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editorial

S

Treballs que dignifiquen poc

i les dades d’atur a casa nostra són dures,
les d’atur juvenil –que es registra entre persones menors de 24 anys en edat de treballar– són, directament esgarrifoses. Segons
l’IDESCAT, en el segon trimestre d’aquest
2013, la taxa d’aturats i aturades en aquesta franja és de gairebé el 54%. En aquest
cas, estem parlant de joves inscrits al servei
d’ocupació i que, en teoria, volen treballar. Se n’exclouen altres persones que estan estudiant i no estan inscrites o d’altres que no tenen dret a cap subsidi. Davant
d’aquesta realitat, el panorama del jovent és força descoratjador i les perspectives de trobar feina són complicades si no es compta amb un coixí de temps i diners
per buscar una plaça més o menys remunerada en un
lloc que acabi sumant en la formació sociolaboral.
Aquest mes presentem el testimoni de joves que treballen en empreses i negocis que necessiten temporalment un reforç. La contractació estiuenca ha estat, tradicionalment, una via per finançar estudis i
despeses i també un trampolí cap al
futur laboral de moltes persones
abans d’arribar a un estatus
relativament estable. Ara,
però, el mercat laboral està
excessivament triturat i
costa, fins i tot, aconseguir una contracte de dos o
tres mesos ja que totes
les feines són necessàries per a qui li cal
treballar per força.
Paral·lelament, la
joventut també
està cansada de
viure miserablement i amb feines
precàries i voluntàries que aporten més inseguretat que beneficis. I és que el panorama també afavoreix figures com el
becariat que supera
la trentena, les feines
vinculades a règims

d’autònoms amb poques garanties i la contractació
discontinuada i legalment discutible de moltes
empreses.
Els experts apunten que les solucions a la manca de
llocs de treball i a la inaccessibilitat de persones formades però amb poca experiència en alguns llocs de treball són l’emprenedoria i l’especialització en tasques
laborals especialitzades tant a casa nostra com a l’estranger. Tots dos escenaris requereixen, en l’instant zero,
certa plataforma de llançament. És a dir, finançament de
base per, si hi ha sort, poder obtenir rèdits a mitjà i llarg
termini. I el del finançament és un altre drama que castiga tant els emprenedors com les petites i mitjanes
empreses. La precarització constant del sistema comercial i de serveis per manca de vendes o necessitat de
renovació inabastable condueix, inevitablement, a la
precarització, en paral·lel, del mercat de treball. Les
poques feines que s’ofereixen són exigents i mal
pagades i, massa sovint, són més
indicades a perfils amb poca
formació que a d’altres amb
formació superior que, en
segons quines ocupacions,
només cobreixen la necessitat de treballar, però la
tasca que desenvolupen té
ben poc a veure amb els
estudis que han cursat.
Si hi ha sort, el parèntesi dels mesos d’estiu
serveix per ocupar-se
temporalment, fer
calaix, establir contactes i iniciar alguns
camins que es
podran reprendre
de cara al futur. El
problema apareix
quan les condicions
de les feinetes estiuenques es prolonga a
la totalitat de l’any. Si bé
pot ser cert que el treball
dignifica les persones, hi
ha treballs que dignifiquen
ben poc.
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notícies del pou

Debat sobre el patrimoni
industrial, al Casino

Jaume Gubianas
il·lustra Guardiola

El dia 3 de juliol, es va fer una nova taula rodona, dins
del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre
Cultural del Casino, sobre el tema: L’estat del patrimoni
industrial, que va comptar amb la presència de ramon
bacardit, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de
manresa; Jaume Serra, president del Centre d’Estudis
del bages, i Lluís Virós, historiador.

Ens plau informar-vos que l’il·lustrador Jaume
Gubianas, col·laborador habitual de la revista, on publica cada mes el dibuix de l’editorial i el de la secció Tanta
roba i tan poc sabó, ha participat en l’edició d’un llibre
sobre l’actual entrenador del bayern de munic, el santpedorenc Pep Guardiola, amb les seves il·lustracions. Es
tracta del llibre Pep Guardiola de l’Editorial
mediterrània, adreçat als infants, que pertany a la
col·lecció Un mar d’històries i és escrit pel periodista
Oriol Domènech.
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publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
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l’opinió del lector
El PSC i l’incivisme
El PSC de manresa enviarà un informe
detallat als companys socialistes de
Donosti (i també al Govern de manresa),
la setmana que ve, per informar-los amb
detall dels resultats de la campanya que
l’Ajuntament posa en pràctica aquests
dies de festa major per evitar actituds
incíviques. Ho farem perquè, nosaltres
podem estar equivocats, és clar, però
pensem que no totes les mesures que
s’han posat i es posaran en pràctica des
de l’Ajuntament resultaran eficients.
En tot cas, caldrà veure-ho. I també valorar, per exemple, el cost en infraestructura i hores de vigilància de policies locals
específicament destinats a caçar nois i
noies que pixin o vulguin pixar al carrer.
Valorar si, amb focus de llum extraordinaris, amb més urinaris i amb més vigilància com sembla que hi haurà, potser
ens podríem haver estalviat els senyals
pintats a terra que tanta gràcia han fet
en alguns mitjans de comunicació estatals i que han cridat l’atenció al PSC de
Donosti. Caldrà valorar finalment, si la
difusió que han fet els mitjans de comunicació de tot Espanya ha donat una
bona o una mala imatge de la ciutat (a
nosaltres ens sembla que els periodistes
més aviat informaven amb certa ironia
de la pintada antiorins), però insistim, la
concepció d’ironia del regidor Llobet i la
nostra pot ser ben diferent.
I per posar només un altre exemple, i
seguint els sempre savis consells del
regidor Llobet de «reflexionar profundament abans de...», avisarem els nostres
companys socialistes bascos que, sobretot, no editin un cartell amb la imatge de
joves de la ciutat pixant al carrer en anteriors festes majors en la qual es pugui
identificar la cara de persones retratades
en el seu incivisme; un fet que després
d’una profunda reflexió, creiem que
podria contradir la llei si no és perquè es
disposi del permís de la persona en
qüestió per participar voluntàriament a
la campanya.
També avisarem el PSC de Donosti que
«reflexionin profundament» abans d’e-

ditar tres cents cartells i tres mupis i que
si ho fan, que estiguin del tot segurs que
no caldrà retirar-los l’endemà mateix (els
botiguers del barri vell encara al·lucinen,
pel que hem pogut saber). Els avisarem
que, abans de dir o fer, «reflexionin profundament» si el que fan es legal i,
sobretot, si complirà els objectius fixats
que, en definitiva, és el que cal exigir a
qualsevol iniciativa finançada amb
diners públics. De la mateixa manera
també volem dir que estem segurs que
algunes de les accions previstes seran
molt positives: la infermeria mòbil a Sant
Domènec, els comandos de la Creu roja,
l’actuació de protecció civil, i la coordinació de cossos de seguretat prevista...
Això també estarà en el nostre informe.
La nostra valoració de les mesures de la
campanya no només les coneixerà el
PSC de Donosti sinó que també seran
traslladades al govern de la ciutat perquè nosaltres, els i les socialistes manresans, estem compromesos amb el civisme tan o més que CiU, i, en definitiva,
perquè el que facin els nostres companys de Donosti ens importa, però més
encara ens importa el que fem a
manresa i el que opinen els nostres conciutadans. Tots apostem pel civisme,
però la concepció de civisme no és sempre la mateixa per a tothom. Aquesta
Festa major hem tingut fins i tot una
manifestació en contra de la ordenança
de civisme i dels partits que la vam aprovar (nosaltres ens vam abstenir, però
també hem rebut) al Ple municipal, i per
tant, el que és cert és que ningú pot tenir
certesa absoluta que encerta en aquesta
mena de temes.
Durant la Festa major de manresa el PSC
pretenia gaudir-ne més que no pas criticar com l’ha organitzat el Govern. Però
com que el nostre regidor d’Educació i
flamant director general de la
Generalitat, li ha volgut posar ironia a la
cosa, el PSC de manresa, hem decidit fer
públic el que ens hauria agradat més
esperar a dir quan acabés la Festa major
de la ciutat.
Executiva PSC Manresa
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de mes a mes
Un espectacle commemora la crema de la ciutat
6 de juliol. mig miler de persones participen en un
espectacle a la plaça major, commemoratiu del gran
incendi provocat per les tropes borbòniques el 1713,
després de l’acte institucional al saló de sessions, presidit
pel conseller Francesc Homs, el comissari dels actes del
tricentenari, miquel Calçada; el director del museu
d’Història, Agustí Alcoverro, la presidenta del Consell
Comarcal i l’alcalde de la ciutat.

moren Casas, Perramon,
Piñot, Just, Tachó i Torra
9 de juliol. L’expresident del bàsquet manresa, Carles
Casas, mor als 83 anys. El dia 11, ens deixen un dels fundadors d’AUSA, maurici Perramon, als 89 anys, i l’expresident de l’Orfeó manresà, Pasqual Piñot, als 83 anys.
També mor, el dia 28 i als 78 anys, l’exregidora i professora Teresa Just, i el dia 6 d’agost el també fundador d’AUSA
Guillem Tachó, als 101 anys, i la filòloga Núria Torra,
exmembre de Tabola, correctora al diari Regió7 i assessora lingüística a TV3, als 51 anys.

El futur del Conservatori,
a referèndum
10 de juliol. Després que la campanya endegada per la
comissió de defensa del teatre Conservatori aconsegueixi aplegar l’adhesió d’una cinquantena d’entitats, l’alcalde Valentí Junyent anuncia, en la presentació de l’avanç
del POUm a l’auditori de la Plana de l’Om, que l’equip de
govern deixarà en mans dels ciutadans el futur de l’equipament, en un referèndum que es faria el 2014.

Cardona relleva Delgado
22 de juliol. Amb el suport d’ErC, PSC i ICV, mercè
Cardona, regidora socialista a monistrol de Calders, relleva la republicana Adriana Delgado a la presidència del
Consell Comarcal, en funció dels acords de legislatura.

Es presenta el projecte
manresa 2022
26 de juliol. L’alcalde Valentí Junyent presenta a la capella de Sant marc els eixos bàsics del projecte manresa
2022 per a la commemoració dels 500 anys de l’arribada
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Josep Perramon

L’ANC forma una estelada
humana a Crist rei
7 de juliol. Unes 3.500 persones de tota la comarca
s’apleguen a Crist rei, convocats per l’ANC, per formar
una estelada humana sota el lema Marxem! L’acte, iniciat amb una manifestació que va arrencar del
Congost, compta amb la intervenció de Toni Albà,
montserrat Carulla, l’alcalde de manresa i els artistes
Santi Arisa i Carles Cases.

de sant Ignasi de Loiola a la ciutat, amb l‘objectiu de preparar manresa per aquest esdeveniment i dotar-la de
recursos i accions per projectar el llegat ignasià patrimonial i històric a la restat del món.

L’Ajuntament fa
campanya pel civisme
13 d’agost. L’Ajuntament engega una campanya de cara
a la Festa major a favor del civisme i en especial contra els
orins a la via pública, mitjançant cartells i senyals pintats
al terra dels carrers. La iniciativa és notícia a nivell de l’estat i rep l’interès del grup municipal socialista a Sant
Sebastià.

Agustí Penadès
mostra 50 anys d’art
24 d’agost. L’artista santfruitosenc Agustí Penadès inaugura exposició a la sala del Cercle Artístic, que sota el títol
d’Ara es completa amb un asteroide a la plaça de Sant
Domènec i una instal·lació al claustre del museu
Comarcal.

relleu d’hereu i pubilla
25 d’agost. Carlota Galtés i Xavier Serra són els nous
pubilla i hereu, respectivament, de la ciutat i agafen el

relleu a Helena López i David Garriba en un acte a la
plaça d’Europa, acompanyats d’hereus i pubilles de tot
Catalunya.

Una de freda...

A

Antoni Llobet,
director general de
Centres Públics
27 d’agost. El regidor Antoni Llobet és nomenat director
general de Centres Públics del departament
d’Ensenyament. Tot i que mantindrà el càrrec de portaveu municipal i regidor d’Ensenyament, sense sou, el
nomenament obliga l’alcalde a remodelar les funcions
de sis regidories, amb redistribució d’una part del sou de
Llobet, fet que l’oposició no accepta.

Canongia torna
al Congrés
29 d’agost. La baixa de Carme Chacón permet que el
socialista manresà Joan Canongia torni a ocupar l’escó
de diputat al Congrés de madrid.

la ja tradicional sinistralitat de la C-55 a l’eix del
Llobregat se li està ajuntant també la carretera de Terrassa C-58. malgrat alguna acció puntual per disminuir-ne la perillositat, la C-55
continua essent de les més insegures de l’estat. El seu desdoblament és una necessitat que ningú
amb dos dits de front no discuteix des de fa anys. Ara bé,
ja sigui per una mala política viària dels responsables de
torn que sempre han anat aparcant el problema o per
l’actual excusa de la crisi econòmica i la manca de diner
públic per fer o millorar infraestructures, el fet cert és
que fins ara ningú no ha volgut agafar el toro per les
banyes. Per als responsables barcelonins, siguin del
color polític que siguin, el bages es continua veient
només com una comarca de pas i com que els de la
capital ja tenen l’autopista, ben poc els preocupen els
problemes de la Catalunya interior. El fet que en la darrera dècada hagin mort quaranta persones a la C-58
entre Castellbell i el Vilar i Terrassa hauria de fer pensar a
tots els responsables de la via pública en la possibilitat
d’utilitzar eficaçment l’actual autopista de peatge entre
Sant Fruitós i Terrassa que en els dies feiners és de les
més infrautilitzades del país i no venir altra vegada amb
el conte dels radars que en lloc d’evitar accidents s’instal·len amb una clara voluntat recaptatòria.

...I una de calenta

Sussi Garcia

La Festa major
estrena el Lleó
28 d’agost. En un dels primers actes de la Festa major,
la Plaça major acull la presentació del Lleó de manresa,
obra de Jordi Grau, que s’incorpora a la imatgeria ciutadana, de la mà dels Geganters de manresa. En una
edició marcada per l’estalvi pressupostari, destaquen
també com a novetats els concerts i degustacions al
parc de la Seu, els 25 anys del Correaigua, que reparteix 80.000 litres d’aigua, la fira Estelània a la muralla
del Carme i el Castell de Focs solidari. Paral·lelament, la
Festa major Alternativa manté el to reivindicatiu, amb
polèmica inclosa per la suspensió de l’actuació del
conjunt Amusic Skazz band, a causa del boicot promogut contra Èric Herrera, membre del grup que havia
mostrat posicions proisraelianes.

diferència dels dirigents del PP, que volen
prohibir les consultes perquè els ciutadans es puguin expressar lliurement
sobre les qüestions que interessen, l’alcalde de manresa, Valentí Junyent, ha
deixat ben clar que fer referèndums entre la ciutadania és la millor manera de dirimir les qüestions
polèmiques de l’àmbit local. Així doncs, el possible
enderroc o manteniment del teatre Conservatori el
decidiran els ciutadans per la via del referèndum.
Com ha de ser. Des de la Segona república es va
plantejar la necessitat de fer una gran plaça a
manresa, concretament a Sant Domènec, que per
diverses circumstàncies no s’ha pogut dur a terme
d’una manera plena fins ara. Els partidaris de la
defensa del teatre han impulsat una plataforma
contrària a l’enderroc, al·legant que té 135 anys
d’història, uns elements arquitectònics singulars
que recorden els petits teatres italians del segle
XVIII i les restes d’un important claustre. En canvi
els redactors del POUm sembla que es decanten
més per l’enderrocament pels costos econòmics
que genera el seu manteniment i per facilitar la
creació de noves botigues. Que el poble decideixi
lliurament el que vol fer.

A
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d’aquí i d’allà

Joan Torras

Des de Bristol

E

m trobo a bristol, Anglaterra, durant l’estiu.
Vaig venir-hi engrescat per les bones referències que persones del meu entorn més proper me n’havien fet i, certament, no n’estic
quedant gens decebut. més que la seva
riquesa arquitectònica o la extensa trajectòria
històrica d’una ciutat amb un brillant passat
vinculat a la indústria del tabac, el que probablement crida mes l’atenció de bristol és la seva gent. Però
no només els autòctons. Pot semblar estrany, però aquí la
llengua anglesa comparteix protagonisme amb l’espanyola o la italiana. Tot passejant s’acaben confonent els thankyou amb els gracias, o els típics i usuals fuck anglesos amb
els joder espanyols i els porca putana italians.
Aquesta barreja, que en un primer moment podria considerar-se com una molèstia si el teu objectiu és venir aquí a
aprendre anglès, acaba convertint-se, finalment, en quelcom entranyable. Hom s’acaba relacionant amb gent d’arreu del món. Un exemple clar? Un grup de turcs que, amb
una cervesa a cada mà, t’acaben explicant la situació política a la seva terra. Per cert, gens favorables a Erdogan.
Però, per què ve tanta gent jove? bristol és una ciutat d’oportunitats. Passejant pels carreres de la Old City es poden
observar amb força facilitat tot un reguitzell de cartells
amb ofertes de treball, la majoria d’ells, no obstant, amb
permanència més enllà de l’estiu com a requisit. He tingut
la sort de poder estar-me tres setmanes fent pràctiques a
la bbC. Ha estat una experiència molt bonica. A més de
practicar l’anglès, he pogut comprovar com es mouen
aquí els periodistes. Afortunadament per ells, les notícies,
en general, no són tan negatives com a casa nostra.
Els anglesos saben que hi ha crisi pels diaris, però no en
pateixen gaire. Alguns es queixen que no hi ha les ofertes de treball que es podien trobar anys enrere, però es
mostren cofois del fet que el seu estat no entrés a formar
part de la zona euro. «Hauria estat un desastre», em
comentava un periodista de la bbC. Certament l’antieuropeisme és l’opinió que he copsat entre la majoria de
persones amb qui he parlat. D’altres, però, es burlen dels
arguments que utilitzen alguns dels partits en fase creixent. L’UKIP, el Partit Independent del regne Unit, està
arrossegant el vot de molts desencantats amb el partit
conservador de David Cameron. «UKIP és un partit en
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Davant del Suispension Bridge de Bristol

fase creixent pel desencant de la població amb els partits tradicionals», comenta Paul barltrop, periodista polític de la bbC a bristol. Per a barltrop, el missatge de l’UKIP
es perillós, tenint en compte que es consideren contraris a les teories del canvi climàtic o a la immigració sudeuropea, entre d’altres tòpics. «És clar que està venint
molta gent, però vénen perquè els necessitem. Ajuden a
fer créixer la nostra economia i molts britànics, en canvi,
van a retirar-se al sud d’Europa sense cotitzar res i fent ús
dels serveis socials. No em sembla just».
Sobre Catalunya, no és que en sàpiguen gaire. molts
anglesos coneixen el procés independentista, però no en
comprenen els motius. Algú em comentava que, al seu
entendre, és un rampell que ha crescut arran de la crisi . Al
cap de deu minuts de conversa amb ell, la seva opinió
havia fet un gir de 180 graus. «Per què no accepten
Catalunya, el País basc i Galicia com a nacions? Per què no
accepten la immersió lingüística? No és la vostra llengua?»,
es preguntava tot estranyat. Aquí saben perfectament que
una cosa és Anglaterra i una de diferent el regne Unit.
Joan Torras i Vila
ha fet una estada de
pràctiques a la BBC
de Bristol
(Anglaterra)

vides separades
Josep m. Oliva

Jordi Sardans

Un estiu que no s’acabi mai

Pixar o pixar-s’hi

D

F

urant força temps, en acostar-se Nadal es
publicava un llibre, que es podia anunciar
amb un títol com ara 1996. Crónica de un año,
amb un resum de les notícies i les fotos més
impactants d’aquell any. Però per tal de tenirlo a punt per les festes, el resum de l’any en curs
s’aturava, com a molt, a primers de desembre. De
manera que si l’11-S hagués estat un 11-D, ara miraries
el llibre del 2001 i seria com si aquells atemptats no
haguessin existit mai. És evident que el mínim rigor que
se li podia demanar a una obra que pretenia ser el
resum d’un any és que hi sortís el que havia passat des
de l’1 de gener fins al 31 de desembre, però això a
l’editorial tant li feia i el que volia era vendre llibres com
fos entre Nadal i reis; després desapareixien de les
llibreries o es venien a preu de saldo. Aquest 31 d’agost
els informatius de televisió s’han alimentat d’imatges
de cotxes omplint les carreteres i, literalment o amb
unes paraules semblants, ens han vingut a dir que
«l’operació tornada entre avui i demà marca el final de
les vacances...».

Als que cada any redacten la mateixa notícia els és igual
si tu les vacances les agafes la primera quinzena de
setembre o del deu al vint. D’alguna manera oficiosa ells
decreten que l’estiu s’acaba i no cal donar-hi més voltes.
Igual com aquella editorial que feia els anys a la mida de
les seves necessitats comercials, la rutina dels mitjans
pretén dictar-nos també la durada de les estacions.
Prèviament, deu dies abans, tinguis la casa plena de nens
o hi visqueu una parella de jubilats, a la bústia ja t’hi han
deixat alguna publicitat que anuncia «la vuelta al cole», i
en dies propers, i donant-hi el mateix relleu que a la
guerra de Síria, les teles parlaran de «la vuelta a la
oficina», com si aquí tothom treballés en un despatx i no
hi haguessin mestres, ni transportistes, ni metges, ni
pagesos. més enllà de l’estiu estrictament astronòmic i
del que ens marca la pressió dels mitjans, hi ha un estiu
mental, un estiu entès com un estat d’ànim. Un estiu fet
de sensacions que et pots construir tu mateix i escurçarlo o allargar-lo al teu gust. Aquest estiu ideal en el qual
em sento tan bé, aquest any he decidit que duri fins qui
sap quan. I no deixaré que me l’escapcin.

ins i tot la segona edició del Telediario de la TVE
del dijous 22 d’agost es va fer ressò de les mesures preses per l’Ajuntament de manresa, és a dir
unes marques ben senyalitzades que adverteixen els ciutadans que no s’han de pixar al terra,
coincidint amb la Festa major. Una vegada més es nota
aquesta manera tan peculiar d’informar a l’espanyola,
que tenen els acreditats periodistes de la televisió pública de la capital del regne, que són incapaços d’indagar
una mica –no gaire– per tal de parlar amb coneixement
de causa de la Festa major de la ciutat com passa a totes
les ciutats i viles de Catalunya. No hauria de costar gaire
fer aquesta feina per part d’un periodista professional,
però massa localista, en el cas de madrid, que ni tan sols
fa l’esforç perquè el seu corresponsal al Principat l’informi correctament.

Sense desmerèixer gens ni mica que es tracta d’una iniciativa original, ara als ciutadans manresans i als visitants ocasionals només ens deixen dues possibilitats: fer
les feines urinàries a fora de les marques assenyalades,
com se’ns diu retòricament, és a dir, no pixar-nos, o bé
tenir la temptació de fer-ho. Com que ens considerem
tan civilitzats com la resta de ciutadans de Catalunya i a
més entenem que les autoritats locals ja hauran posat
els lavabos i els pixadors en tots els punts on els estudiosos municipals ho creguin convenient per cobrir les
necessitats d’aquestes diades, aquells brètols que passen de tot, haurien de ser controlats per membres de la
Policia Local, que potser haurien de treballar una mica
més aquests dies per tal d’evitar les esmentades pixarades. De passada potser millorarien una mica la seva
imatge ciutadana després de les facilitats que han tingut per part de la regidora Olga Sánchez, per tal que
l’administració municipal els doni els sous que exigien,
malgrat la crisi de l’erari públic. Espero que en qualsevol
cas, i per aquesta causa, no hi hagi hagut cap benaventurat que hagi cridat els mossos d’Esquadra, com va passar l’any passat, per tal de desallotjar la plaça major després dels actes del Correfoc. Potser també caldria suggerir la possibilitat que el regidor Joan Calmet sigui escollit
pixaner de l’any i tingui l’honor de formar part de la pessebrística catalana de les festes del Nadal.

EL POU · SETEmbrE 2013

9

tema del mes

Carles Claret
Núria Closas
Xavi López Closa
Anna Pujol

L’estiu, un bon moment
per començar a treballar

a majoria estudien o encara no han aconseguit trobar una feina fixa relacionada amb la seva formació.
Una empresa difícil en els
temps que corren. De fet, el
panorama actual és difícil i
els índexs d’atur en les
generacions més joves són
alarmantment elevats. més d’un de
cada dos joves a Catalunya inscrits en
els registres d’ocupació no treballa. La
quantitat de joves sense feina és alt
independentment de la formació amb
la qual es compti. Sovint, els estudis cur-

L

Els mesos de vacances sempre han estat els més propicis per
aconseguir els primers contractes laborals remunerats. La durada de la feina és limitada i les condicions econòmiques generalment no són les desitjades, però el jovent valora la possibilitat
de fer calaix per pagar-se estudis i despeses davant de la difícil
situació que passen moltes famílies.
sats són els adequats, però en les ofertes que formulen les empreses el que
manca als candidats és experiència o
començar a rodar en altres ocupacions.
Així, les feines d’estiu i els contractes
temporals solen ser un bon banc de

proves per anar prenent responsabilitats i obtenir els primers ingressos al
marge de la família. En altres casos, no
dependre de la família implica haver
d’encadenar petites feines durant tot
l’any, combinar-les amb alguns subsidis i tirar endavant com sigui. De fet,

Marta Sorinas, Laia Fargas i Mercè Palay, cambreres de la terrassa La Guillermina, l’antic quiosc Canaletes, al Passeig

10
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Joan Griera, estudiant de Periodisme, treballa de socorrista a la piscina de Mura

algunes contractacions en condició de
substitució o reforç que abans estaven
reservades als mesos d’estiu, ara s’han
estès a la resta de mesos de l’any. La
precarietat laboral i la manca de feines
fixes és a l’ordre del dia.
Les cambreres
«Sempre hi ha d’haver un començament», afirma sàviament la manresana
Laia Fargas, cambrera de La
Guillermina (l’antic quiosc Canaletes
del Passeig) durant els mesos d’estiu.
Amb disset anys, és la primera vegada
que treballa davant del públic. Ha fet
classes de repàs, però sempre s’havia
topat amb l’impediment de la «manca
d’experiència» a l’hora de trobar altres
feines. La manresana de dinou anys
marta Sorinas també és professora de
repàs. Durant els matins estiuencs fa
classe a ni més ni menys que vuit nens
de Sant Salvador de Guardiola i, curiosament, el que destaca d’aquesta pràctica és la «tranquil·litat, comparada
amb l’estrès que, a estones, em comporta treballar de cambrera».
Per a mercè Palay, santpedorenca, la
d‘aquest estiu a la terrassa de La
Guillermina és la feina més seriosa que
ha tingut. Abans, havia estat ajudant
de perruqueria a Santpedor, monitora
a casals d’estiu i estudiant en pràcti-

ques empresarials al batxillerat. Als disset o divuit anys, segons ella, «és el
moment de començar a pagar-me les
meves coses». La matricula de la universitat, el transport i el lloguer del pis
són les principals despeses que volen
cobrir aquestes estudiants de Nutrició
Humana i Dietètica a la Universitat de
barcelona (Ub), Dret a la mateixa institució i Administració i Direcció
d’Empreses a la Universitat Autònoma
de barcelona (UAb).
Totes tres destaquen que la feina és
«enriquidora personalment». mercè
Palay afegeix que el de cambrera és un

Guillermina del carrer Àngel Guimerà,
valora «el treball en equip i l’organització que aconseguim tots el diumenges». Finalment, marta Sorinas emfatitza «el bon ambient entre els companys. Ho fa tot més fàcil».
El socorrista
El Joan Griera treballa de socorrista a la
piscina del seu poble, mura. Combina
la feina d’estiu i unes classes de reforç
que fa durant l’any a manresa amb els
estudis de periodisme a la UAb. Fa un
parell d’anys es va treure el carnet de
socorrista i va parlar amb el president
del Club Esportiu La Tosca per explicar-

Joan Griera: «Si vols una bona feina, cal
començar de zero i picant pedra. En els
temps en què ens trobem ara, encara més»
treball que li ha ensenyat a valorar
moltes coses com a clienta, com la tan
necessària paciència en veure que el
treballador va atrafegat. «Si tarden a
servir-me, abans de queixar-me, em
pararé a pensar la quantitat de feina
que deuen tenir». Laia Fargas, que
entre setmana treballa sola a La

li que «tenia el carnet i que si volia un
socorrista per la piscina podia comptar
amb mi», explica. Des de llavors, conjuntament amb un amic seu també
titulat, es parteixen la feina a la piscina.
Des del juny fins al setembre, treballa
unes vuit o nou hores diàries tot i que,
com comenta, la feina es variable: «el
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Albert Basullas treballa a la secció de muntanya del Decathlon. Estudia Ciències Ambientals i vol ser bomber

juny treballàvem d’onze a sis, el juliol,
entre setmana, d’onze a set i a l’agost
d’onze a vuit a vuit».
Aquesta feina li permet guanyar uns
diners i estar al seu poble. El dia a dia
es fa menys feixuc perquè «a banda de
fer coixí» també pot veure els seus
amics. Els diners que guanyi li serviran
per fer vida a la capital catalana el curs
que ve, ja que farà les pràctiques de la

Decathlon de la zona dels Trullols.
Compagina la formació per arribar a
ser bomber amb la carrera de Ciències
Ambientals a la UAb. L’Albert anava
renovant el currículum a través de la
pàgina web del Decathlon i aquest
estiu li van trucar per fer una entrevista. A la multinacional francesa dedicada al material esportiu li agrada treballar amb personal jove que faci torns
curts i sigui flexible i dinàmica per

Carla baraldés: «Som joves i tenim recursos a
partir d’idees i treball en equip. Es poden
crear coses noves i tirar projectes endavant»
carrera a barcelona Televisió (bTV).
Assegura que fer de socorrista és una
feina que li agrada, però que la seva
intenció és acabar treballant de periodista. El Joan és conscient que «si vols
una bona feina, cal treballar de valent,
començar des de zero i picant pedra. I,
en els temps en què ens trobem ara,
encara més». Tot i això creu que anar
tenint petites feines permet «tenir contactes i potser aconseguir feina per
anar sortint del pas».
L’home del material esportiu
És el primer estiu que l’Albert basullas
treballa a la secció de muntanya del

12
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adaptar-se a les necessitats de les botigues. L’aspirant a bomber treballa 20
hores setmanals, però l’horari mai no
és fix. «Pot ser que un dia treballis vuit
hores, l’endemà quatre, l’altre no treballis o en treballis vuit», explica l’Albert. I
afegeix: «Es fan les combinacions
necessàries amb els altres companys
de feina per acabar fent les 20 que
toquen».
Els diners que faci aquest estiu els destinarà a finançar-se la carrera de bomber. «Els carnets de conduir són bastant cars, per no parlar dels estudis universitaris». L’Albert vol ser optimista

amb el futur laboral dels joves, però
creu que «s’haurien de fer reformes per
millorar les condicions de la feina i
incentivar que el jovent puguem treballar i estiguem motivats». L’Albert
creu que té sort d’haver trobat feina
aquest estiu i assegura que s’ho passa
bé perquè «és una feina entretinguda,
sempre tens alguna cosa per fer, tens
tracte amb el client i cada dia aprens
alguna cosa nova. Això és molt estimulant».
Interiorista
El curs passat, la Carla baraldés va acabar la carrera de disseny i interiorisme
que feia a Sabadell. En l’últim any, va
haver de fer una pràctiques obligatòries. Es va espavilar i, finalment, les va
aconseguir a la botiga de la cadena
Versàtil de manresa. Passat el període
de pràctiques, una de les companyes
de feina va agafar la baixa per maternitat, va fer substitucions durant el
Nadal i ha estat treballant a la botiga
des del maig fins a principis d’agost.
Les seves tasques a la botiga es basen
a introduir plànols d’interiors a l’ordinador o dissenyar espais. La feina,
doncs, és essencialment de despatx.
«Normalment no surto a la botiga a
atendre clients si no és que hi hagi
molta gent o hi hagi una única interiorista atenent la clientela», explica la
Carla. Fins a l’agost, treballa vuit hores
de dilluns a dissabte, excepte els
dimecres que tenia festa i aprofitava

Carla Baraldés va acabar la carrera de disseny i interiormse l’any passat i treballa a la botiga Versàtil

per anar a la universitat i acabar el projecte final de carrera.
«Aniré al Canadà», afirma la Carla. Ha
decidit que es gastarà part dels diners
que ha anat estalviant per pagar-se el
viatge. A la seva parella li han atorgat
un programa propi de la UAb per anarhi a estudiar «i jo ja he acabat la carrera. No tinc res que em lligui aquí i me’n
vaig amb ell a veure què passa». La
seva intenció és anar a veure’l durant
uns mesos i fer una mica de vacances,
però no descarta l’opció de buscar
feina i allargar l’estada. La Carla reconeix que ha tingut molta sort trobant
aquesta feina, però, personalment, li
agradaria potenciar més la part gràfica
i no tant de disseny d’interiors. Per això
comenta que «d’aquí a un any, quan

torni a ser a manresa, m’agradaria fer
un mòdul o algun curs per potenciar
més aquest vessant gràfic». La Carla és

partir d’idees i treball en equip. Es
poden crear coses noves i tirar projectes endavant».

Jordi Cumplido: «el mercat laboral castiga les
persones que s’han dedicat amb èxit als estudis compaginant-los amb feina per pagar-los»
optimista quan es tracta de parlar de la
situació laboral del jovent. «No ens
hem de desanimar. La feina no et ve
per art de màgia, però si surts a buscarne crec que sí que n’hi ha». I afegeix:
«Som joves i tenim eines i recursos i a

Escombriaire accidental
malgrat tenir un bon currículum acadèmic i 6 anys d’experiència en el seu
camp: Llicenciat en Periodisme i
Història i a punt d’acabar un màster en
Història Contemporània, el Jordi
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Cumplido, de 27 anys, treballa d’escombriare des de fa poc més d’un mes
a Sant Vicenç de Castellet. L’últim any
l’ha passat a l’atur mentre cursava el
màster. Ara, gràcies a l’experiència d’altres anys, ha pogut trobar una feina,
molt lluny de la seva formació, durant
la temporada d’estiu. Considera que
«les perspectives a curt i mitjà termini
són força pessimistes. Voldria dedicarme a la docència i/o recerca, dos sectors molt afectats per les retallades
publiques». Per tant, un cop acabat el
màster, «la meva idea és continuar
amb el doctorat, una bona manera de
fer recerca». No obstant això, assegura,
«veig complicat obtenir una beca del
ministeri» que li permeti finançar-lo.
Així, no gira l’esquena a alguna institució privada que el pugui becar, una
opció que també considerada «difícil»
per les retallades generalitzades tant al
sector públic com al privat. Si no pogués obtenir cap ajut es mostra convençut de fer el doctorat i compaginar-ho
amb feines temporals «corrent el risc
que la recerca s’allargui durant anys».
Quan parla d’institucions privades que
el puguin becar no hi posa fronteres.
«Anar-se’n del país és, ara mateix, una
opció. Vull fer recerca i, si no la puc fer
aquí, tocarà buscar-se la vida fora»,
conclou. Sèrbia, o potser Londres, són
destinacions que estima com a possibles. Sobretot la primera, ja que s’ha
especialitzat en la Guerra dels balcans.
El Jordi lamenta que el mercat laboral
castigui «les persones que s’han dedicat amb èxit al estudis compaginantlos amb feines per poder-los pagar».

14
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Jordi Cumplido és periodista i historiador i és a punt d’acabar un màster. Ara treballa d’escombriaire

reconeix que «aquestes perspectives
angoixen» i poden produir un «cert
punt de frustració». reflexionant sobre
les conseqüències de les retallades i la
crisi, afirma «que no afecta tothom
igual. S’està produint una precarització

de la classe mitjana que els rics no
noten. Fins i tot, alguns joves de famílies adinerades acaben marxant a treballar o a estudiar en un altre país, no
pas per necessitat, sinó per decisió
voluntària».

16

EL POU · SETEmbrE 2013

emprenedors

Núria Closas

Olis aromàtics: «Fins que no parles de
números, no et prenen seriosament»

El Marc Segués, l’Adrià Garcia i el Marc Brunet són un
enginyer, un mestre i un sommelier que han decidit
emprendre un negoci d’olis aromàtics aprofitant una
masia familiar de Torà, a la Segarra. Tots tres estan
il·lusionats amb el projecte i esperen rebre finançament
a partir de la pàgina que han creat a Verkami.

Q

uè uneix tres joves amb carreres tan diferents a produir olis aromàtics pel menjar?
—marc brunet: És l’amor per la terra.
També ens interessa molt el món de la gastronomia i sobretot ens fa molta il·lusió
començar un gran projecte.
—Adrià Garcia: Un altre factor és la crisi,
acabar d’estudiar i no trobar feina.

—La masia on es fan els olis aromàtics és del marc
—marc Segués: Sí, a casa meva en fem però per nosaltres. La
masia està a la zona, el clima i la temperatura adequats per
macerar els olis.
—El marc us ha encomanat la passió a la resta?
—A.G.: La cosa va anar de manera molt espontània. Estàvem
fent unes pizzes a casa seva i de cop va i treu l’oli.
—m.S: Com sempre, jo els convidava perquè se’n posessin
sobre la pizza.
—A.G.: I jo em vaig sorprendre. I em va explicar que els feien
a casa i li vaig demanar si havia pensat a comercialitzar-ho.

—Quin tipus d’olis feu?
—m.b.: N’hem fet quatre. L’infern, oli picant, aromatitzat amb
bitxo i pebre. El de Peix que és fresc i porta llimona i pebre...
—m.S.: L’Italià que és per pizzes, que porta una selecció
d’herbes (romaní, farigola…) i també bitxo perquè és picant,
i el mediterrani, que és el de carn.
—Com heu decidit la combinació que faríeu?
—m.S.: Sovint el que hi ha són olis temàtics amb 60 aromes
diferents i vaig pensar de fer un oli específic. La gent no sap
què fer amb 60 olis diferents. Costa saber què té de diferent
l’oli de romaní de l’oli de farigola? En canvi, si fas olis temàtics,
de peix, de carn... la gent s’anima més a comprar.

—Quantes persones calen perquè el projecte funcioni?
—m.S.: De moment som nosaltres tres.
—A.G.: Amb això no tenim problemes, però amb el que
tenim problemes és amb l’habitabilitat del local, certificat de
les etiquetes... que és el que costa més diners.
—m.S.: Està molt controlat i no t’ajuden gaire. Vas a demanar informació i és com si se’t volguessin treure de sobre.
—A.G.: Depèn d’on vas, no et prenen seriosament pel fet de
ser joves fins que no comences a parlar de números i demostres que tens un bon projecte.
—És difícil ser emprenedor?
—m.S.: La cultura emprenedora és gairebé inexistent. La
gent no et guia.
—m.b.: Nosaltres perquè som 3, un de sol ja hauria plegat.
—A.G.: Et vas trobant barreres i quan en superes una et penses que ja està i no, darrere n’hi ha una altra.
—Heu presentat el vostre projecte a Verkami i ja teniu més
de la meitat dels diners que demaneu.
—A.G.: El nostre pressupost és molt limitat. Hem començat
amb els pocs estalvis que tenim. Ens pensàvem que només
familiars i amics aportarien alguna cosa al projecte de crowfunding, però hi ha gent de fora que s’interessa. Tenim entre
20 i 30 mecenes que no coneixem de res.
—Què recomaneu a algú que vol muntar un projecte?
--m.b.: Tenir les idees clares i molta paciència. Si un en té
ganes, es pot aconseguir.
—m.S.: Ser persistents, que no es desanimin i que busquin
companyia per tenir suport. La gent no s’ha de quedar a casa
a esperar, que es tirin a la piscina.
—A.G.: Però amb aigua, que no s’hi enganxin els dits.
—m.b: Si es busquen, tenim recursos, pocs i privats, això sí.
FITXA

Nom: Olis aromàtics del mediterrani. Web: http://www.verkami.
com/projec ts/6259- olis-aromatics- del-mediterrani .
Emprenedors: marc Segués (enginyer), Adrià Garcia (mestre) i
marc brunet (sommelier). Idea: Abril 2013. Data de creació: Juny
2013. Sector: Gastronòmic. Públic: botigues gourmet, particulars,
restaurants. Xarxes socials: @Amediterrani. Definició: Iniciativa
que sorgeix a Torà de riubregós, amb l’objectiu d’impulsar els olis
aromàtics ecològics com a producte de proximitat.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

El tram baix de
la riera de Rajadell

L

a part baixa de la riera de rajadell, durant
cinquanta anys, va ser una autèntica claveguera a cel obert. S’hi abocaven sense control les aigües residuals urbanes, les aigües
fecals, del barri del Xup de manresa.
Cinquanta anys de manca de polítiques
ambientals o senzillament de manca d’higiene pública. El 2009, però, es va solucionar el
problema enviant aquestes aigües a un col·lector que les
portava cap a la depuradora d’aigües residuals de
manresa. I el resultat va ser prou evident: la natura de la
riera s’ha recuperat. Un clar exemple de la capacitat de
recuperació que tenen els sistemes naturals quan deixem
d’intervenir-hi de manera barroera.

El tram baix de la riera de rajadell és un espai únic a
manresa amb gorgs, cingles i vegetacions marronoses i
vermelloses, els aurons negres, en temps de tardor. Hi
podem trobar alguns punts d’interès. En un espai molt
reduït hi trobem el gorg de les Escaletes, amb un salt d’aigua esglaonat; el dels Esparvers, amb un gran cingle d’uns
quaranta metres de desnivell. També hi podem veure
construccions de pedra seca, restes d’un passat dedicat i
lligat a l’agricultura. Les feixes limitades per murs de pedra
seca que no deixaven perdre el sòl pendent avall. Al paisatge, s’hi afegeixen les barraques de pedra seca, refugi dels
pagesos i magatzem d’eines i collites. A més, mig amagats
per la vegetació, hi ha els pous de glaç del segle XVI on es
fabricava el preuat glaç per conservar aliments, fer gelats o
refredar neveres. I, finalment, lligat als antics conreus de la
vinya, hi trobem restes de tines de vi.
Cinc quilòmetres des del Xup fins al Cardener. Els primers
quilòmetres la riera transcorre, enfonsada, vora el raval
del Corrons i el raval de monistrolà, deixant a la seva llera
el tímid i poc visible gorg dels Corrons. Després s’entolla
en els gorgs de les Escaletes i dels Esparvers i finalment
circula i retalla les obagues de montlleó i de l’Agneta. Just

A l’esquerra, les escaletes del gorg del mateix nom. A la dreta, el gorg i el
cingle dels Esparvers

al seu final, deixa al sud el turó de París i la zona de Can
Poc Oli, on hi ha l’Escola Agrària i on podem observar una
majestuosa albareda.
Al llarg del recorregut, veurem vestigis geològics i culturals del passat, que han transformat i canviat el paisatge al
llarg del temps. Un paisatge que ara sembla del tot natural, però que ha estat afaiçonat pels humans al llarg de la
història amb l’agricultura i el pous de glaç, i maltractat
amb abocaments mal gestionats en temps d’ignoràncies
ambientals. Ara sembla que hem deixat respirar una mica
la natura. La riera s’ha refet i ha regalat la seva bellesa a la
nostra ciutat. Torna a tenir la seva funció ecològica, portar
aigua de forma intermitent segons l’estació de l’any i abocar-la finalment al riu Cardener, aigua que serveix per
regar tot l’ecosistema fluvial i per donar-li vida. En definitiva, podem dir que la natura s’ha incorporat a la ciutat,
l’hem fet nostra. El tram baix de la riera de rajadell és
manresa no urbanitzada, més aviat naturalitzada, que cal
conèixer, respectar i cuidar. Un espai del patrimoni natural i històric dels manresans.

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

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

Alba Piqué
Laia Puig

Cal Santacreu: verdures i fruita
del Poal a mercat i per internet

A

la barriada del mas Terrós, a la zona del
Poal, trobem Cal Santacreu, on viu una
família que ja porta cinc generacions
dedicades a la pagesia. El Lluís és l’hereu
d’aquesta nissaga de pagesos. La seva
rebesàvia ja anava a vendre al que coneixem ara com la plaça Europa, on hi havia
els bombers (les antigues mandongueres). Després van passar al carrer del rec i actualment els
podem trobar a les parades de la plaça de Puigmercadal. El
pare del Lluís, als anys 60, va ampliar l’activitat de la finca
amb una granja de cicle tancat de porcs. Una granja de producció pròpia, on les cries neixen i s’engreixen. Però aquest
projecte, a causa de la forta crisi del sector porcí dels anys
vuitanta, el van haver d’abandonar. De fet, la majoria de les
explotacions familiars es van veure obligades a tancar. Des
de llavors es dediquen únicament a l’horta, tenen una hectàrea de propietat i una altra de llogada. El Lluís va estudiar
biologia i posteriorment Informàtica. Actualment és professor de l’institut Lacetània. Des de petit li ha agradat la vida
de pagès, tot i que durant l’adolescència i la joventut va
abandonar-ho una mica. més endavant, en tenir fills i
també veure que els pares s’anaven fent grans, va reprendre l’activitat amb ganes, tot donant-hi un aire més
modern. Una de les primeres coses que va introduir va ser
la botiga virtual.

Des del 2010 el seu producte es pot adquirir via internet al
web verduracollidaavui.cat. L’objectiu era poder ampliar la
clientela, sobretot cap al sector més jove i fer més pràctica
la compra setmanal. Un altre dels canvis que s’han fet
durant els darrers anys ha estat formar part de l’ADV
(Associació de Defensa Vegetal) del bages. Això els ha permès disposar d’un assessorament tècnic i poder fer front a
certes problemàtiques amb més eficiència i de manera
menys agressiva. A Cal Santacreu es basen en criteris de
producció ecològica i sempre intenten fer el mínim ús de
pesticides. De moment no disposen de segell de producció
ecològica, però no descarten tenir-lo en un futur. Tant al
mercat com a la botiga virtual hi trobem una gran varietat

de productes de
temporada, frescos i de qualitat.
Ara mateix hi podem trobar tomàquets de montserrat, de cor de
bou, d’esquena
verds, de plens
per fer conserva i
de penjar. També
tenen mongeta
tendra perona
vermella, pastanagues, carbassons, pebrots, albergínia blanca,
albergínia negra i
síndria. La Loreto, Lluís Santacreu
la mare del Lluís,
és l’encarregada de la venda tradicional al Puigmercadal; la
trobareu prop de les escales, al carrer de la Canal. Hi és
dimarts, dimecres, divendres i dissabte al matí. La botiga
virtual està oberta les 24 hores del dia i la comanda es pot
recollir a la mateixa finca, a la parada del mercat o bé te la
porten a casa. Tant les comandes d’internet com la verdura
que es ven a la parada s’han collit el dia abans a la tarda, per
garantir-ne la màxima qualitat i frescor.
La nissaga de pagesos de Cal Santacreu té el futur assegurat: de moment els dos fills del Lluís li donen un cop de mà
als estius sempre que poden. Si teniu ganes de saber-ne
més coses no dubteu a entrar a la seva web o consultar el
seu perfil de facebook on van penjant totes les novetats.
FITXA
Explotació: Cal Santacreu
Productes: verdures i fruita
Adreça: Cal Santacreu. barriada el Poal, s/n. 08242 manresa
Adreça virtual: www.verduracollidaavui.cat
Telèfon: 607818247
Correu electrònic: verduracollidaavui@verduracollidaavui.cat
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Vins del Bages

Perunés
2010

ESCOLA
DE MÚSICA
Saclosa, 17
Telèfon 93 872 83 15
08242 MANRESA
esclat@esclatmusica.cat
www.esclatmusica.cat

INICIACIŁ A LA MÐSICA
– INICIACIŁ: Infants, a partir de 3 anys
– SAMI: Cicle basat en lÊaprenentatge pràctic i actiu de la música, de 6
a 9 anys
MÐSICA CL¤SSICA, MODERNA I TRADICIONAL
– LLENGUATGE MUSICAL I CANT CORAL, HARMONIA
I ARRANJAMENTS, a partir de 10 anys
– INSTRUMENTS, a partir de 8 anys: Acordió, baix elèctric, bateria, cant
modern, clarinet, flabiol, flauta de bec, flauta travessera, gralla, guitarra
clàssica, elèctrica i folk, piano, sac de gemecs, saxo, tarota, tenora, tible,
trompeta, trombó de vares, violí, viola i violoncel
GRUPS INSTRUMENTALS:
– CL¤SSICS: Orquestra, música de cambra
– MODERNS: Tallers i combos de jazz, blues, rock, soul
– TRADICIONALS: Combo de música celta i combo de música tradicional
CURSETS TRIMESTRALS:
– Informàtica musical
– Harmònica
MÐSICA PER A ADULTS
Per a qualsevol edat i sense coneixements previs:
– Llenguatge musical
– Instruments i grups instrumentals
TAMBÉ MÐSICA ALS MATINS I DISSABTES
GRUPS REDU˛TS - DESCOMPTES - HORARIS A CONVENIR
MATR¸CULES DEL 3 AL 6 DE SETEMBRE
TARDES DE 6 a 9
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VINE A VEURE’NS I INFORMA’T!

CURS 13-14

es del 1764 la família
Playà de Castellgalí es
dedica a l’elaboració
del vi generació rere
generació. Van plantar
diferents varietats de
raïm, entre les quals hi ha la garnatxa. En Carles Playà, a la finca de
Can mas, va creure en el seu potencial i va tornar a replantar la garnatxa negra, poc estesa al Pla del
bages. I d’aquí neix Perunés 2010.

D

Un vi fet 100% de garnatxa negra.
Veremada en el seu moment òptim
de maduració, amb una vinificació
i criança en roure francès molt ben
feta. Quan el mirem és net, brillant,
de color vermell intens, de capa
alta amb un ribet granat morat.
Quan l’olorem, la primera impressió és de suavitat, lleugeresa, li surten les fruites vermelles, i subtilment les espècies amb unes vainilles fines, originàries de la criança.
En boca és molt suau, envellutat,
fresc amb tanins dolços. Les fruites
compotades estan ben integrades
i té una llarga persistència.
El Perunés 2010 és el resultat de la
feina ben feta, de la recuperació de
varietats i
d’una excel·lent vinificació.

Joan
Tomasa
Garroset
Sommelier
de Vins
Tomasa

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

Sabor silvestre
Collir móres?
Que atrevit!
Si el morer et taca el vestit,
l’esbarzer et punxa el dit.

C

ada vegada és més
difícil gaudir d’un
plaer
gastronòmic
sense pagar ni un
duro. Però és que de
vegades
aquests
plaers ens passen del
tot
desapercebuts.
Segur que algun cop, tot caminant
prop d’algun marge, us heu aturat a
l’ombra escarransida d’un esbarzer
per arreplegar-ne sense miraments
els seus fruits. Unes móres que, si el
sol no les ha maltractades, seran fresques i dolces, fins i tot amb un punt
d’acidesa. Ara bé, de tant en tant ens
despistarem i n’agafarem una de
massa verda que ens deixarà un gust
força desagradable. Però el món de
les móres no s’acaba amb els esbarzers! Sí que és cert que ara al setembre són les móres d’aquest arbust
punxegut les que més arreplegarem,
però també hi ha uns arbres, les
moreres, que a mitjans d’estiu ja
comencen a donar uns fruits més dolços i més suculents que no pas les
móres d’esbarzer. Són els fruits de la
morera negra, un arbre també reconegut per proporcionar una de les
millors ombres a l’estiu. Però per acabar d’embolicar la troca, encara hi ha
la morera blanca! Aquesta fa unes
móres més pàl·lides i insípides, però
també se n’aprofiten la fulles, que són
l’únic aliment dels cucs de seda. Tant
si en colliu unes com les altres, molt
probablement us tacareu el vestit.
Però tranquils, que diuen que no hi
ha res millor com el suc d’una móra
verda per fer-ne marxar la taca.

Els fruits vermells acostumen a dur
gran quantitat de vitamina C, i les
móres no en són cap excepció. A més
el seu alt contingut en ferro és ideal
per a persones amb anèmia. Quan les
colliu, opteu per les de colors més brillants i intensos, que siguin fermes, no
pas toves i humides, ja que podrien
estar florides. Ah! I no les colliu verdes
pensant que ja maduraran. Això sí, un
cop a la nevera seques i netes us aguantaran quatre o cinc dies. Si voleu
combinar aquest fruit i les seves fantàstiques propietats amb algun altre
ingredient, una bona manera és fer-ne
melmelada. Un cop feta les possibilitats són infinites. Una d’elles podria ser
aquesta que us expliquem a continuació. I que aprofiti!
Pastís de formatge amb galetes,
nous i melmelada de móres
Ingredients (unes 12 racions): nata
líquida 800 ml, philadelphia 230 gr,
sucre 160 gr, galetes maria 2 tubs,
mantega 200 gr, ous 6u, melmelada de
móra 60gr
Per a la massa de galeta, temperem la
mantega i tot seguit hi afegim les galetes i les nous picades, ho barregem fins
que quedi una massa homogènia. Un
cop llesta l’escampem en la safata o
motlle de forn i reservem.
Per a la farça, es barreja la nata, l’ou, el
sucre i el philadelphia. Un cop tot junt
ho posem damunt del de la massa.
Cocció: Posem el pastís al forn preescalfat a 185 graus durant uns 45
minuts, més una cocció final de gratinat per tal que ens faci una mica de
crosta, uns 2 minuts. Presentació:
Desemmotllem i escampem la melmelada pel damunt.les agulles pel
damunt (vegeu foto).
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C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar
FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

tastets de
motor

Enric Oller i Carbó

Renault Captur:
mutació necessària

L

estètica SUV triomfa i renault ha decidit substituir el modus per un crossover urbà fabricat
a partir de la plataforma del Koleos. milita en
el segment b, però sembla un monovolum
en l’habitabilitat i modularitat interior. Té la
posició de conducció elevada i l’alçada
respecte del terra de l’Scenic. Versàtil i
espaiós, recorda força el Clio per les línies
suaus i lleugeres de la seva carrosseria. Sostre, llandes,
motllures i retrovisors acaben d’arrodonir-lo i un grapat
de referències permeten demanar-lo a la carta.

Tècnicament tampoc té secrets. Sis centímetres més llarg
que l’utilitari dels francesos i amb un centenar de quilos
afegits, reserva 377 litres al maleter perquè incrementa
un xic la distància entre eixos. En el Captur t’asseus 10 cm
més amunt que en un Clio, guanyes funcionalitat interior i et beneficies d’una atmosfera carregada de petits
detalls intel·ligents. La banqueta posterior llisca fins a 16
cm perquè puguis prioritzar càrrega o espai per al passatge segons les necessitats. Aprofitant tota la fondària
del maleter arribarem fins als 455 litres amb la particularitat que el terra és reversible. El costat de plàstic permet
portar paquets més soferts o la compra diària i el de la
moqueta, emmagatzemar les maletes del cap de setmana. Amb tot i això, encara ens quedaran 27 litres més
distribuïts per l’interior. A nosaltres ens ha agradat prou
la guantera que hi ha davant l’acompanyant, que s’obre i
te forma de calaix, i les fundes dels seients amb cremallera, que es desmunten per rentar-les. Hi haurà qui
criticarà la duresa extrema dels plàstics, però la proposta
no desentona quan penses en el públic potencial
d’aquest model i comproves l’ergonomia i ductilitat de
tots els elements del davantal. Compta amb sistema
mans lliures pel bluetooth i botoneria de gestió del control de creuer. Per sota, l’habitual comandament satèl·lit
dels francesos facilita la gestió de l’equip d’àudio. El
velocímetre central digital queda ben situat i és de fàcil
lectura. També aplaudim la pantalla tàctil que reposa al
mig, que s’ha d’abonar a banda (590 euros) però que
inclou navegador Tom-Tom, sistema de telefonia i diversos serveis d’internet.
L’única versió dièsel possible és l’1.5 dCi de 90 CV. Una
mecànica refinada, suau i efectiva en el lliurament de
potència que supera ja els deu milions d’unitats al mercat.

Arriba associada a un canvi manual de només cinc relacions amb una tercera una mica justa, que desentona en
el trànsit urbà. Però aquí també el botó Eco obra miracles
per arribar a reduir fins a un 10% addicional el consum
fins a aconseguir registres de 3,6 litres/100 km.
Opcionalment es pot demanar una caixa automàtica de
doble embragatge. La tracció total ni hi és ni se l’espera!
L’aparença ha guanyat la partida, però el sistema motriu
condiciona i el millor és no aventurar-se per pistes si no és
que el paviment sigui pràcticament llis. En part també pel
tipus de pneumàtics, de baixa resistència al rodament,
objectivament enfocats a l’eficiència. Declara una punta
de 171 km/h i es posa a 100 km/h en poc més de 13
segons.
munta unes suspensions tirant a dures que acusen les
irregularitats del terreny especialment a l’eix posterior.
Amb tot, el Captur és eficaç en control de moviments i
molt agradable de dur gràcies a una direcció elèctrica
molt ben afinada. Acusa poc els gronxaments, obté una
nota alta en el guiatge i demostra un bon treball en l’aïllament. No hi ha ni vibracions ni fresses desagradables. La
llàstima és que munti tambors al darrera i que en cap dels
tres possibles nivells d’acabats (Life, Intense i Zen) no s’hagin contemplat els ja estandaritzats airbags de cortina que
porten pràcticament tots els models d’aquest segment.

FITXA TÈCNICA
motor: davanter dCi de 90 CV amb Stop&Start de gasoil.
Canvi: manual 5 vel. Direcció: assistida elèctrica. Frens:
discs/tambors. Vel. màxima: 171 km/h. Accel. 0 a 100 km/h:
13,1 segons. Consum mitjà: 3,6 litres. Preu: 16.870 €
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l’entrevista
uina valoració fas del
teu pas per la Joventut Obrera Cristiana
(JOC)?
—recordo que vaig
participar molt activament en les excursions, les festes i les
xerrades que s’organitzaven els caps de setmana. Sempre més m’he mirat amb simpatia els moviments de joves d’esplai,
relacionats amb l’Església i la solidaritat.
Crec molt en la gent que es mou per fer
un canvi social profund. Veig que hi ha
relleu i penso que cal creure en els joves
en tots els àmbits.

Q

—A quin moment, entres a CCOO i per
què?
—m’hi implico definitivament el curs
1993-1994 com a voluntari i en la funció
que pugui ser més útil. Procedia de la
JOC, moviment de joves cristià en què la
gent havia d’estar compromesa per
transformar la societat. A la JOC també
treballàvem per la justícia en el món
laboral dels joves i dels adults perquè
una de les injustícies més grans es dóna
en el món del treball, amb tota mena
d’explotació. Per això m’afilio inicialment
al sindicat, per donar suport a les activitats encaminades al renaixement de
noves entitats i en defensa dels treballadors.
CCOO
—Com neixen les CCOO al bages?
—Aleshores jo no hi era, però pel que
m’han explicat familiars i amics, les CCOO
van ser formades per gent amb inquietuds socials i prepolítiques de les grans
empreses de la comarca. Inicialment hi

Jordi Sardans
Fotos: Francesc rubí

Lluís Vidal Sixto
Des del 2012 és el secretari general de la Catalunya Central de
CCOO, que abraça el bages, el berguedà i Osona, i des del 2004
havia estat secretari general del bages i del berguedà. A les tasques de coordinador general, com a llicenciat en Dret hi afegeix
les del gabinet jurídic i organitza la formació dels delegats sindicals. De jove havia estat president nacional de la Joventut
Obrera Cristiana (JOC) i havia fet tasques de voluntari a la
Fundació Assistencial manresana de la Casa Cots. Expert en
rellotgeria, va fer l’aprenentatge a la joieria Tous.
havia treballadors de la metal·lúrgia i la
mineria, associats de moviments catòlics
de base i militants del PSUC (Partit
Socialista Unificat de Catalunya), així
com d’altres que segurament em deixo.
Van creure important organitzar els treballadors amb l’objectiu inicial de defensar-los a les seves empreses i enderrocar
el sindicalisme vertical. recordo com a
membres més destacats i que van fer de
punta de llança Josep Fuentes, Josep
ramon mora, Josep Cónsola, Joan Sala,
Juan manuel Zornoza o Pepe Sánchez,
entre molts d’altres.
—Per què el sindicat va promoure la
introducció massiva dels seus representants dins del Sindicat Vertical?
—El Sindicat Vertical era un punt de trobada dels treballadors. Durant l’etapa de
la clandestinitat, les empreses estaven
organitzades amb jurats d’empresa i
enllaços sindicals. Poder utilitzar aquesta
infraestructura del Sindicat Vertical ens
permetia tirar endavant sense entrar en
lluites directes. Les eleccions tutelades
per triar els seus representants ens servien per poder col·locar-hi els nostres.
Per tant, preteníem aprofitar aquest
mecanisme legal per donar la volta al sistema. Penso que tot i que era una opció

arriscada ens va ser útil, perquè aleshores era acceptar això o la il·legalitat. Si no
s’hagués fet així, haurien perviscut
alguns sectors feixistes o del sindicalisme
groc durant molts més anys, en sectors
com el transport de les grans ciutats amb
empreses molt grans, on exercien un
control mafiós de les relacions laborals.
—Quins són els canvis més significatius
en la lluita sindical amb l’arribada de la
Transició?
—Es passa d’un moviment no organitzat
al reconeixement de les diverses organitzacions sindicals. D’un moviment unitari
sorgeix un pluralisme d’opcions sindicals
i s’exerceix el dret de vaga de manera
legal.
Lemmerz
—Per què el 1982, amb la vaga de
Lemmerz, el sindicalisme revolucionari
s’apaga? Significa un punt d’inflexió en la
lluita sindical?
—No comparteixo aquesta conclusió. En
aquell moment és cert que va ser una
derrota molt dura, però penso que no va
canviar l’orientació global del sindicalisme. Tampoc no és cert que abans els treballadors es mobilitzaven molt i ara no.
És clar que abans tenien més ressò que
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ara perquè veníem de la Dictadura. El
que passa és que ara hi poden haver cinc
mobilitzacions importants alhora que
també poden tenir un ressò significatiu,
però tot i així, sembla que estiguem dins
d’un clima de normalitat. En aquells
moments al moviment sindical se li
demanava fer tots els papers de l’auca i
ara ja no tant.
—En quin sentit?
—Doncs, encara que no ho vaig viure, es
van intentar fundar CCOO de barri, juvenils, en uns intents per tal d’abraçar-ho
tot. Però això no és possible. Es poden
tenir continguts que no siguin sols de
relacions laborals i dels convenis amb les
empreses, però un altre cosa és que el
sindicat hagi de fer de tot: associació de
veïns, plataforma feminista, per la pau.
Afortunadament, ara hi ha molta més
gent que mobilitza i organitza. A les
associacions de veïns també va passar
fins que alguns dels seus líders es van
situar com a polítics, principalment en
ajuntaments, i tothom va trobar definitivament el seu lloc.
—Quina diferència essencial hi ha entre
la lluita clandestina del passat i la realitat
del present?
—No he viscut la lluita clandestina, però
és evident que aquells companys que la
practicaven es jugaven anar a la presó,
l’exili encara que fos dins l’estat, i el fet de
no trobar feina, perquè no és que hi
haguessin llistes negres sinó que era
molt clar que ens movíem dins d’un
entorn repressiu. No sempre les conseqüències havien de ser tan extremes
com el fet d’anar a la presó, però sí que
era habitual ser condemnat per associació il·lícita durant deu o quinze anys.
—Els sindicats depenen de les subvencions del govern?
—Pel que fa a CCOO, només un 3% del
seu pressupost és un ingrés directe del
govern, com a subvenció, en funció de la
seva representativitat. Per tant, si desapareix, estaríem igual. És cert que tenim
unes subvencions finalistes, en l’àmbit
de la gestió de formació, però controlades per les auditories. Des de fa 6 o 7
anys, CCOO declara les seves operacions
en matèria de formació a la Sindicatura
de Comptes, per tal de gestionar amb la
màxima transparència possible, sense
estar obligats a fer-ho. No hi ha cap organització empresarial ni cap altra entitat
sindical que ho faci a Catalunya.
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Finançament
—D’on us financeu, principalment?
—De les quotes dels afiliats. Des
que va començar la crisi el 2008,
han baixat un 10%. malauradament, afecten curiosament en
un tant per cent més gran a la
població activa, (que és la que treballa) com passa a totes les organitzacions sindicals. Tot i així, fa
cinc o sis mesos vam prendre una
nova mesura: la quota zero, que
vol dir que qualsevol afiliat sense
prestacions d’atur pot continuar
afiliat.
—Quines avantatges tenen els
vostres afiliats i quins sectors predominen?
—L’avantatge directe és tenir
assessorament en tots els àmbits
laborals de manera permanent,
tant en salut com en les relacions
laborals. Hi ha un altre avantatge
indirecte, com és el fet que els
sectors amb uns índexs d’afiliació
més alts són els que tenen unes millors
condicions de treball, com per exemple,
en la mineria i la banca, sobretot quan es
produeixen tancaments i ErOS. Ho
saben molt bé les patronals perquè l’índex d’afiliació empresarial és molt alt, al
voltant del 85%, mentre que tan sols del
15 al 18% dels treballadors estan afiliats.
Aquesta realitat és conseqüència de la
legislació antisindical que es porta a
terme des de la democràcia, en què per
exemple les empreses de menys de 10
treballadors no poden tenir representants sindicals.
—Històricament i globalment, quin ha
estat el màxim d’afiliació a Catalunya i
quins sectors són més i menys representatius?
—L’afiliació no ha passat mai del 35%,
globalment. Pel que fa als sectors, històricament, la metal·lúrgica, la mineria al
bages i la banca són els més ben representats; entremig, sanitat i transport. I,
els que menys, comerç i hostaleria.
—Pel que fa a la Catalunya Central les
dades són semblants?
—Sí. L’afiliació està molt diversificada,
des de professionals i llicenciats a peons,
dels que treballen d’escombriaires als
que fan de professors o tècnics mitjans
de tallers i arquitectes. manresa té una
estructura productiva similar a la de les

nostres comarques. Predominen els sectors industrials (35%) amb la metal·lúrgia
i la indústria agroalimentària; la mineria,
de manteniment i explotació. També és
significatiu el sector educatiu, tant a les
guarderies com en escoles i universitats.
En un segon terme quedarien els sectors
sanitaris, de transport i telecomunicacions, i encara tot un reguitzell de diversificacions. El bages és una de les 3 o 4
comarques amb més atur de Catalunya,
tot i mantenir un component industrial
important per sobre de la mitjana del
país. Tan sols la indústria càrnia i l’agroalimentària han aguantat força i cada
vegada són més importants.
—En aquests darrers sectors, sobretot en
els escorxadors, però, amb l’afegit de la
sobreexplotació, oi?
—L’explotació als escorxadors comarcals
sempre ha estat molt forta sobretot pel
que fa a la mà d’obra immigrada. S’ha
mantingut com abans de la crisi, perquè
ja se sap que els sectors de la indústria
càrnia i l’agroalimentari són l’última mà
d’obra de la qual es prescindeix.
Afiliacions
—A més afiliacions, millors condicions
laborals?
—Sí, és un fet estadísticament demostrable. Les empreses i sectors amb més afiliació tenen millors condicions laborals i

de salut que les que no i els convenis es
compleixen molt més. En aquests casos,
el representant sindical en moltes
empreses sembla que no faci res, però
fent un símil vindria a ser com la barrera
de l’embassament de l’aigua. Si en deixes obertes les comportes se’n va tota
l’aigua fins a fer una gran riuada. Sense
convenis el despotisme empresarial es
generalitza. Hi ha molta diferència entre
cobrar el salari mínim com demana el
Partit Popular o el de conveni. No és el
mateix cobrar 700 que 1.000 euros. Per
això el PP vol eliminar els convenis
col·lectius. El fet que no hi hagi representació sindical ens portaria a l’època de les
plantacions bananeres, encara que l’empresari fos la persona més meravellosa
del món, perquè s’hi vol lluitar amb un
mercat competitiu on el que té molts
avantatges, per no desaparèixer, acaba
fent una cosa similar al del costat.
—Per què la història oficial oblida els
moviments socials i n’arracona els seus
protagonistes?
—Perquè interessa mantenir uns certs
privilegis. La igualtat d’oportunitats

—Amb més de 6 milions d’aturats reals a
l’estat, encara es pot parlar de la societat
del benestar?
—Penso que en aquests moments ja no
estem en la societat del benestar ni a
Catalunya ni a Espanya, sinó que estem
en un nivell baix respecte a Europa. Ara
bé, es pot recuperar la societat del benestar? Crec que hi ha mitjans econòmics
suficients que permeten fer-ho, però l’actual sistema polític de distribució de la
riquesa no ho permet. Als governants
d’avui els interessa que el benestar arribi
a poca gent i el seu objectiu és acabar
amb l’estat del benestar. Penso que amb
d’altres estructures no seria necessari treballar més de 25 hores setmanals, però
ara ningú ho diu. Des de fa uns anys s’acumula la riquesa en menys persones,
mentre la majoria es va empobrint. Per
tant, hi ha una lluita econòmica, política i
ideològica. margaret Thatcher deia que
només calia comptar amb la societat
dels dos terços, que el restant estigués
en la misèria ja li semblava bé.
Simplement si es redistribuís millor la
riquesa i es fessin fora els paradisos fiscals ja s’aconseguiria retornar a la socie-

Simplement, si es redistribuís millor la riquesa
i es fessin fora els paradisos fiscals, ja s’aconseguiria retornar a la societat del benestar
entre les persones i els drets humans són
exemples interessants, però al poder li
convé que no es propaguin ni es coneguin. En aquest sentit, a nosaltres ens ha
interessat potenciar algunes iniciatives
com ara la de recuperar la història del
moviment obrer a la comarca i recollir el
testimoni de les persones que han fet
història, amb avenços en les condicions
de treball i en la vida del conjunt de la
població. És clar que la lluita de classes
no ha desaparegut, com ens recorden
sovint els multimilionaris que a més a
més ens diuen que l’estant guanyant que
és el que veritablement els interessa.
molts partidaris de les històries oficials
volen esborrar el record dels que volen
una societat diferent a la seva i fins i tot
en països no democràtics, practiquen l’eliminació física dels defensors dels drets
humans en general.

tat del benestar, sense destruir el capitalisme i sense expropiar res a ningú.
Alternatives
—Però, ara per ara, hi ha una alternativa
creïble al capitalisme neoliberal?
—Hi ha lluites parcials immediates d’empreses o sectors perjudicats directament,
però no una alternativa global que està
en construcció en tot Europa. Com que
no hi ha un projecte social de mínims,
predomina un conservadorisme salvatge.
—De tota manera sí que hi ha intents de
plantar cara, encara que sigui parcialment?
—Evidentment, mai no s’ha de renunciar a res i l’alternativa passa per organitzar la gent en tots els àmbits: social, sindical i polític. També s’ha de tenir en
compte que un dels elements que van

ajudar que la dreta espanyola estigui
com està fou la nefasta actuació del
govern anterior que d’esquerra moderada no en tenia res i els va fer la feina. Ara
estem en una etapa de resistència com
el bienni Negre (novembre de 1933 a
febrer de 1936) o la Década Ominosa,
(1823-1833) en què la dreta està molt
interessada a fer veure que no s’estigui
fent res. Cal pair aquesta situació i que
no tingui més efectes negatius. És ben
cert que hi ha moviments actius com la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca,
recolzat amb les signatures del moviment sindical, que planten cara. S’han
fet vagues generals, s’han presentat iniciatives legislatives, però tot plegat de
moment queda absorbit pel sistema
que ha llançat una ofensiva ultracapitalista que ho engoleix pràcticament tot.
Ara bé, malgrat no estar en una situació
d’avenç, cal continuar lluitant i formar el
germen d’una nova cultura popular, on
tota organització és útil. Cal assessorar,
donar valor d’organització als col·lectius
per avançar i implicar-se transversalment.
—En circumstàncies de greu crisi econòmica ressorgeix l’extrema dreta. Com en
veus la situació actual a l’estat?
—Des de fa uns anys, l’extrema dreta
espanyola està integrada al Partit
Popular. És evident que és un perill latent
i que pot créixer de la mà de la xenofòbia, quan les situacions són dolentes,
algú ha de tenir la culpa de la crisi i es
busca un boc expiatori. De moment, a
l’estat es manifesta en una forma populista amb UPyD, mentre a Catalunya, ni
PxC ni Ciutadans han acabat de quallar,
però en d’altres països, com per exemple
Grècia, ja està passant.
—Et consta que el president rajoy ha
ficat mà a la caixa del fons de reserva de
les pensions, per evitar el rescat espanyol?
—Dues vegades. Havia de mantenir els
fons de reserva amb inversions públiques del tresor públic i l’altre 50% amb
bons d’Alemanya i d’altres països, i com
que no ho ha respectat és veritat que
tota la reserva està invertida en bons
porqueria espanyols. No sé si és més
greu el tros que s’ha emportat directament o la baixa qualitat de les inversions
realitzades a la borsa. Penso que és igual
de greu, però el cert és que l’actual reserva és fictícia, de palla, i ja no existeix.
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—Com veus l’actual paper de la premsa
estatal, en plena crisi?
—Els grans mitjans juguen un paper
molt rellevant en favor del poder polític
estatal i reflecteixin exageradament
gairebé només la visió institucional de les
notícies. Comprenc que els diaris depe-

nen molt de la publicitat i de les vendes i
han patit una forta crisi, però fins i tot ara,
també els de menor tirada sembla que
s’apunten clarament cap a una línia sensacionalista. Pot passar també que cada
vegada estiguin més desacreditats i en
perdre credibilitat gairebé ningú no els

faci cas, fins i tot comercialment. Es
decanten massa cap a una línia institucional. Ara és l’estiu i normalment hi ha
poques notícies, però mai no parlen per
exemple de les activitats dels esplais que
mobilitzen milers de nanos i dels components positius que representen.

el perfil
luís Vidal Sixto Orozco neix a barcelona el 21 de
març de 1960, però quan només tenia cinc
mesos la seva família es va desplaçar a manresa.
Són sis germans. Primer es van estar a la pensió
manila i tot seguit a les cases avui enderrocades,
entre el Passeig del riu i davant de la renfe cap a
la plaça de la reforma. El seu pare, Vidal Sixto, provenia de
Conca i va treballar com a agent d’assegurances a Santa
Lucía. La seva mare, Josefa Orozco, va néixer circumstancialment a melilla, on el seu pare hi feia de militar. Tot i que
va treballar un temps a la fàbrica tèxtil de Sant marc, fou
mestressa de casa. Comença a anar a l’escola Sant Ignasi, on
s’estarà fins als 6 anys, després passa a l’Oms i de Prat fins als
11. Va un any a la renaixença (que aleshores encara era oficialment el Grupo Escolar Generalísimo Franco) i acaba el
batxillerat Elemental a l’institut Lluís de Peguera. Tot seguit
comença Formació Professional a l’Escola de mestratge
Industrial. Als 15 anys participa activament en moviments
socials de base, com el moviment Júnior a Crist rei, però
sobretot amb els mossens Juvells i Florenci Costa a la barriada mion, on de seguida es va integrar a la Joventut
Obrera Cristiana, fins arribar a ser president nacional de la
JOC a Catalunya. Als 15 anys ja s’ha de posar a treballar i el
seu primer contacte amb el món del treball va ser cobrant
rebuts d’enterraments cada mes i algun d’anual per incendis, d’assegurances Santa Lucía,. Poc després comença l’aprenentatge de sastre al carrer de Sant miquel. Al cap de
poc temps entra a fer d’aprenent de rellotger a la joieria
Tous del carrer del born i esdevé oficial: «Aleshores eren una
família molt pencaire que estaven en un moment de transició
entre els avis i els pares. Recordo que tractaven bastant igual a
tota mena de clients, a diferència d’altres joieries de Manresa.
Estaven molt preocupats per estar al dia i assistien a diverses
fires. Com a empresa petita feien un esforç important. Hi havia
tres grups de treball: els dependents, els joiers i els rellotgers».
Guarda un bon record del responsable del taller de Tous i
mestre seu, Joan miravitlles, així com també d’Iscle Font, el
rubiralta de la carretera de Vic o Joan Pallàs, entre d’altres.
Fa el servei militar a melilla, quan es produeixen els fets del
23F de 1981. El 1989 entra a treballar a la joieria bellorbí,
amb qui havia estat el seu company a Tous, i s’hi està fins al
1994. Paral·lelament estudia el batxillerat nocturn al
Peguera i inicia els estudis de Dret fins a llicenciar-se el
1994. Casat amb Núria Perramon, delineant de
l’Ajuntament de manresa, que havia treballat amb l’arqui-
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tecte Ton baraut, tenen dos fills: el Joan i la marta, llicenciada en Ciències del mar.
Canalitza les seves inquietuds socials i humanistes entrant
com a voluntari a CCOO (on ja militava des de l’any 1977) i
fa de reforç en l’assessorament legal dels afiliats. El 1995 és
nomenat secretari d’Ocupació i durant quatre anys fa tasques d’assessor en qüestions formatives, de Formació
Professional. Aleshores passa a secretari d’Organització i es
centra en les eleccions sindicals: «Organitzo i impulso les
eleccions a les empreses fins a l’atemptat de l’estació d’Atocha
de Madrid l’11 de març de 2004». A partir d’aquesta data
passa a ser secretari general del bages i el berguedà en substitució de Josep Fuentes. Des del novembre del 2012 és el
secretari general de la Catalunya Central, que inclou també
Osona, en tasques de coordinació i representació del territori en general. Com que el sindicat està organitzat per sectors, en coordina els aspectes comuns i els tres territoris
comarcals, que tenen cadascú d’ells un coordinador propi.
Pel que fa al gabinet jurídic, organitza la formació dels delegats sindicals i també li corresponen les tasques pròpies de
la representació institucional. Entre les activitats d’oci cal
remarcar la seva etapa de jugador d’escacs al Catalònia,
tant en l’etapa de la Cerveseria com en la del Casino, afició
que li provenia del seu pare. També va fer de voluntari a la
Fundació Assistencial manresana, a la Casa Cots i havia fet
tasques de suport a nois i noies en una llar de la Parada.

quadern obert
Josep m. massegú
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fila cultural

Josep Gras

Josep Tomàs Cabot:
«He fet el que volia fer, a la vida»

T

omàs Cabot ha encarnat al llarg de la vida el
model d’home renaixentista amb una naturalitat
absoluta.
Llicenciat en medicina,
graduat en Periodisme,
llicenciat en Història i
doctor en Filologia Hispànica, ha exercit de periodista, professor universitari
i novel·lista.. Com a periodista, ha dirigit la revista Historia y vida i ha
col·laborat en publicacions periòdiques com Destino, Cuadernos para el
Diálogo, La Vanguardia i Regió7. És
autor d‘una vintena llarga de llibres, la
major part dels quals són de narrativa.
El 2010 publicà les seves memòries
professionals, La feina feta, i aquest
estiu acaba de veure la llum El cercle
tràgic.

—Com definiríeu aquestes tres
novel·les?
—Les vaig publicar en èpoques diferents i amb concepcions diferents. De
la primera, el que remarcaria és la psicologia dels personatges, sobretot del
matrimoni central. En la segona
novel·la, el personatge principal és una
dona anarquista que, quan mor el seu
company, el Vicenç, es troba amb la
dificultat de pujar els seus cinc fills. I
aquestes dificultats i la lluita diària per
tirar endavant ella les va explicant de
tant en tant al seu marit, ja difunt. És
com si encara fos possible una comunicació entre ells dos. I la tercera novel·la
narra la història d’un d’aquests fills, el
qual, paradoxalment, no segueix les
idees dels seus pares i es fa capellà. Al
final serà assassinat pels que havien
estat companys dels seus pares. D’aquí
el títol de la trilogia, El cercle tràgic.
—La ideologia predominant en la
trama i en els personatges d’aquestes
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Amb motiu de la publicació d’El cercle tràgic (Edicions de l’Albí),
una trilogia que comprèn la reedició de les novel·les Giravolt dels
dies (1986), Deu visites al company absent (1997) i Adéu, Bakunin
(1998), hem conversat amb l’escriptor Josep Tomàs i Cabot a
l’entorn de la seva literatura, la societat i la vida.
mic i el problema de la desigualtat
social no estan resolts, i les dificultats
continuen essent les mateixes.

Coberta de ‘El cercle tràgic’, de Tomàs Cabot

tres novel·les és l’anarquisme. Parlem
d’una època en què els posicionaments ideològics es van radicalitzar i
tenien una importància decisiva en el
curs dels fets polítics i socials. En canvi,
actualment podem dir que les ideologies han deixat gairebé d’existir o ja no
exerceixen aquella influència?
—Certament les ideologies de la primera meitat del segle XX (anarquisme,
socialisme, comunisme, que jo he tractat en altres novel·les meves) avui dia
han quedat diluïdes perquè la globalització ha fet que les societats s’hagin
uniformitzat i, aparentment, no hi ha
aquestes diferències ideològiques tan
marcades. Ara bé, el problema econò-

—Com a novel·lista, sou autor d’una
obra àmplia i molt diversa temàticament: música, medicina, ciència-ficció,
novel·la social… Tot i aquesta diversitat, es pot establir algun nexe comú
entre els diferents títols?
—Jo sempre he tingut una curiositat
general per moltes coses, i no m’ha
agradat mai l’especialització. D’altra
banda, la vida intel·lectual m’ha atret
sempre; no he tingut problemes econòmics ni obligacions familiars (no
m’he casat, no he tingut fills…). De
manera que m’he pogut dedicar a la
vida intel·lectual d’una manera molt
intensa i llarga. m’han interessat sempre temes molt diversos, com la biologia, de la qual sobretot les teories darwinistes. També la història, les idees
polítiques i socials del segle XX. I
també de l’àmbit artístic, sobretot la
música. Sempre he tingut un ventall
d’interessos intel·lectuals molt ampli.
—Aquesta multidisciplinarietat d’interessos i de formació intel·lectual, no ha
estat també un inconvenient?
—Evidentment que sí. Jo admiro els
especialistes, aquelles persones que es
passen la vida estudiant un tema i acaben resolent problemes importants.
Però a mi sempre m’ha agradat la
diversitat i, és clar, quan toques moltes
coses pot ser que no et surtin totes bé.
Ara, n’estic del tot content del camí

que he seguit? No, possiblement si
hagués estat un bon especialista en un
dels camps que he tocat i hagués arribat a una conclusió positiva i beneficiosa per a la societat, jo estaria més
content del que estic.
—Us considereu un intel·lectual?
—Intel·lectual en el sentit que he fet
servir l’intel·lecte, la intel·ligència,
adquirint cultura i intentant digerir
aquesta cultura per després, a la meva
manera, retornar aquesta cultura a la
societat amb unes idees pròpies.
—En un passatge de les vostres
memòries feu una crítica molt dura del
món de les lletres al nostre país. Així
doncs, creieu que la qualitat literària
d’una obra continua no important
gaire a l’hora de ser publicada?
—Continuo pensant el mateix. En
aquest sentit, al llarg dels anys he tingut experiències molt reveladores.
Quan jo vaig començar, fa uns quaranta anys, hi havia a Catalunya i a madrid
una crítica literària competent i honesta. Haig de dir que després, amb els
anys, aquesta competència i aquesta
honestedat s’han anat debilitant.
Continuo pensant que no hi ha una
bona crítica literària. S’escriu bé, es
publiquen bones novel·les, però no es
valoren com s’haurien de valorar. I
consti que no parlo del meu cas personal! En general, penso que la crítica
està influïda per fets que no són estrictament literaris. Hi ha molts interessos
extraliteraris: editorials, distribuïdores,
influències polítiques… Hi ha crítics
que, a part de fer la crítica, reben influències materials o immaterials d’un
costat i de l’altre que afecten la seva
feina.
—En l’àmbit més personal, actualment
la majoria dels vostres amics i
col·legues professionals ja són morts.
Us trobeu sol, en aquest sentit? Sentiu

nostàlgia dels moments viscuts en el
passat?
—Sí, sobretot pel que fa a personatges
entesos en literatura i en música, que
són amb els qui tenia més contacte.
Ara ja són morts. En el món del periodisme, tots els grans amics que jo
tenia, tant a Destino com a Historia y
vida o com a La Vanguardia, ja fa temps
que han desaparegut. Jo ara sóc un
desconegut en tots aquests àmbits.
Tots els companys d’escriptura, d’editorials, etc. ja no hi són.
—mirant enrere, quin balanç faríeu ara
de la vida?
—He fet la vida que una persona com
jo havia de fer. Tal com jo he estat, una
persona amb vocació intel·lectual,
amb poca vocació de matrimoni i de
tenir fills. He fet el que realment em
convenia de fer. No em penedeixo
d’haver actuat d’aquesta manera. No
estic molt orgullós de la meva obra
intel·lectual, però penso que alguns

valors sí que els té. Pel que fa a una
vida familiar, potser sí que en aquests
moments ho trobo a faltar, però també
és cert que al llarg de la meva vida he
pogut gaudir d’una independència i
d’una llibertat que per a mi han tingut
molt valor. Al llarg de al vida jo he fet el
que volia fer. L’única cosa que m’agradaria és que algunes de les idees que
he tingut i que he manifestat a través
de les meves memòries no es perdessin del tot, perquè el dia de demà alguna d’aquestes idees podria ser útil. res
més que això.
Deixem enrere Tomàs i Cabot, però la
seva lucidesa intacta i la seva afabilitat
ens acompanyen més enllà del llindar
de la porta, en el vespre cendrós i efímer de les acaballes d’agost. Envoltat
dels seus avantpassats estàtics, dels
records que perduren, de llibres i músiques, delicat de salut, però ple de la
vitalitat íntima que l’ha acompanyat
sempre: diàfana, insadollable, lleial.

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

Lluís Virós
Foto: Francesc rubí

Casa Fàbregas

A

cabem l’estiu amb
una de les cases
representatives de la
plaça major, la que
hi ha a la dreta de
l’Ajuntament, originària del segle XVII i
restaurada en estil
neoclàssic el XIX.

L’edifici va ser construït per la família
Fàbregas, propietaris d’una botiga de
teixits, després de comprar al segle
XVIII els quatre immobles que formen
la finca actual, dos orientats al carrer
Amigant i dos a la plaça, i els arranjà fins
a convertir-los en un sol edifici a partir
de 1718. Al segle XIX s’hi practicà una
reforma per unificar la façana de la
plaça major i fer una nova escala.

Es tracta d’un edifici d’habitatges
entre mitgeres de planta baixa i quatre pisos. La façana principal és a la
plaça, la secundària dóna al passatge
Amigant (pel darrere d’un edifici que
fa la cantonada) i la posterior es veu
des del carrer de na bastardes. És un
exemple típic d’arquitectura neoclàssica com es veu en la composició de
la façana principal, amb balcons
decreixents en alçada, fets amb llosanes de pedra i baranes de ferro forjat.
La bonica façana posterior està formada per unes galeries amb arcs que
sostenen capitells penjants i reflecteixen l’estil renaixentista del segle XVII.
Una de les curiositats de l’immoble és
l’estructura dels soterranis, excavats a la pedra, que contenen un sistema de cisternes d’aigua anteriors al s. XVI. A la
planta noble hi ha una galeria barroca arranjada al segle
XVIII. L’element més destacat és un gran arc rebaixat sobre
el corredor de l’entresòl que sosté el forjat del pis superior.
La casa representa un dels contrastos del barri antic
manresà, mentre que la façana està ben integrada en la
plaça major, els edificis de l’altre costat, a la baixada dels
Jueus, estan en un estat deficient com es veu en la façana posterior.
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El catàleg protegeix tant la volumetria com l’aspecte
exterior de l’edifici i els elements essencials de l’interior
per la seva importància històrica, compositiva i artística.
Un dels objectius de la protecció és el manteniment
d’una estructura urbana unitària, especialment de la
plaça major en el seu conjunt.
PER SABER-NE MÉS
Estudi històric de can Fàbregas, treball inèdit, Àqaba documentació històrica, barcelona, 2006.

propostes
mÚSICA Jofre Fité

En clau de funk

E

ls cafè-teatre La Peixera (Codinella, 5-9) continuarà apostant aquest any pels cicles de jazz que
organitza els darrers diumenges de cada mes. En
aquesta ocasió, ens porten el grup En clau de
funk, format per alumnes del Taller de músics i
l’ESmUC, que versiona temes de Jamiroquai o michael
Jackson, però també aposta per temes propis, com Peus
descalços, composició de la cantant Laia badrenas. La
resta del grup el formen Arnau Altimir, max Villavecchia,
Diego Valenzuela, Pau rosselló i Josep Valldeneu; i han
actuat a locals prestigiosos com el Harlem Club de
barcelona, on van coincidir amb el trompetista David
Pastor. Qualitat musical assegurada, a un preu assequible
(l’entrada val només 5 euros), que us espera el diumenge
29 de setembre a les 19:00, a la Peixera.

CINEmA Laura Vidal

De tornada...
etorn, retrobament... després de la borratxera estival, setembre és el mes de posar les
coses a lloc i agafar embranzida per començar un nou curs. I també comença el curs per
als Festivals de Cinema amb els primers de la
llista: Venècia o Donostia, però les sales porten un altre
ritme i a part de les moltes pel·lícules infantils i d’animació que encara queden de
l’estiu, el mes el passarem
amb biopics (la rivalitat dins i
fora de les pistes de James
Hunt i Nikki Lauda a Rush, o
Jobs, sobre la vida i obra del
guru d’Apple), i també amb
estrenes espanyoles llargament publicitades com són la nova de Daniel Sánchez
Arévalo La gran familia española (desventures familiars
amb el triomf de la Roja com a teló de fons), o l’última
bogeria d’Álex de la Iglesia Las brujas de Zugarramurdi,
on una sèrie de personatges excèntrics i desgraciats
cauen a les mans d’una colla de bruixes caníbals. La sort
serà si s’estrena a casa nostra La espuma de los días,
(foto) pel·lícula del personalíssim director francès
michel Gondry (Olvídate de mi) amb romain Duris i
Audrey Tautou com a parella protagonista, que viuran
un munt d’aventures surrealistes per un París de somni
intentant curar-la a ella d’una estranya malaltia: li està
creixent un nenúfar al cor. Sens dubte es tracta de la
proposta més engrescadora, diferent, original, poètica i
plàstica d’aquest mes; una bona oportunitat per deixar
volar la ment al ritme d’aquesta fantasia visual i posar
una mica més de color a la tardor que ens espera.

R

TEATrE rosa Clarena

El Kursaal, amb Espriu

A

questa temporada, la programació del
Kursaal proposa dos espectacles per commemorar el centenari del naixement del
poeta, dramaturg i novel·lista Salvador
Espriu. Per una banda, el muntatge d’Oriol
broggi, Espriu!, que arribarà al Kursaal el dijous 17 d’octubre, un espectacle per a tres veus i una guitarra, a mig
camí entre la lectura i la dramatització. La Perla 29 oferirà un encavalcament de textos, fragments de Primera
història d’Esther, poemes, prosa, imatges... una tria particular del món d’Espriu, protagonitzat per tres dels
noms més destacats de l’escena catalana: Clara Segura,
Oriol broggi i màrcia Cisteró, acompanyats pel guitarrista marc Serra. I per l’altra, Som els millors, un espectacle
dirigit per Lluís Calderer, basat en textos de Salvador
Espriu i que, ara, el grup Faig teatre, recupera i amplia.
Els actors i actrius manresans Teti Canal, Joan Cirera,
mireia Cirera, Pep GarciaPascual i Anna Selga pujaran a
l’escenari de la sala petita el dijous 14 de novembre per
presentar aquest espectacle que Faig Teatre va estrenar
en un dels seus cicles al Globus bar de manresa, concretament l’any 1999, dins del cicle interdisciplinari coordinat per CineClub Molt soroll pel canvi de mil·lenni. Us
convidem al Kursaal a viure, veure i gaudir de l’univers
Espriu.

ArT maria Camp

Llena, Penadès i Fisa

A

ntoni Llena és un dels artistes plàstics més
rellevants de la seva generació i de
Catalunya. Ara a manresa tenim l’ocasió de
gaudir de la seva obra amb l’arribada de l’exposició Antoni Llena. SOS: senyals de fum des
d’un subsòl, en la qual ens mostra un pessic d’un dels
seus darrers projectes: un conjunt de dibuixos (foto)
que va realitzant dia rere dia, com un dietari escrit amb
colors, taques, incisions... Estan fets en un paper
modest, en una feina
íntima, rutinària i
exigent, i es mostren
aparellats de manera
que dialoguen, es
relacionen i es contradiuen entre ells. Es
tracta d’un projecte
viu, per ara integrat
per uns vuit mil dibuixos, dels quals al
Casino se’n poden veure una seixantena, juntament
amb algunes obres anteriors en paper i escultòriques. I
sense deixar manresa, aquest mes de setembre podrem
gaudir també, d’una banda, de l’obra d’Agustí Penadès
a la sala d’art del Cercle Artístic, al claustre del museu
Comarcal de manresa i a la plaça de Sant Domènec; i de
l’altra de l’obra de Lourdes Fisa, a la Casa Lluvià.
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fa 25 anys
Jaume Puig

El joc legal movia milions
Un ampli reportatge publicat a la revista
constatava que els manresans es gastaven
més de 60 milions de pessetes cada setmana en jocs d’atzar. El rànquing l’encapçalaven les màquines escurabutxaques, amb
uns 25 milions de pessetes, seguides dels
bingos, amb uns deu 10 milions; la loteria
nacional, 8 milions; l’ONCE, 6 milions; la loto
ràpid, uns 5 milions; la primitiva, prop de 4
milions; la 6/49, uns 3 milions; la bonoloto,
amb 700.000, i les travesses, amb unes
600.000 pessetes.

E

l tema central del mes, elaborat per Joan morros,
analitzava l’impacte dels jocs d’atzar a la ciutat. Les
màquines escurabutxaques s’havien incrementat
considerablement en quatre o cinc anys i es calculava que n’hi havia unes 600, als 300 bars de
manresa. Al marge del predomini dels jocs impulsats per
l’estat, s’hi comentava l’evolució de les lotos de la Generalitat.
Segons dades facilitades per l’Entitat Autònoma de Jocs i
Apostes mútues, a manresa es rascaven cada setmana uns
50.000 cartrons de Loto ràpid, als seixanta establiments
autoritzats, i alguns dels venedors remarcava que aquesta
modalitat era de les més perilloses, perquè el resultat era
«molt ràpid». D’altra banda, hi funcionaven dos bingos: el de
la Cerveseria, que distribuïa els guanys entre el TDK i
Ampans, i el de l’hotel Pere III, que es va negar a donar explicacions a la revista.
La ciutat va homenatjar l’alcalde Marcet
L’actualitat del mes va estar marcada per la misteriosa desaparició dels germans Pires Orrit de l’hospital de Sant Joan
de Déu. El petit, Isidre, de cinc anys, hi estava ingressat i la
seva germana Dolors, de 17 anys, el vetllava. En l’àmbit institucional, la ciutat va retre homenatge a l’exalcalde Francesc
marcet el dia 10, en presència de la vídua, la filla i altres familiars, amb parlaments de Josep Huguet i Josep benet.

40

L’endemà, en el marc de la Diada, es descobria una placa a
la plaça de Gispert, on havia viscut, i també es descobria
una placa en record de l’expresident Tarradellas, a la plaça
de l’Onze de Setembre. Va cloure els actes un recital de
marina rosell a la Plaça major, mentre a barcelona resultava ferit el manresà David Tàpia en uns enfrontaments al
Fossar de les moreres, i un altre manresà, Esteve Comellas,
era detingut a la rambla, tot i que va ser alliberat al cap de
dos dies.
El cas Joviat a la premsa nacional
El dia 9 de setembre, el Diari de Barcelona va publicar un
reportatge on recollia un resum de l’informe publicat per la
revista, sota el títol de L’ensenyament com a negoci, juntament amb unes declaracions de Josep Vilaseca Atset, en
què afirmava que tot era mentida i que havia interposat
una querella –de la qual no se’n va saber res– als jutats de
manresa. El dia 15, el diari Regió7 se’n fa ressò per primera
vegada i informa de l’obertura d’un expedient informatiu
per part del departament d’Ensenyament. El dia 20 també
en parla El Periódico, que remarca el cas insòlit de l’acaparament de les revistes als quioscos, i el dia 21, a proposta del
grup socialista, l’Ajuntament acorda, amb l’única abstenció
del regidor Josep balet, demanar a la Generalitat que se’ls
trametin els resultats de la investigació sobre l’afer.

10% de
descompte en
totes les seves
compres

Ptge. Ferrer, 22-24-26 08240 MANRESA. Tel./Fax 93 873 94 72 - www.elracodelmobleusat.com - botiga@elracodelmobleusat.com
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crònica social
Ignasi Torras i Garcia

El teatre Conservatori

A

mb la finalitat de salvar els edificis de convents per a escoles d’ensenyament i centres
d’acolliment benèfic, l’any 1849 l’Ajuntament de la nostra ciutat va sol·licitar l’antic
convent de Sant Domènec per establir-hi un
col·legi de segona Ensenyança. Efectuats els tràmits va
obtenir la concessió que va servir per a escoles i
també de quarter. L’any 1876, en el lloc on hi havia el
pati, s’hi edificà l’actual teatre.

Durant el segle XX l’edifici va servir de teatre i també
de conservatori de música i de declamació, on es van
impartir classes de solfeig, teoria, piano, harmonia i
composició, instruments de corda, de vent, etc. L’any
1910 l’Orfeó manresà va signar un acord amb
l’Ajuntament per ocupar els locals de la primera planta i fer-se càrrec de les classes. L’any 1932 es va crear
l’Escola municipal de música i va ser escollit primer
director el mestre miquel blanch, que fou alhora el primer director de l’Orfeó i del Conservatori, regentat per
l’entitat coral. Els canvis en l’Ajuntament van transformar el projecte, per fer-hi una gran plaça, en un futur
no massa llunyà. Conseqüentment, les classes de
música i els assaigs de l’Orfeó manresà es van traslladar l’any 1937 a un habitatge situat al carrer de
Sobrerroca, que tenia menys capacitat que el Conservatori.
A partir dels anys quaranta l’edifici del Conservatori
va recuperar les activitats com a escola de música i
anys més tard l’Orfeó s’hi va establir novament. Com
a sala d’espectacles, va oferir representacions teatrals,
amb la presència de companyies procedents de
barcelona, espectacles de revista, etc. i també de
companyies de teatre de la nostra ciutat. També
representacions de sarsuela, òpera, concerts de
Quaresma, a càrrec de l’Agrupació municipal de
música, Orquestra del Conservatori, concerts a càrrec
de l’Orfeó manresà, conferències de formació religiosa, cultural, etc. i innocentades del Gremi de Sant Lluc
amb finalitats benèfiques.

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

A mitjans dels anys cinquanta es van fer transformacions importants, des de la coberta fins al terra, i es va
rebaixar un pis per guanyar en capacitat d’espectadors. També es van fer obres a l’escenari, camerinos i
serveis, la modernització de les instal·lacions de llum i
calefacció, la decoració de la sala i passadissos i,
sobretot, una entrada principal digna pel carrer del
mestre blanch, amb un gran vestíbul, parets de marbre i decoració. La inauguració de les obres de transformació i ampliació es van estrenar el dia 30 d’agost
de 1962, Festa major de manresa.

EL POU · SETEmbrE
2013

35

fanal de cua
Llorenç Capdevila

‘Pura sang’

Apunt estival

uè ho fa que, des de fa temps, entre els guardonats
amb els principals premis de novel·la en català hi
hagi un clar predomini de periodistes i personatges més o menys mediàtics? màrius Serra, Genís
Sinca i Sílvia Soler s’han endut, l’últim any, el Sant
Jordi, el Josep Pla i el ramon Llull respectivament.
Em guardaré prou de qüestionar la independència dels
jurats. D’altra banda, el fet de tractar-se de cares mediàtiques, i de persones ben relacionades dins el món cultural,
no vol pas dir que no produeixin literatura de qualitat.

lgunes de les hores més felices d’aquest estiu
les dec al plaer que m’ha proporcionat la lectura del llibre La passió italiana, de Josep-Lluís
Carod-rovira. En bona part perquè es tracta
d’una passió compartida. Si no hagués estat
així, li agrairia d’haver-me-la fet néixer gràcies a una prosa
viva i clara, un estil ric i transparent i una capacitat infinita
per vivificar les coses. Afegim-hi un do excepcional d’observació: des dels detalls més petits de la vida quotidiana,
passant pels treballs i els dies de la gent del carrer, fins a
la política, la gastronomia, l’art i la cultura en totes les seves manifestacions.

Q

El prestigiós premi Sant Joan, per exemple, va recaure l’any passat en la també
periodista Ada Castells, amb una
novel·la, Pura sang, la lectura de la qual
m’ha resultat altament satisfactòria. Es
tracta d’una novel·la escrita amb eloqüència narrativa i descriptiva, amb un
personatge principal potent, a cavall
entre el drama victorià decimonònic i el
thriller psicològic més actual, d’una
intensitat que reté l’atenció del lector i,
al mateix temps, va més enllà del simple
entreteniment. A Pura sang seguim la
veu de la Sílvia, que explica la història al
seu fill. És una heroïna desafortunada,
que es va casar amb un ric menorquí per
fugir d’un passat desagradable a
barcelona, i es troba atrapada en l’ambient claustrofòbic de Son blanc, el casalot dels Solivella,
amb una sogra digna d’una pel·lícula de Hitchcock. Quan
es queda embarassada, el marit la ignora i la sogra s’apodera de l’hereu. Tot fa un gir quan la Sílvia descobreix que la
família amaga un altre infant en una caseta del jardí i, quasi
al mateix temps, li diuen que el fill al qual s’adreça la veu
narrativa pateix una greu malaltia. A partir d’aquí, la trama
s’accelera i l’acció es trasllada a barcelona, on la Sílvia, al
capdavall i al límit de la bogeria, continua el seu recorregut
existencial a la recerca del seu propi jo, davant del dilema
de si és capaç de governar el propi destí.
Pura sang és una prou bona novel·la. Tanmateix, la pregunta inicial continua sense resposta: com és que els periodistes acostumen a guanyar, darrerament, els premis literaris
més importants?
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A

Per tots aquests i altres aspectes el llibre
s’integra en una llarga i rica tradició dins
de la literatura catalana: la que podríem
anomenar del testimoni directe de l’estada i vivències dels catalans terres
enllà. Per fer-ho breu i entenedor, diré
que considero aquest llibre com un nét
il·lustre d’El pont de la mar blava, de Lluís
Nicolau d’Olwer, i un fill, il·lustre també,
de les Cartes d’Itàlia, de Josep Pla.
El fet de compartir un mateix espai
marítim, suscita una valuosa reflexió en
el capítol final titulat precisament
Aquesta
mar tan nostra. m’ha agradat
Dani Hernández Massegú
molt de trobar-hi una referència, i una
interpretació encertada, al poema visual de J.V. Foix
Poema de Catalunya, escrit i publicat l’any 1920.
Certament, no només som inseparables del mediterrani
sinó que aquest també ens dóna sentit. Així mateix, hi
trobo molt oportú el recordatori d’unes paraules del
mateix Foix, com a testimoni de l’abast de la mirada dels
grans poetes. En efecte, fa uns vuitanta anys que van ser
escrites i són encara ben actuals: «Si per un plebiscit fos
possible atorgar a Catalunya el dret de segregar-se territorialment del continent i de constituir-se en paradís flotant damunt la mediterrània, estem segurs de la majoria
imponent que donaria el seu vot favorable. Però el fet que
l’ha clavada com una cunya entre la Gàl·lia poderosa i la
Hispània tronada, li donà unes fronteres singulars que l’obligaren a debatre’s en la tragèdia. O a ésser coratjosament ambiciosa...».
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Regular els pixats

E

ntre els mecanismes de promoció turisticoeconòmica de la ciutat, l’Ajuntament
no podia haver trobat una campanya
més encertada que la de les pixarades a
la Festa major. Perquè no ho tenim ben
entès... els símbol antipixaners no pertanyen pas a una voluntat cívica. El que
pretén és fer arribar a tota la península el
bon estat del sistema renal de tota la comarca. Al
bages s’orina molt i a tot
arreu. Per això es fa
necessari recordar a ciutadans i ciutadanes que
utilitzin els lavabos
davant la necessitat imperiosa i constant de fer
pipí per tots els racons de
la trama urbana. La crida
ha estat un èxit. manresa
ha aconseguit sortir als
informatius de tot l’estat.
No pas per les seves
excel·lències i atractius,
sinó per la voluntat de
regular les sempre inopor tunes pulsions de l’aparell excretor urinari.

sense mitjans. Fem grans lleis i no s’apliquen. Això sí,
queda molt bé davant de certs ciutadans fer veure
que l’administració serà implacable davant de la desobediència i l’incivisme. malauradament, el xarop
d’estopa sol ser poc efectiu i davant de la pixamenta
general no hi ha més remei –durant la Festa major on
s’acumula molta gent en molt poc espai urbà– que
procurar habilitar més i millors cabines sanitàries i
mantenir-les netes.

L’ordenança de civisme
promoguda per l’ajuntament convergent ja va
néixer envoltada de polèmica per l’excessiu control que volia infondre a
la via pública. És important promoure el civisme,
però amenaçar amb la
garrotada i el to moralitzador no funciona si el
repressor no està disposat a posar tots els recursos per infondre al reprimit el càstig corresponent. Volem regular, però
Maria Picassó
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TLB, a les fosques

Lectora
centenària
res no pot omplir més de satisfacció una
publicació i, alhora, a aquest humil contador d’històries quotidianes que la celebració del centenari del naixement d’una
lectora tan veterana com la Jacobina Gil.
Fidel a les nostres pàgines, la Jacobina
encara llegeix mensualment el Pou, un
regal que van fer-li pel seu vuitantè aniversari. Em penso que és la subscriptora
de més edat de la nostra humil publicació. Amb motiu de l’aniversari, i com és
habitual a la nostra ciutat amb tots els
manresans i manresanes que arriben a la
centúria, una delegació municipal (com
veieu a la fotografia) va visitar-la a casa
seva i li va lliurar un ram de flors.
Orgullosa, la nostra subscriptora més longeva apareix retratada amb la família i la
regidora Àuria Caus Aquestes línies em
serveixen per sumar-me a la felicitació i
per desitjar que hi hagi Jacobina i Pou de
la gallina molts anys més.

seig del riu –teòricament protegit–
morts per la salmorra d’Iberpotash vessada del col·lector. I aporta dades: «Segons
explica montsalat, sota del Pont Vell, l’aigua del riu Cardener està salinitzada pel
grandiós runam de residus salins
d’Iberpotash de Súria fins als 300-400
mil·ligrams de clorur per litre. Això fa que
l’aigua subministrada a Castellgalí no
sigui legalment potable i ens costa una
milionada d’euros cada any extreure la sal
del Llobregat a les grans plantes potabilitzadores d’Abrera i de Sant Joan Despí
que abasteixen barcelona i l’àrea metropolitana. Gràcies, Iberpotash!». Segons ell
no es podia haver triat millor patrocinador per desanimar la participació a la
Festa major. Queda dit. Per cert, el cartell
en qüestió va desaparèixer un parell de
dies després d’haver estat tunejat.

Color imposat

Cartell molt
informatiu
I un any més, també, ha arribat la Festa
major. A l’entrada Sud de la ciutat s’anunciava la festa amb un cartell partit al cinquanta per cent entre la imatge d’enguany i el logotip de l’empresa Iberpotash, al
qual algú va decidir afegir amb esprai un
verb conjugat: a dalt i a baix hi deia:
«Contamina». Un lector indignat, no pas
per la bretolada sinó per l’elecció del
patrocinador, d’entrada, afirma que no ha
estat l’autor de la pintada, però corrobora
que: «a manresa tenim Festa major i, per
gentilesa d’Iberpotash, contaminació». I
descriu que el punt on hi havia instal·lat el
rètol permet entreveure, a través de l’arcada del Pont Vell, els cadàvers dels
pollancres de la riba i dels plàtans del pas-
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més indignació. La imatge que acompanya el text és d’una casa del carrer del
born, la façana de la qual es va repintar a
principis d’estiu. La propietat va triar un to
ocre vermellós ben viu. Però, segons
diuen, en el cas de la portalada que
reproduïm no van poder escollir. Sé que
manresa disposa d’una carta de colors
que es suggereix als amos de les finques.
ben mirat, potser en aquest cas la cosa va
passar de suggeriment. Per fer pública la
intervenció municipal i queixar-se’n, el
propietaris han enganxat a la porta pintada de nou un cartell amb el següent missatge: «Color escollit i imposat per
l’Ajuntament de manresa». Aquest espai
sol·licita aportacions des de l’Ajuntament
per aclarir quin ha estat el criteri. Fins i tot
per si hem de pintar la porta del carrer...

On ja no hi veiem cap color, més aviat hi
ha instal·lat un negre permanent, és al
canal local de TLb, tot i que molts espectadors no ho hagin notat. El canal de televisió del grup del mateix nom ja fa pràcticament tres mesos que està tancat per
impagament de la quota corresponent
del mux d’on pengen les cadenes locals.
A can basiana –com arreu– els números
no surten i el personal, escàs i atrafegat,
no dóna a l’abast treballant per a la XAL,
la Xarxa Audiovisual Local, que paga a
tant per peça. Perquè, òbviament, el que
són continguts de casa nostra no els
poden emetre enlloc, per ara. El panorama dels mitjans locals és deplorable i, per
solidaritat, us diré que la de les persones
que hi treballen, també. malauradament,
els propietaris s’entesten a voler-los fer
funcionar sense renunciar al seu tren de
vida i fent el fatxenda i pensant-se que
tenen un lobby de poder. Tenir quatre
pobres joves esclavitzats a menys de mil
euros al mes per fer 14 hores diàries no és
d’empresari, és de tirà.

Un versaire
contraataca
El que no esclavitza gens és fer versos. I si
és amb to burleta, encara més. És prou
sabuda la requesta de Lo Gaiter de
Calders tant en aquest espai com al Pou
Digital. En resposta a les últimes quartetes del nostre poeta de capçalera relacionades amb la conveniència d’ensorrar el
teatre Conservatori hem rebut a la redacció uns versos al·lusius d’un altre lletraferit del qual (si se’m permet) no revelaré el
nom. Amb esperit d’alimentar el diàleg i,
sobretot, el bon humor, els reprodueixo a
continuació:
Ai senyor Gaiter,
desinfli la gaita
que aquest cop,
jo crec,
va desafinada.
El vell instrument
de veu forta i clara,
de sac de gemecs
sembla tenir l’aire.

Car dir a plena veu
tal atzagaiada
no es gaire assenyat
ni fa bona cara.

sense plaça ni teatre,
sols les restes d’un convent.

«Que perdem un vell teatre?
Sí d’acord, però tant se val.
Si volem tenir una plaça
digna d’una capital».

Manresans a la
cadena de
Copenhaguen

Doncs que comenci barcelona
amb Santa maria del mar
que també els quedaria
una plaça força gran.

Jo- Rik. El Titellaire

A l’hora de tancar edició, m’arriba la crònica d’una jove lectora de la revista, la marta
Grifell, que, acabada d’arribar a Copenha-

guen per fer-hi un màster, va poder participar el dia 1 de setembre en una de les
moltes cadenes humanes per la independència que es van fer aquell cap de setmana arreu del món. Explica que eren
140 persones i que feia molta gràcia perquè «alguns catalans s’han casat amb
daneses i tenen fills rossos, rossos, rossos
i els veies allà a tope demanant la independència». La foto està feta davant del
Parlament danès i a l’extrem dret també
hi apareix acotat l’arquitecte i dibuixant
manresà Josep Cayuelas, un d’aquests
catalans casats amb daneses, plenament
integrat en aquell país nòrdic.

Tant se val un vell teatre?
Però que diu, home de Deu?
Potser ignora que un vell claustre,
resta dins d’aquell convent.
Que fou abans un gran cenobi
i que potser a la fi ens trobem,

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOmENOT DE LA PIPA

La il·lusió

E

n un estiu força ensopit, amb
temps per vagar amb poc
soroll, ai las!, de les cigales, colpejat per l’enrenou del nostre
planeta: la primavera àrab con-

vertida en guerres civils amagades, els
casos de corrupció arreu de l’estat,
també a Catalunya, amb la tendència
cap a una pobresa global més estesa,
amb els efectes col·laterals de menys
educació i menys cultura
a mitjà a termini, i doncs,
que el magí es torna
més melangiós i es
capbussa en els records
pretèrits i de la infantesa…
Sembla que tenim el país
il·lusionat, no sé si del tot, i
per tots, motivat però amb
ganes de continuar amb
la transició cap a un estat
propi, uns per convicció
nacional, altres per una
fartanera de menysteniment de l’espanyol, altres
per raons econòmiques
de manca d’un finançament suficient, en aquest
aiguabarreig, tots junts cap
a una confrontació gens
fàcil de manegar.

Hi ha ciutadans que, de petits, van tenir
la il·lusió el dia dels reis d’Orient (eren
també mags), la il·lusió de tenir un germanet/a que venia de Paris (venien de
parir… la mare), hi ha qui encara es psicoanalitza per aquets motius (els microtraumes donen per a molt… diner a la
butxaca del psicoanalista).
Les il·lusions donen per a molt, sigui en el
sentit de dipositar una esperança en
alguna cosa, idea, projecte o sigui per ser
una distorsió de la percepció o una interpretació enganyosa dels estímuls que
rebem.
De petits ens diuen: «treballa molt i seràs
recompensat!» (potser volen dir recomanat?); un altre fals profeta ens deia «si ens
llevem d’hora, ben d’hora… en recollirem
els fruits».
Podria anar engreixant diverses
il·lusions, però l’espai no dona per a
més. Ens els propers mesos veurem
quin dels dos significats som capaços
de construir. Sort, pit i collons, per
aquest ordre, si us plau.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUmE GUbIANAS

LLUm DEGÀS

Com acabar d’una vegada per totes amb les rates?

D

avant la plaga de rates i
ratolins que roseguen la
paciència dels manresans i
el cablejat dels semàfors de
Sant Joan de Vilatorrada, la
Comissió municipal d’Incivisme properament impulsarà una campanya
consistent a pintar senyals anti-rates
en els indrets més freqüentats per
aquests múrids orelluts i mal afaitats.
El disseny, similar al dels antipixats,
presentarà una rata rosegant un formatge envoltada del senyal de prohibició amb el cercle vermell. El dibuix
anirà acompanyat del lema «Això no!».
Tant les associacions protectores d’animals com les associacions de dones
ja s’hi han manifestat en contra. En el
primer cas, perquè consideren que la
campanya fomenta la marginació i
l’estigmatització de les rates. En el cas
de les dones, es critica que la figura
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representada sigui la d’un rat, en detriment de la igualtat de gènere i d’oportunitats.
A més d’aquesta primera mesura, més
dissuasòria, el consistori proposa altres
accions com convocar tota la comunitat
rataire al parc de l’Agulla i convidar-la a
una banyada col·lectiva amb el reclam:
«El fons del llac és ple de formatge ratllat». També hi ha qui proposa canviar-los
el nom i dir-ne, per exemple, orelluts, de
manera que l’epidèmia deixaria de ser de
rates per convertir-se en la d’orelluts, cas
en el qual el nostre ajuntament podria
proposar un referèndum sobre si s’han
de perseguir i exterminar o no els orelluts locals. Els partits de l’oposició, però,
qualifiquen aquestes propostes d’ineficaces (sobretot aquells els representants
dels quals fan les orelles grosses) i insten
el govern a actuar amb més eficàcia. Hi

ha qui proposa d’empadronar-les com a
rates sirianes opositores i, tot seguit,
denunciar-ne la infestada al govern
gasòfil de Síria. O bé instal·lar fil musical
tot al llarg de la xarxa de clavegueram i
fer-hi sonar a totes hores els inacabables
Goigs de la Llum, en la veu de Gato Pérez
i acompanyats dels bidons rítmics de l’incombustible Santi Arisa.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOr rAmON
IL·LUSTrACIÓ: mArIA PICASSÓ

Joan Vilaseca

LO GAITER
DEL CALDERS
A la ciutat de manresa,
aquest any els Geganters
en la més gran de les festes
s’han lluït com el qui més.
Han recobrat una bèstia
que tenia la ciutat
en la seva imatgeria:
un lleó molt ben plantat.
Per què al cap duu una corona,
un estri tan elegant?
Potser perquè el rei d’Espanya
no el confongui amb l’elefant?
mentre no arribi aquest dia
gaudim-lo amb els dracs i els nans,
amb els cavallets i l’àliga
que acompanyen els gegants,
i és que en aquest món de mones
hi ha més bèsties que persones,
i alguns són molt importants.
És ben cert, oi, manresans?

S

egur que aquests dies de
festa major encara l’haureu
vist fins a altes hores, quan
tots els gats es confonen: en
Joan Vilaseca és un tronera
–però no només. I es desplaça d’un
concert a l’altre amb la seva colla perquè, el recordeu segur, en Joan sempre va amb bastó, blanc i extensible. I
és que en Joan Vilaseca és cec. I així és
com va estudiar al Pius Font i Quer i,
després, es llicencià en Dret. I fins va
vendre cupons per tal de finançar-se
els estudis! Perquè és llarg de mena.
Pencaire o fester, si convé també sap
ser tossut. I fins gosaríem dir que és
dels que les veu sempre a venir.
Perquè és amb el seu esforç i un sisè
sentit que cada dia s’aixeca i –com tot-

hom que pot– va a treballar. Parlem
dels dies laborables, és clar, els d’horari civilitzat, quan en Joan Vilaseca és un
advocat seriós i metòdic, d’aquells que
fins tenen vocació política. O no l’heu
vist també a les tertúlies de Canal
Taronja opinant de tot i per tot, i defensant les tesis de Solidaritat? Patriota i
progressista, actiu de mena, en Joan
també és membre de l’ateneu del
barri, La Vinyeta. En voleu més? També
toca la bateria amb els Sons6, amb l’experiència d’anys i panys d’assajar.
Enganxat a la ràdio, gràcies a les noves
tecnologies també viu connectat a la
xarxa i és un lector quotidià. Per això, si
us el trobeu i li comenteu l’article no us
sorprengueu d’escoltar-li dir que, ell,
ha estat el primer de llegir-lo!

En això de les icones
som uns cracs, som genials.
En tenim una de nova
que ens farà internacionals,
ja que un edil de Donòstia,
que deu voler fer-se el llest,
fa com fan els socialistes
que pixen fora de test:
ens vol copiar la idea
i quedar com un senyor.
En aquest cas no es pregunta
què hi diu la Constitució?
És una imatge permesa
que puguem penjar al balcó?
Per cert, la pintura groga,
que porta escrit un gros no,
ens mostra la silueta,
jo diria d’un senyor,
que té la mà a la bragueta
i pixa com un bacó.
¿No trobeu que és molt masclista
que aquest nou senyal només
amonesti els nois bandarres
que se’ns pixen pels carrers?
Que no pixen les noietes?
Ja no reguen el jardí
les nenes maques quan s’alcen?
Perdoneu-me la pregunta.
Algú ho havia de dir.
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EPITAFI

mOSSÈN GUDIOL

ELCULDELPOU

Aida Cantero

El mur de les lamentacions

B

envolguts fidels, la fesomia urbana de la ciutat va
consolidant sine die paratges que passaran anys
sense patir cap transformació. A fe de Déu, que la
crisi del totxo és cruenta i el sector que un dia va
ser la punta de llança de la nostra economia ara
s’ha desplomat i ensorrat en la misèria. Les constructores de
manresa i comarca, que fa relativament poc anunciaven
expansions a la costa i el brasil, tenen els pocs treballadors
que els queden en nòmina enganxant els maons amb els
moquets que segreguen fent burilles mentre esperen el dia
que comenci alguna obra. Com a gran monument de la
desacceleració econòmica, apareix, ben grandiloqüent
enmig de la ciutat, el solar de la Fàbrica Nova. Al principi de
la crisi, Déu sap que alguns van voler posar remei a l’oda
apocalíptica al que podria haver estat i ja no serà mai. Lones
de colors per tapar els forats i algun intent per no fer tan
dura a la vista la imatge d’un megasolar deixat de la mà de
Nostre Senyor. Però els mesos han anat passant i a l’espai
que va acollir la factoria de bertrand i Serra s’hi ha anat consolidant un bioclima de pols, males herbes ferralla i fauna
salvatge de tot tipus. Tanta era la deixadesa de la propietat
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que l’Ajuntament va sancionar-la per la passivitat amb què
conservava un solar extensíssim encabit entre tres barris
diferents. L’antiga tanca perimetral, substituïda en algun
tram per lones de coloraines que han agafat un to marronós infecte, començaven a reflectir un panorama tan lleig
com el de la nostra economia. Sí germans i germanes, passen molt baixos. Sembla que la divisió immobiliària de la
Caixa ha reaccionat. I, davant dels clams municipals per
tapar les vergonyes del temps en què –que Déu ens perdoni!– ens pensàvem que érem rics, ja fa uns dies que s’està
erigint un mur nou al perímetre del recinte de l’antiga fàbrica. El color dels maons, per ara, és el gris que impera en tantes i tantes actuacions urbanístiques de manresa. De fet,
com si es tractés de terra santa, el de la Fàbrica Nova és el
mur de les lamentacions per a tot el gremi de paletes, promotors i industrials que –ai luxúria!– van pensar que es
farien la barba d’or pels segles dels segles. Ara no els queda
cap més opció que posar-se de cara a la paret i pregar a l’Altíssim perquè canviï el rumb del seu esdevenidor. La Fàbrica Nova, tòtem i paradigma de l’expansió urbanística, reduït a pols i fang. Alfa i omega. Déu hi faci més que nosaltres.

