran novetat
amb, com podeu veure a la imatges,
la fotografia d’un cocodril que mostra
perfectament tota la dentadura.

La confusió
d’Anjo Valentí
En la jornada Diàlegs pel futur d’aquest
any, dedicada al naixement de nous

estats, un dels ponents va ser el politòleg manresà Anjo Valentí. Les diferents
taules de debat es van portar a terme
a l’Auditori de l’Espai Plana de l’Om, on
l’organització va muntar una fila zero, a
la qual es va adreçar Valentí referint-se
al professor de dret Marcel Mateu com
si fos el conegut periodista Vicent
Partal, davant l’astorament dels assis-

L’excap de Protocol de l’Ajuntament
Glòria Ballús, reconeguda musicòloga, ja feia temps que treballava en el
llibre Els Goigs de Catalunya al món,
que es va presentar en un Espai Rubiralta ple de gom a gom. Entre les
moltes cares conegudes, l’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent o Ramon
Fontdevila, exdirector del Centre de
Cultura Popular i Tradicional. Parlant
d’una obra referida als goigs, l’acte
no es podia cloure d’altra manera que
amb la interpretació dels Goigs de la
Llum, seguida per bona part dels assistents, però on destacava estentòriament la veu potent de l’amic Ignasi
Torras, que per cert és autor de set peces d’aquest estil musical i tradicional.

Cartell amb presses
Abordem l’espai de la cartelleria que,
com ja deveu saber, sempre dóna per
a molt. Quan un es mereix unes vacances, sembla que el temps passa
ben a poc a poc i, com devia passar
en l’establiment del qual reproduïm el
cartell, a última hora, abans de tancar,
van adonar-se que calia comunicar a
la clientela el període de descans. Avui
en dia, engegar l’ordinador i fer un cartellet és un pim pam, però, és clar, si es

mecanografia ràpid es fàcil vessar-la.
Com en aquest cas en què la propietat
decidia anar de «cacances». I és que la
c, és la lletra de la tecla que hi ha just
a l’esquerra de la v, la lletra que tocava
pitjar. Queda clar que no se’n devien
pas adonar. Cartell penjat, amb error, i
carretera i manta.

amb aquella voluntat de no fer sexista
la llengua. Sobre aquest fet, podríem
debatre una bona estona i descriure
la teoria lingüística que distingeix sexe
i gènere. Ara, que les formes verbals
escrites en gerundi no porten dièresi,
és una norma ortogràfica que, francament, crec que no s’hauria de desobeir.

La CUP fa faltes
Més greu és el cas de la pancarta dels
membres de l’Ateneu Popular la Sèquia
a l’entrada del carrer Amigant, visible
des de tota la Plaça Major. Com podeu
veure a la foto, el lema del col·lectiu que
ocupa l’antic edifici de les monges carmelites queda ben clar: «Denunciant
injustícies, construïnt alternatives». Suposo que això ho deuen fer entre totes,

de Manresa– em sembla un embrutador professional de parets sense cap
criteri ni proposta artística coherent.
Servidor ha estat al MOMA de Nova
York i ha vist obres d’art contemporani
que, tot i ser exhibides en un museu
de prestigi, li han semblat una presa
de pèl. La mateixa sensació que em
provoquen les pintades d’aquest individu. Davant de la impunitat amb què
continua actuant, ara s’ha decidit a fer
adhesius que va enganxant per tots els
carrers. Tot plegat, ben lamentable.

L’Ynda, d’etiqueta
Personalment, el tal Ynda –que ha
deixat la seva marca d’incivisme arreu

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

Apassionant juny

E

l mes de juny es presenta
carregat d’emocions. Des
de la butaca m’imagino algunes de les situacions que
han d’esdevenir aquest mes
i m’estic plantejant quedar-me quiet,
fer una bona provisió de bon tabac
de pipa, whisky i, per fer país, cava bo
i gelat i coques de pinyons de fleques

de tota la vida per fer passar la gana.
Ben arraulit a la butaca, tinc temps,
doncs, de treure els binocles i observar. Els infants i adolescents acabaran
les classes a mig mes i tindran uns
dies per avançar-se a la revetlla de
Sant Joan i tirar petards. Una alegria
pels carrers! Els podem tirar a qualsevol hora i lloc, encara que cap al vespre és millor, la contaminació acústica a can Pistraus! I ara què fem amb
aquestes criatures del Senyor?
En un altre substrat social, puc anunciar la instauració d’assembles familiars
que es faran sense convocatòria prèvia i aprofitant celebracions familiars o la mateixa revetlla. El tema
principal de l’ordre del dia
serà: «A l’estiu, què fem amb la
canalla?», i una derivada: «que
sembli que no els deixem
abandonats i que som bons
pares»; i és que el sentiment
de culpa està ben arrelat en la
nostra cultura. Trobarem dos
grans blocs o corrents d’opinió
en la discussió de propostes,
que no sempre estan oposats:
els de l’opció dels avis i els

de l’opció de colònies continuades i
constants en el temps. Les estratègies
en les assemblees són dignes d’estudi:
«L’avi està pendent d’una intervenció
de pròtesi de maluc, si ens avisen...
no us podeu refiar de nosaltres». És
un cop baix, ja que tothom sap, fins i
tot el conseller de Salut, que la cosa va
per llarg, però la incertesa fa inútil la
programació estiuenca. És el que en
termes psicològics en diuen actitud
passiu-agressiva: faig veure que tinc
predisposició per ajudar i no faig res
per fer-ho. Les subtileses d’aquestes
assemblees i les aliances gendre-sogre o sogre-jove són fonamentals,
ja que al final de cada estiu no hi ha
un recompte de damnificats, almenys
que siguin coneguts.
Per acabar, el dia 26, Mare de Déu!,
només tres dies després de la revetlla, eleccions a «Cortes». Quina revetlla ens espera! Segurament, a Madrid
no tenen assemblees familiars que
fomentin el diàleg i les enteses. O alguns polítics són fills de famílies on
no van arribar a acords, als estius, per
tenir-ne cura.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Orenetes verdes

V

an i vénen amb les orenetes, però no volen, tenen
quatre potes i són de color verd. Tampoc no xisclen, encara que alguna
pot grinyolar. De dia i de nit les trobareu esteses pel terra del Passeig,
col·locades en rengle, unes davant
de les altres, enfilerades. A diferència
de les orenetes, arriben i se’n tornen
silenciosament, sobtadament. No els
cal fer cap niu, ni tampoc crien. Són
les mateixes de cada any. I esperen
que algú les covi, a un preu mòdic.
Això les fa sentir útils. Mai ningú no
els ha dedicat cap cançó, però n’han
escoltades moltes. Són extraordinàriament pacients i la pluja les fa més
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verdes. Així com les orenetes i els
coloms trien balconejar des de les
branques dels arbres, elles prefereixen tenir-les per sostre i sonambulejar a l’ombra. A Manresa hi tenen
un amic, que va arribar també com
les orenetes però ell ha fet niu a la
ciutat, que en té cura i les vetlla. Si
no fos per ell ja se n’hauria perdut la
mena. Potser algú les trobaria a faltar, durant dos o tres anys. Després,
un record més per explicar. Amb la
mateixa imprevisibilitat de l’arribada, un dia, a primers de la tardor, se
n’aniran amb el darrer xiscle d’oreneta. I les cadires volaran cap al magatzem d’on, l’any vinent, si el bon sastre vol, tornaran al seu racó d’estiu.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Josep Alabern. Abasta, saneja i distribueix
les nostres aigües, i n’és l’autèntic senyor.

LO GAITER
DEL CALDERS
Mentre treballava, a Gràcia,
l’Enric Oller, confiat,
no li degué fer cap gràcia
que un ximplet mal educat,
poca-solta, intolerant
li esclafés el visor
de la càmera, llampant.
amb què fa televisió.
Que difícil és
fer de reporter
enmig dels carrers
quan hi ha tant merder!

D’

entre la gent coneguda
a Manresa destaca, per
caràcter, constància i
còrpora en Josep Alabern i Valentí, que el
proper juliol ha de complir 75 anys. Un
trajecte llarg i ara també reconegut: en
tres mesos l’hem escoltat com a pregoner de les Festes de la Llum, com a manresà més manresà al Pou de la gallina
i, encara, com a premi Memorial Companys en reconeixement a la seva acció
social en favor de les classes populars
mitjançant... l’aigua! L’aigua, sí, que ell
ha defensat sempre i davant qui sigui
com un servei públic innegociable. Fins
al punt que mai no se n’ha comprat
una ampolla! Enginyer des del 66, ben
bé que podria passar per hereu directe
d’en Guillem Catà. No el recordeu anant
a treballar cada dia, fent i desfent el Passeig fins a la Plana de l’Om? Es desplaça
parsimoniós i un punt solemne, amb
el ritme que imposa l’edat i el consum
regular de toscans. És el director-gerent
d’Aigües de Manresa des que l’empresa
municipal es constituí l’any 81 –i ell ja hi
era, com a director tècnic des del 69: on
trobaríeu avui mig segle de fidelitat! I és
també el secretari de la Junta de la Sèquia, amb la confiança plena de tots els
regants, que hi veuen el fill del siquiai-

re que va ser son pare... Però l’Alabern
ha estat i és moltes coses més! Per això
fa un horari llarg, farcit de converses i
silencis, trenant enginyeria i filosofia,
rumiant no pas la següent jugada sinó
dotze de més endavant, que per això
ha tingut sempre flaca pels escacs! En
fi, l’Alabern atén gent i feina, una cosa
darrere l’altra, fins que llustreja o ja és
fosc, que no veu mai l’hora de plegar. Ni
el dia! Mentre pugui ser útil, s’ha proposat romandre en actiu. Amb idees per
al museu de la Tècnica, per al parc de
la Sèquia o per a qualsevol tema que li
pugui interessar. O no acaba de dur fins
a Manresa la seu nacional del Consorci
per a la gestió d’Aigües de Catalunya?
La CONGIAC, una entitat pública de caràcter local que agrupa diversos ajuntaments a través de les seves empreses
municipals, és ben bé el reflex de l’obra
alaberniana! Deixem-li corda mentre
en tingui, doncs, i discretament rumiem si no convindria immortalitzar-lo a
les portes de Manresa, coronant aquella font suara seca i que reclama, de
temps immemorial, un bon doll d’aigua
i una escultura de les seves dimensions.
En acabat, seria oportú que ho decretés
el municipal govern: ja no es diria mai
més la font de Neptú, seria la font de
l’Alabern.

En l’Espanya que ens governa
ja està vist que no hi cabem.
Qui domina és la Caverna
i el PSOE. Què farem?
Som un apèndix. Fem nosa
i en les noves eleccions
podem fer ben poca cosa.
però els tocarem els collons
votant qui planteja
tocar el pirandó.
que ens fa molta enveja
ser un estat nació!
Un any més els de Manresa,
en el bàsquet finalment,
hem assolit la contesa
a què aspirem tanta gent,
a base de paciència
i un xic de resignació,
de salvar la permanència
a primera divisió.
Com que és una gesta
de les que s’ho val
per això en fem festa
al mig del Kursaal!
«A Tortosa voten Franco;
a Milà guanya el Madrid;
la parada avui la tanco
trist, fotut i deprimit».
Jo també estic malament
pels resultats que m’has dit
T’acompanyo el sentiment.
Passa com puguis la nit.
Això responia
diumenge en un tuit
a qui m’escrivia
trist i compungit.
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

Girem full

E

stimadíssims germans i germanes, es fa necessari fer neteja a Manresa. No pas perquè els
carrers estiguin massa bruts, que també, sinó
per la quantitat d’esdeveniments i activitats caducs que s’hi celebren i, que Déu em perdoni,
però em sembla que ens fan més mal que bé. Ho vam
poder comprovar amb la celebració de l’Expobages que
ara coincideix amb l’antiga fira de l’Ascensió. I, a fe de
Déu, que la mostra ja no fa ascendir res ni mostra res
més que decadència. O es fa una fira amb tractors, mocadors de farcell, motocultors, bestiar i ferradures o una
fira de mostres destinada a les marques i les empreses.
La barreja no funciona, per Déu! Servidor, amb arrels pageses, pensa que Manresa no necessita ni una cosa... ni
l’altra. Més aviat hauria de muntar fires especialitzades,
més potents i ben organitzades, i, sobretot, sense dispersions ni activitats lligades a altres èpoques. Barrejar
articles tradicionals, mútues, artesans, venedors de fum,
firaires amb escopetes de mira retocada, xurrers, concessionaris de cotxes i autos de xoc és de ciutat provinciana ancorada en les tendències d’oci i consum de fa
tres o quatre dècades. Verge Santíssima dels set dolors!
Amb l’Expobages d’ara, el Passeig dóna una imatge de
poble tronat que, francament, reitero que no ens convé.
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Qui diu l’Expobages, també podria apuntar directament amb la recuperació dels Armats que ara, a la
Processó, es barregen amb la tradició andalusa de
Setmana Santa; el mercat de pagesos arraconat a la
plaça d’Europa o la de Puigmercadal, sense cap tipus
d’interès per renovar-lo, o la benedicció de vehicles
per Sant Cristòfol. Nostre Senyor sap que tot plegat
és anacrònic i la conveniència de la fe en ell, com l’Església mateixa, ha de saber adaptar-se als nous temps
i potenciar altres valors que no siguin les representacions vàcues de religió que, amb la modernitat, són
anacròniques i, especialment, de seguiment cada cop
més limitat. Evidentment, la tradició catòlica, apostòlica i romana encara marca l’activitat cultural i folklòrica
dels nostres dies. Però, és clar, hi ha coses que no cal
conservar per força i d’altres que, si volen continuar
tenint sentit, s’han d’articular amb altres paràmetres.
Com l’eucaristia i la tasca pastoral. L’Altíssim ha il·luminat el papa Francesc per girar full i molts creiem que és
el moment de fer-ho. Girar full i adaptar-se als temps
que vivim: aixecar les catifes i començar a emprar un
bon xampú anticaspa.

Ctra. de Vic, 185
08242 Manresa, Barcelona

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

Amb tu, decidim
L’Ajuntament de Manresa està elaborant el Pla de Govern
2016-2019, que recollirà les principals actuacions que es faran els
propers anys a la ciutat.
Esperem les vostres aportacions al procés participatiu que comença el 6 de juny. Apunteu-vos a les sessions participatives que
es faran les properes setmanes i digueu-hi la vostra.
6 de juny SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

22 de juny INTERCULTURALITAT

8 de juny MEDI AMBIENT

29 de juny ESPORTS

14 de juny URBANISME

29 de juny GENT GRAN

15 de juny DROGODEPENDÈNCIES

29 de juny MOBILITAT

17 de juny JOVENTUT

5 de juliol

DONA

21 de juny SALUT

13 de juliol

TURISME

21 de juny CULTURA

15 de juliol

BARRIS

22 de juny SERVEIS SOCIALS

Juliol

COMERÇ

Pla de
Govern

2016
2019

Manresa

www.manresa.cat/pladegovern
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@mnrsaparticipa @ajmanresa

