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L’esperit de Planes

L’

assassinat, ara fa vuitanta anys, del
manresà Josep Maria Planes a la carretera de la Rabassada, prop de Barcelona, podria esdevenir estrictament
un fet històric relacionat amb el clima
que va precedir la Guerra Civil. Però el
fet que es tractés d’un periodista jove
i punyent i que els seus assassins fossin propers a la FAI –els, sobre el paper, defensors de la
revolució– atorga al cas una dimensió que es projecta
fins al dia d’avui. Els textos de Planes, apareguts especialment a la premsa, són diversos i no gaire extensos, ja
que la seva trajectòria vital va ser curta però intensa. Era
un periodista tot terreny i valent, molt d’acord amb els
temps de joventut que li van tocar viure i l’anhel d’un
model polític republicà que consolidés la democràcia i,
en especial, vencés els extremismes: tant per una banda com per l’altra. La monarquia i l’exèrcit insistien a
restablir l’ordre levantamiento rere levantamiento, amb
la complicitat, a Catalunya, de la burgesia més reaccionària, amenaçada per un moviment obrer anarquitzat
massa sanguinari i irracional per combatre el capital en
un escenari pacificat. La violència era sempre la resposta –a una banda i una altra– i Planes va ser víctima de
la denúncia de la barbàrie tant a la premsa generalista
com en la satírica. Va ser un exercici de periodisme crític
i d’anàlisi en el si d’una societat de democràcia incipient
i qüestionada, i amb llibertats com la d’expressió massa
tendres i desafiants en un sistema on, majoritàriament,
capçaleres i emissores tenien tendències ideològiques
molt marcades.

que «quan es va descobrir que la informació era un negoci, la veritat va deixar de ser important». No pot ser més
clara l’afirmació que, especialment a la premsa, la independència té un preu. Actualment, com a mínim a l’estat espanyol, és difícil que es relati la veritat pagant-ho
amb la pròpia vida. Però casos en clau moderna com el
de Planes continuen vigents si es narren conflictes o es
destapen escàndols en països on la llibertat d’expressió
es considera una amenaça. No cal dir, a més, que l’ombra franquista és allargada i els silencis d’aquell període
continuen sent un caldo de cultiu que genera tensions
que no es resolen. La premsa satírica de principis de
segle com El Be Negre –fundada pel mateix Planes–, La
Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa, entre altres,
anys després van tenir dignes successores com El Jueves,
publicació de la qual, en ple segle XXI, es va embargar
un número. Podríem omplir moltes pàgines parlant del
futur dels mitjans, les travetes del món globalitzat i l’esquerda que hi ha creat internet. Ara bé, si ens cenyim a
la llibertat d’expressió i premsa recollides entre els drets
fonamentals, allò òptim és que prevalgui, tant com sigui
possible, l’esperit de Planes.

El cop d’estat de Franco, el levantamiento que finalment
va aconseguir enderrocar la República, no només va encetar el període de la dictadura feixista, sinó que va instal·lar les purgues, la censura, la propaganda i l’obscurantisme en els mitjans de comunicació. La Llei de Premsa
de Fraga va destensar un pèl la censura i el restabliment
democràtic va obrir un nou període en què es va combinar la voluntat de destapar escàndols i fer periodisme
d’investigació amb la multiplicació de capçaleres per ferho. Però el sistema de mitjans de comunicació predominants, fins i tot en democràcia, és ple de prebendes,
trampes i poders ocults, que anorreen voluntats igual
de justificables com les de Josep Maria Planes. El pare
del reporterisme modern, Ryszard Kapuscinski, va dir
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notícies del pou
Debat sobre ha creativitat
i la jubilació, al Casino
El dia 6 de juliol, coincidint amb la presentació del número d’estiu i dins del cicle Temes del Pou, la revista va
organitzar el debat: Hi ha creativitat més enllà de la jubilació, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino. El
debat, moderat pel periodista Carles Claret, va comptar amb la presència dels artistes Jaume Casacuberta,
pintor; Josep M. Massegú, pintor; Beatrice Nyffengger,
escriptora; i Montserrat Riu, ceramista.

i minuciós. Un dels impulsors de la publicació, Ferran
Climent, és director científic del Geoparc i coautor de la
secció Indrets d’aquesta revista.

Més auques de Joan Vilamala
El company de redacció Joan Vilamala ha estrenat un
nou format del seu web auques.cat, que continua creixent. Justament el dia 3 de setembre l’autor va presentar a Organyà, al costat de la dibuixant, M. Àngels
Carbonell, l’Auca de les Homilies d’Organyà. Un acte emmarcat en la Fira del Llibre del Pirineu.

S’edita una publicació
sobre el Geoparc
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central
distribuirà a partir del setembre un llibre que recull el
treball divulgatiu més important que s’ha fet sobre la
geologia del territori des del 1981. El títol, Excursiones
geológicas por la Catalunya Central: XIX Simposio sobre
Enseñanza de la Geología, és el resultat d’un any de feina i reuneix els textos d’una vintena de geòlegs que intenten transmetre a un públic no especialitzat les claus
per entendre la geologia del territori. Es valen d’un llenguatge accessible i un material gràfic abundant, variat
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector

tives, un fotògraf no hi hauria estat en
va. Valguin aquestes quatre ratlles per
expressar el meu parer.
Joan Segon (fotògraf)

La fotografia és un art Comunicat
En l’article del mes passat, titulat a la
portada Jubilats i creatius, s’entrevisten quatre pintors, dos literats, una
ceramista, un fuster i un imatger, i se’ls
demana pel seu procés creatiu a la maduresa. Un bon tema i ben tractat.
Permeteu-me, però, recordar que la
fotografia també és un art. Aquesta
asseveració em sap greu d’haver-la de
fer al 2016, sobretot perquè quan vam
crear Foto Art Manresa el 1976 (fa 40
anys) era una de les principals reivindicacions que fèiem, ja que en aquells
temps la fotografia es considerava una
branca menor, per no dir directament
que no era art. Suposo que als treballs
en fusteria i imatgeria els deu passar el
mateix, ja que per a molts la ratlla entre
l’art i l’artesania és prima i confusa.

La fiscalia delegada de Seguretat Vial de
Barcelona ha acordat l’arxiu de les diligències obertes en relació a la denúncia presentada per aquesta plataforma.
Manifestem l’estranyesa pel fet que la
decisió sigui expressada i argumentada
amb una brevetat que no casa amb el
temps transcorregut des de la presentació de la denúncia fins a la resolució.

Sí que un dels pintors entrevistats diu
que ha entrat en el món de de la fotografia digital ara fa poc, però això
és anecdòtic quan se’l cataloga i s’entrevista com a pintor. Deixeu-me dir
que, sense anar més lluny, a Foto Art
Manresa hi ha una bona colla de fotògrafs creatius jubilats des de fa molt de
temps i que, tot i provenir del nitrat de
plata i l’hiposulfit, han fet el difícil pas
a la fotografia digital amb excel·lència
i avui fan imatges fotogràfiques creatives amb les eines digitals. És més, en
cap altra manifestació de les arts hi ha
hagut un procés de canvi tècnic radical
com en la fotografia. Que –tot i que
això és un altre tema– també hauria estat bé que quedés reflectit en l’article.

Que la minsa argumentació solament
fa esment a les qüestions referides sobre la planificació, execució, concessió
i ampliació dels terminis, referits a l’Autopista C-16, i als possibles delictes que
es podrien haver produït, que no considera prou argumentats ni provats. Que
la sola referència de la fiscalia sobre la
carretera C-55 diu: «...y, si bien es meridiano que la C-55 por lo que refiere el denunciante y los datos objetivos que aporta en
tanto a numero de siniestros , características de la via, que requeririan una actuación immediata por parte de los poderes
públicos ...». A continuació desestima les
afirmacions que aquesta plataforma fa i
les considera poc provades. Sorprenent
quan el gruix de la denúncia es centrava, precisament, en l’estat de la via un
cop acabades les obres de la carretera
C-55! Deduïm que la fiscalia no ha volgut verificar allò que tenia més a mà. És
a dir tot allò referit a vorals, els diferents
tipus de separadors de via, l’asfalt, els
10 quilòmetres continuats de murs de
separació, els problemes perquè arribin
les assistències, la manca d’informació
del SCT, etc. I la responsabilitat de qui
ha dissenyat i executat l’obra.

Massa sovint encara, quan es parla de
fotografia es confon amb el reportatge.
Fixeu-vos amb l’èxit dels blogs i Facebooks Manresa en imatges i Fotografies antigues de Manresa. Tots estarem
d’acord que allò es fotografia, però
sense menystenir-ho, per a mi no és
art, és document o fotografia aplicada,
no creació. Amb això vull evidenciar
que, dissortadament, avui encara fotografia i art són mots insolubles. Sé que
qualsevol tria és sempre compromesa,
però si el reportatge volia copsar la
pluralitat de les diverses formes crea-

Des de la finalització de les obres de la
C-55 fins al dia d’avui ja hi ha hagut una
mort més que durant tot 2015, sense
l’obra que suposadament les havia d’evitar. Considerem totalment fracassada
la veritable operació què emmascarava
l’esmentada obra, que no era altra que
desviar transit a la C-16 per afavorir el negoci de Ferrovial-Abertis, ja que ni l’actual estat de la C-55, ni els descomptes han
reduït significativament el transit. La plataforma estudiarà amb els seus assessors
legals l’adopció de noves mesures.
Plataforma No Més Morts a la C-55
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de mes a mes
Manrusionica renova públic
2 de juliol. El festival de música electrònica Manrusionica aconsegueix atreure un 30% més de públic que
en les anteriors edicions. La basílica de la Seu batega
tota la nit amb la música amb un espectacular vídeomaping vinculat amb la campanya de promoció de
Manresa Et porto al cor.

Mor el periodista
Albert Macià
11 de juliol. El periodista cultural Albert Macià, llicenciat en Història de l’Art, promotor de diverses iniciatives artístiques i un dels impulsors del diari Regió7, mor
als 60 anys.

Salvador Soler
rep el premi Arlequí
11 de juliol. El veterà actor dels Carlins Salvador Soler
i Mas rep el premi Arlequí a la persona, en un acte a la
SGAE a Barcelona, en reconeixement a una trajectòria
de més de setanta anys sobre els escenaris.

El Conservatori
estrena colors
23 d’agost. Es presenta la nova imatge del teatre Conservatori, després de les obres de reforma
per reforçar el sostre, canviar els vells cels rasos
i recuperar el color gris cendrós de fa mig segle,
amb un cost de 104.426 euros. Més de 2.500 persones participen en les diverses jornades de portes obertes.

El barri vell guanya una plaça

Rotllan estudia
les malalties de Sant Ignasi

30 de juliol. S’enllesteixen els treballs d’una nova placeta al barri vell, situada entre els carrers de la Mel i
d’Urgell, amb una superfície de 298 metres quadrats.

15 de juliol. Armand Rotllan, historiador de la medicina, presenta a l’Espai Manresa 1522 el llibre Sant Ignasi
Malalt. Anàlisi de les malalties de sant Ignasi de Loiola,
editat per Zenobita.

Es clou l’Any Jubilar Ignasià

Llobet dimiteix com a regidor
18 de juliol. Antoni Llobet deixa la regidoria d’Habitatge i el càrrec de portaveu de l’Ajuntament de Manresa
per concentrar-se en la secretaria de Polítiques Educatives del departament d’Ensenyament. Jaume Arnau,
número 11 de la candidatura de CiU i president del Bàsquet Manresa, el substituirà amb una dedicació parcial
a les dues ocupacions.

Arriba la Marxa Som
29 de juliol. La trentena de participants de la 38a etapa
de la Marxa Som arriba a Manresa, des de Santpedor.
L’acte central de rebuda es fa a la Plana de l’Om, amb
la lectura del manifest i un debat assembleari amb la
presència de Teresa Forcades.
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31 de juliol. Després de la celebració dos dies abans
del novè mercat al carrer de Sobrerroca, la plaça Major i el carrer de Sant Miquel, el bisbe Romà Casanova
presideix la clausura de la porta jubilar a la Cova, en la
cloenda solemne de l’Any Jubilar Ignasià.

David Bonvehí,
a la cúpula del PDC
23 de juliol. El diputat David Bonvehí, president de
CDC al Bages, és elegit coordinador d’Organització del
partit hereu PDC, dins de la candidatura que inclou
també l’alcalde de Sallent, David Saldoni.

Nova protesta
a la ronda de la C-55
6 d’agost. La Plataforma No Més Morts a la C-55 i la

FAVM tallen la ronda nord, davant de l’escola de La Salle, arran de l’accident mortal que hi va tenir lloc el 28
de juliol, on va perdre la vida un veí de Navarcles de
45 anys.

L’Alternativa celebra 25 anys
19 d’agost. La Festa Major Alternativa celebra la 25a
edició amb una exposició a la Plana de l’Om i un revival el dia 23 de la programació del 1992, amb grups
com Vés de Préssec, A Cappella Punk, Blue Devils i Boogie Dreams.

La ciutat homenatja
Josep Maria Planes
24 d’agost. La Plana de l’Om acull l’acte d’homenatge a Josep M. Planes, amb una lectura de textos del
periodista, una breu actuació musical i la col·locació
d’un ram de flors davant de la casa on va néixer, al carrer de la Canal.

Una de freda...
Museu Comarcal de Manresa
Comparar les obres que des de fa dos mesos es duen
a terme al Museu Comarcal de Manresa amb les de la
plaça de la Bonavista, posa els pèls de punta. Pensem
que el primer projecte de reurbanització de l’esmentada plaça el va fer el primer govern de concentració local presidit per Joan Cornet i que l’any 1982 va presentar i publicar fins i tot una maqueta de com quedaria,
que ni tan sols avui s’apropa a la realitat. Potser el 2017
veurem una nova plaça, però ni de bon tros serà la
que fa dècades s’havia projectat. Tots els governs municipals manresans han tingut mancances i llevat del
Tripartit que presidia Jordi Valls han passat amb més
pena que glòria. Que l’edifici de l’antic col·legi jesuític
s’ha de renovar és una evidència des de fa dècades.
Ara, agradin o no en una ciutat mandrosa, s’hi faran
canvis notables, per una raó de pes: és un compromís
adquirit de cara a la celebració dels 500 anys de la
Manresa ignasiana que compta amb diners dels fons
europeus. Enderrocada per fi la Sala Ciutat, cal refer el
claustre del Museu, tant deteriorat que fa por veure’l,
reestructurar algunes sales, canviar l’entrada, rellançar
el barroc i sobretot crear el centre d’acollida de pelegrins del camí ignasià. Aniran lents, però ho faran.

...I una de calenta
Piscines municipals

Foto: Ajuntament de Manresa

Conangla i Soler fan
el pregó de la Festa Major
27 d’agost. Mercè Conangla i Jaume Soler pronuncien el pregó institucional de la Festa Major,
que havia començat el dia 20 amb el tradicional
correaigua, la vuitena trobada de bateries i la
moscada infantil. Un total de 1.860 persones prenen part en les visites a la Manresa Desconeguda
(esglésies enderrocades, institut Lluís de Peguera, casa Fàbregas i ruta Planes). La festa es clou
amb el castell de focs, que aplega 18.807 espectadors, comptabilitzats per primera vegada amb
comptadors manuals als vuit accessos al parc de
l’Agulla, i un massiu correfoc.

Des que l’1 d’octubre del 2012, Aigües de Manresa es
va fer càrrec de la gestió del complex esportiu de les
Piscines Municipals s’ha produït una millora indiscutible de les instal·lacions: a més de la pràctica d’una
natació lúdica es fan cursets de natació, natació terapèutica i fins i tot, els socis disposen d’una piscina de
relaxació, sauna, bany de vapor i dutxes de sensacions... I la piscina exterior disposa d’un solàrium amb
gespa artificial. Però no només això, sinó que s’ha
pal·liat el dèficit econòmic que era molt més gran del
que es va dir públicament, s’ha reconvertit el Club
Natació que no només ha canviat de nom (Minorisa per Manresa) sinó també de responsables, de tal
manera que les activitats esportives també ajuden a
un millor rendiment de l’entitat. S’ha posat el nombre de socis al dia, fins a la xifra de 4.250, fet que la
converteix en una de les entitats esportives més importants del Bages, un cop els seus nous gestors han
aconseguit regularitzar la situació anormal d’alguns
abonaments existents. S’ha guanyat en la qualitat
del servei i Manresa pot tornar a presumir de les piscines municipals com en el temps de la II República.
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d’aquí i d’allà

Adrià Harillo

T

Des de Xangai

emps enrere vaig ser al Brasil i, l’any
passat, vaig ser a Roma, fent feines de
professor ajudant en una universitat
de la històrica capital romana. Però em
va sortir una oportunitat que no vaig
poder rebutjar: la de venir a treballar
en una galeria d’art a Xangai. Tenint en
compte la meva formació en filosofia
de l’art i en mercat de l’art, la idea era especialment interessant si es té en compte que el mercat de l’art xinès
es troba en un moment –com en gairebé tot–, molt potent a nivell mundial. A més, tal com vaig reflectir en un
article acadèmic publicat ja fa un temps, les contradiccions entre les dades econòmiques i les teories artístiques
–encara gairebé completament occidentals–, fan que el
context sigui d’allò més interessant i enriquidor.
Estic fent el doctorat a la Universitat Complutense de Madrid i a la Universitat de Florida, i no podia deixar escapar
aquesta oportunitat. A diferència del que pot semblar,
l’adaptació a aquesta ciutat és molt senzilla. Tant que és
plena d’expatriats, ciutadans d’altres llocs de la Xina, etc.
De fet, es diu que només aproximadament un 20% de les
persones que viuen a Xangai són de la ciutat, una dada
que il·lustra força clarament quina és la realitat d´aquesta
gegantina urbs de més de 20 milions d’habitants. La ciutat és molt moderna i, tot i que evidentment hi han alguns estàndards que són diferents dels d’Occident –com
higiene o normes d’educació–, això no és un problema si
un se’n fa a la idea i ja ha tingut experiències prèvies fora.
Un dels principals problemes és que una gran quantitat
de població no parla un anglès mínim, tot i que és una situació generalitzada en els casos de persones que parlen
una llengua forta com l’anglès, el xinès o l’espanyol. Per
fortuna, a la feina aquesta qüestió m’afecta poc. El meu
entorn laboral és eminentment occidental: el meu cap
és parisenc, hi ha nord-americans i altres xinesos, molts
d’ells exresidents als Estats Units. Després d’haver viscut
al Brasil, on la inseguretat és la norma, o a Roma (amb
delictes similars als de ciutats com Barcelona), una de les
coses més sorprenents de Xangai és la seva seguretat. Tot
i que la policia va desarmada, que és una ciutat de luxe
i molt potent econòmicament, amb grans quantitats de
gent i molt turisme, no he percebut en cap moment sensació d’inseguretat ni n’he sentit casos.
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Fotos: La postal més típica de Xangai
i Adrià Harillo en una zona concorreguda de carrers estrets i botigues

La galeria on tinc la sort de treballar es troba a l’M50,
el districte de l’art, on tot són galeries d’art –i alguns
restaurants. Això permet que les persones interessades
(ja sigui públic comprador, per oci, per formació, etc.)
puguin apropar-s’hi, entrar a les galeries, demanar o establir relacions. Malgrat tenir els meus dubtes sobre si
aquest tipus d’organització millora o no la creació artística (per influència), aquesta naturalització de les galeries
i l’aproximació a la gent ja és, de per sí, un gran benefici.
Adrià Harillo Pla és filòsof i treballa en una galeria d´art a
Xangai (Xina).

vides separades
Josep M. Oliva

Obrir-se de llavis

M

ujer hoy és una d’aquelles revistes dominicals
majoritàriament intranscendents que donen
amb molts diaris. Aquesta, concretament,
amb El Periódico. La portada del diumenge
30 de juliol l’ocupava una fotografia de l’Estrella Morente. La filla de l’Enrique Morente, que fou una
de les figures més venerades del flamenc, és també una
cantant respectada, amb una carrera sòlida i sembla que
amb un futur prometedor. Això és una cosa que sap molta
gent, però no pas tothom. I aquell dia potser més d’un,
mirant únicament la portada, es va fer la idea que la protagonista era alguna d’aquelles noietes de fama efímera
que brillen als programes de la teleescombraria o qui sap
si una estrella del porno. No li faltaven motius per confondre’s. Per una banda la cita de l’entrevista que destacaven
sota el seu nom: «Soy muy vergonzosa, pero muy sexual»;
per l’altra, la mateixa fotografia de l’Estrella Morente amb
els llavis entreoberts i posant-se un dit a la boca.
La vida encara ens dóna molts motius per quedar-nos
amb la boca oberta, però per un general, les persones
quan posem per a una fotografia la solem tancar. Si us
hi fixeu, però, a les fotos publicitàries les models sempre
tenen, indefectiblement, els llavis entreoberts, tant si llueixen una roba com si ens volen vendre una colònia o un
iogurt. Obrir-se de llavis és un missatge subliminal que no
requereix gaires explicacions i que suposo que deu formar part del manual de primer curs per a noies aspirants
a models, bàsicament perquè no es un posat natural ni
espontani, això és ben clar. I posar-se un dit a la boca, com
tots sabem, forma part d’un llenguatge no verbal que no
cal ni haver estudiat. Vull dir, en definitiva, que si tingués
una cita amb una noia i tot prenent una coca-cola se’m
quedés amb el mateix posat d’aquella foto, personalment
me les prometria molt felices. Però a l’Estrella Morente,
cantant i ara també actriu, no li feia cap falta. Tampoc no
calia aquella frase treta de context, perquè el que ens hauria d’interessar d’una bona artista és com es comporta a
l’escenari i no pas al llit. Sí que hauria valgut la pena treure
en portada una altra cita de la mateixa entrevista: «Lluís
Llach y mi marido, un antitaurino y un torero pueden ser
y son grandes amigos», però devien pensar que el sexe
sempre ven més que la reflexió. I tenen raó.

Jordi Sardans

La casa Fàbregas

E

ren faves comptades i la nineta dels ulls dels
organitzadors de les visites a la Manresa desconeguda d’enguany, la van visitar gairebé
700 persones, i una cinquantena en va quedar fora, tot i els esforços de Mercè Argemí,
tècnica municipal de Patrimoni, i altres voluntaris per
encabir-hi tothom. Quan em va tocar entrar es van
començar els grups de 40 persones, en lloc de les 20
que s’havien fet fins aleshores. Era massa, la gent no
hi cabia en determinades estances i els guies van acabar assedegats. Després es va provar amb 30. La visita
començava per l’antiga cuina de la fonda Sant Antoni,
tot entrant pel carrer Amigant. Mesos abans que tanqués la fonda d’Isidoro de Gregorio, des del 1984 fins
al març del 2014, vaig visitar el soterrani de pedra picada que s’endinsava cinc metres i mig dins la plaça, que
s’aprofitava com a celler.
La casa Fàbregas té diferents fases, tot i que abans els
seus futurs propietaris es van instal·lar a Manresa provinents de la parròquia de Sant Pau de Casserres l’any
1685 a la casa de la Sabateria de Sant Miquel. El 1744
funden la casa Fàbregas a la plaça Major de Manresa
després que els Anglada l’hagin de reconstruir el 1718,
quan tres quartes parts de la ciutat van ser cremades
pels francesos. Eren diferents parcel·les que es van unificar fins al 1983. Entre el 1969 i el 1977, el 50% de la
documentació desapareix per robatoris, vendes fraudulentes o incontrolades i deixadesa. La reagrupació
definitiva de la documentació existent actualment es
diposita a Sant Vicenç de Castellet el 2004, amb el nom
d’Arxiu Històric Fàbregas, sota la direcció de Miquel de
Fàbregas Sabater, i es pot consultar sense problemes. La
visita a la casa és molt interessant perquè es trepitja un
carrer medieval, prop del call dels Jueus, i mostra els
llocs on des del segle XVI s’hi guardaven bótes de vi i
una mica més enllà hi ha el pou. Per una escala, es passa
al primer pis, amb balcons que donen a l’exterior i llocs
més amples. Pau Fàbregas al segle XIX fa construir dos
pisos més i el seu besnét, Marià, arriba a dos més per
l’altra banda. El 1857 ja hi ha els quatre pisos actuals.
Ara, una empresa hi comença a treballar per fer-hi possiblement un hotel.
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tema del mes

Ferran Sardans
Jordi Sardans
Fotos: Ferran Sardans

P

er conèixer la vida i la
trajectòria literària de
Josep Maria Planes hi
ha una obra cabdal:
la biografia escrita pel
periodista manresà
Jordi Finestres, titulada Josep Maria Planes.
Set trets al periodisme a la Rabassada.
L’obra és una versió ampliada de la biografia que Finestres va escriure l’any
1998. Ha dedicat anys a l’estudi de la
vida de Josep Maria Planes, sobre qui
ha fet la tesi doctoral. A més d’analitzar-ne a fons vida i obra, Finestres ha
estat el principal artífex de la recuperació de la memòria del que probablement és el millor periodista que ha
donat Manresa. Arran d’aquesta tasca
reivindicativa, Finestres ha publicat
tres llibres per apropar-se als registres
i modalitats periodístiques en què
Planes excel·lia: Nits de Barcelona, Els
gàngsters de Barcelona i Planes d’esport.
Pep Corral Vilella va fer la tesina Les nits
de paper. Estudi de la representació literària de l’oci nocturn a la capital catalana entre 1926 i 1936 a partir de la lectura
de Nits de Barcelona de Josep Maria
Planes. Hi estudiava els textos de Planes relacionats amb el context històric,
social i literari. Bàsicament hi estableix
relacions amb Domènec de Bellmunt,
Francesc Madrid i Josep Maria de Sagarra, entre d’altres. Actualment, està
fent la selecció i edició dels textos per
a la secció setmanal del dissabte que
apareix al diari Regió7 sobre els 50 millors textos de Josep Maria Planes. Considera que s’ha volgut fer l’Any Planes
perquè «ja fa molt temps que s’hauria
d’haver homenatjat i dignificat la seva
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Manresa reivindica
el periodista
Josep Maria Planes
Als vuitanta anys de l’assassinat a la Rabassada del periodista
Josep Maria Planes, una comissió formada per diverses entitats
el reivindica públicament a través de l’Any Planes i reclama de
l’Ajuntament que el consideri manresà il·lustre. Fins ara, dos periodistes han estudiat l’obra del seu col·lega: Pep Corral, analista
de la seva obra, i Jordi Finestres, el seu millor biògraf. Més enllà
del localisme, cal reivindicar-ne, la projecció catalana i sobretot
la transcendència internacional.
memòria, més enllà dels cercles dels
col·lectius de periodistes i d´algunes
facultats». En aquest sentit, destaca el
fet que es commemorin els 80 anys
del seu assassinat: «Ens va semblar que
donava un caràcter especial i una bona
oportunitat per reivindicar-lo».

Corral: «Som hereus
d’una generació
oblidada per una guerra
massa llarga i una
dictadura interminable»
L’oblit
Finestres assegura que dedicar l’Any
Planes al periodista manresà «és un
acte de justícia i de responsabilitat
col·lectiva, atès que es tracta d’un dels
millors periodistes de la història de Catalunya i perquè un país normal no pot
deixar que els seus referents caiguin
en un oblit injustificat». Les raons per
les quals cal recuperar-lo de l’oblit són
«per la vigència de la seva obra en alguns casos, atès que en els seus escrits,
de fa més de set dècades, hi trobem
qüestions que tornen a ser d’actualitat,

sobretot en la relació Catalunya-Espanya». A més, l’estudiós de la seva obra
apunta que «no podem obviar ni oblidar ni un dia més la generació periodística d’abans de la guerra, possiblement
la millor fornada de la nostra història.
Som hereus d’una generació oblidada
per una guerra massa llarga i una dictadura interminable. Planes representa un model periodístic genuí que cal
entendre i diria que aprendre’n». En
relació a la desconeixença de Josep M.
Planes a Manresa, Finestres ho raona
perquè «va morir assassinat l’agost del
1936 i durant dècades gairebé ningú
no el va recordar i encara menys reivindicar: els guanyadors de la guerra
perquè Planes va ser un demòcrata, republicà i catalanista. I certa esquerra, a
l’exili o a la clandestinitat, perquè el trobava incòmode, atès que en ser assassinat per anarquistes potser per manca
d’informació o per mala fe, l’associaven
a una certa burgesia de dretes».
Les principals raons que esgrimeix Corral Vilella per recuperar-lo són la contribució a definir el periodisme modern,
entès en el sentit més romàntic: «Planes adopta un rol predominant entre
aquelles figures que recullen un perio-

disme i unes literatures en molts aspectes barrocs com són els noucentistes i
transformen la llengua en una eina viva
i dinàmica». A més, Corral remarca que
en el seu cas també va donar forma a
nous gèneres periodístics «fins llavors
pràcticament desconeguts a Catalunya, com el d’investigació, a banda de
donar un salt de qualitat i modernitat a
altres que ja es practicaven com la crònica nocturna o l’esportiva/social». Pep
Corral lamenta que «tant en vida com
després de mort, Planes sempre ha estat un personatge incòmode per a molta gent, dins i fora de Manresa». L’estudiós assenyala que les circumstàncies
de la seva vida i de l’assassinat l’han fet
de mal reivindicar i han contribuït a reforçar aquesta incomoditat per a uns i
altres: «Ser catalanista i republicà, però
represaliat per l’extrema esquerra... Tot
això, sumat al tel d’oblit històric de 4
dècades de franquisme...». Així mateix,
matisa el fet que Planes marxés de
Manresa perquè la ciutat se li quedés
petita, i especifica que cal que tinguem
presents certs aspectes: «A mitjan dels
anys 1920 Josep Maria Planes era un
tipus rabiosament jove i amb una ambició i unes ganes boges d’aprendre,
observar i viure coses noves». A més,
«cal sumar-hi el fet que quan se’n va
de Manresa cap a Barcelona, la capital
està en plena ebullició i transformació.
Estem en l’època posterior a l’auge
que viu la ciutat neutral durant la Gran
Guerra i que es prepara per la Expo del
1929, que ho ha de capgirar tot». Així,
«Planes és un dandi fascinat per tot allò
que faci olor de modernitat, europeisme, avantguardes artístiques i socials...,
i en aquell moment, tot això entra a
casa nostra via Barcelona i ell corre a
viure-ho i explicar-ho abans d’esperar
a llegir-ho per boca d’algú altre. A més,
l’estada a la capital li brinda l’oportunitat de compartir redacció i tertúlia amb
els cercles i les plomes que admira».
També Jordi Finestres defensa que Planes no va marxar de Manresa perquè la
ciutat se li quedés petita, sinó perquè
se sentia atret per la modernitat característica de l’època d’entreguerres i
estava convençut que només la podia
cercar en una ciutat amb pretensions
cosmopolites i europeistes com Barcelona: «A més, a la capital catalana
l’oferta periodística era molt més gran

A dalt, amics com Josep Maria de Sagarra i familiars, a la finca dels pares, a Sant Mateu de Bages. A sota,
dinar campestre de la redacció d’El Be Negre, Josep Maria Planes és el tercer començant per l’esquerra.
(Fotos: publicades al llibre Josep Maria Planes (1907-1936), de l’any 1998, de Jordi Finestres).

en tots els sentits. Planes era un home
de viure en ciutats grans, París o Barcelona». Però anirà sovint a Manresa i al
mas Planes de Sant Mateu de Bages, a
visitar la família i els amics de joventut.
Per a Corral Vilella, «l’etapa al Pla de Bages és molt important, ja que marca les
línies mestres del que serà la seva carrera. D’una manera molt comprimida,
comença a insinuar aquelles temàtiques que més li interessen i, sobretot,
acumula un bagatge que després li serà
cabdal l’hora d’obrir-se pas a les tertúlies i, més endavant, a les redaccions i
editorials». Publica articles al Pla de Bages, «prou notables per l’edat en què els
escriu –18,19, 20 anys– o una meravellosa descripció de Manresa a la revista
local Ciutat». Pel que fa a la personalitat, Jordi Finestres apunta que «Planes
era un home vital, optimista, enamorat del seu temps, amb unes ganes de

veure-ho i viure-ho tot i explicar-ho. A
aquest dinamisme hi afegim la valentia a l’hora de dir pel seu nom allò que
pensa, allò que estima i allò que l’esborrona». A Pep Corral el que sempre li
ha fascinat de Planes és el concepte de
dignitat i valentia i la fidelitat amb l’ofici: «la determinació per tirar endavant
d’acord amb el que considerava i sense
deixar-se tirar enrere per les circumstàncies ambientals». També creu que és
admirable la capacitat per «observar,
aprendre i, sobretot, comprendre el
que passava al seu voltant per després
traduir-ho en les paraules justes».
Reportatges i sàtira
Còmode en els reportatges, «especialment de l’època més intensa a Mirador,
on es mostra com el reporter modern,
europeu i cosmopolita que ben aviat
es guanyarà la confiança i admiració
dels companys de professió, quan és

EL POU · SETEMBRE 2016

11

escoltat a les tertúlies de la terrassa de
l’hotel Colon, al migdia, a l’Ateneu Barcelonès, a la tarda, i a l’Excelsior, al vespre. I ja en els darrers dos anys, com a
periodista d’investigació, indagant en
les profunditats del radicalisme anarquista per denunciar el pistolerisme
que s’hi amaga», afirma Finestres, que
també subratlla que «li agradaven els
esports com un aspecte més d’una època d’eclosió de nous fenòmens i modes
urbanes, com també era el cabaret, el
jazz o el music-hall». Així doncs, «per
a Planes l’esport és només una excusa
per parlar de l’home del seu temps, de
nous fenòmens de masses, d’ídols socials com Samitier o Cañardo. Ho observa i ho explica amb molta gràcia, sense
ser un gran entès, ens ha deixat una de
les millors cròniques ciclistes que s’han
escrit mai a Catalunya, les de les Voltes
del 1935 i 1936». En relació als articles,
Corral Vilella apunta que sempre li ha
semblat còmode «en la crònica social i
cultural, on pot deixar volar la capacitat com a observador en la màxima expressió, traduir-ho en les imatges més
inversemblants i descarregar la ironia».
A més, «en l’etapa del periodisme de denúncia i en el comentari polític, escrivia
i publicava pensant que feia una feina
necessària i que, si no la feia ell, difícilment algú s’hi embrancaria». S’adaptava a qualsevol temàtica, com els esports, tot i que «no m’atreviria a dir que
hi entengués… De fet, la majoria de les
cròniques esportives dels anys 20 no
parlen tant d’esports com dels aspectes
sociològics que ho envoltaven. Només
cal mirar l’entrevista amb en Samitier,
que de text esportiu en té ben poc. Planes s’interessa per tot allò que suposa
una novetat, i l’esport de masses comença a consolidar-se en aquella època, de manera que ell hi ha de treure el
cap tant sí com no». De fet, «és bastant
freqüent que els periodistes i escriptors
de l´època treguin el cap en l’esport
(Amat i Piniella, Sagarra, Soldevila...)»,
explica l’analista, per al qual, la influència del periodisme d’avantguarda francès és fonamental: «Planes forma part
de la fornada que rep en herència una
manera de fer i entendre el periodisme
excessivament clàssic i sovint massa
recarregat. És en el periodisme francès
d´avantguarda –sobretot en l’estètica

12

EL POU · SETEMBRE 2016

Finestres: «S’ho devien
passar molt bé els diumenges a la nit fent el
Be! En Planes i tota la
colla del setmanari tenen un espai per dir
allò que segurament
no poden explicitar de
manera tan generosa a
d’altres tribunes».
de Paul Morand i en la carrera tintinesca d’Albert Londres– d’on beurà noves
retòriques i ritmes a l’hora d’estructurar
el discurs i, també, d’on aprendrà noves vies per treballar la informació, ja
sigui en el treball gràfic de la revista Vu
que donarà peu a Imatges o en la sàtira
sempre fregant els límits de Le canard
enchaîné, que servirà de prototip per a
El Be Negre». Finestres també remarca la
influència del periodisme d’avantguarda francès en la seva obra: «Planes se
sent proper a aquest periodisme i evidencia una nova manera de narrar la realitat, fugint de l’articulisme clàssic per
cultivar un gènere proper al reportatge
novel·lat, amb bones dosis d’humor,
llenguatge directe i reflexió personal».
L’etapa del setmanari satíric El Be Negre, Corral Vilella la defineix com a
decisiva i explica que sempre li ha
agradat imaginar-lo com un Pigmalió:
«Com a director i responsable –creant
continguts i escollint col·laboradors–,
ell dóna forma a una publicació que
respon en molts aspectes a la pròpia
personalitat. Segurament, sense una
figura inquieta i lúcida com Planes
al seu comandament, El Be Negre no
s’hauria ni acostat als límits de transgressió que practicava setmanalment,
sobretot repartint crítica i sàtira a totes bandes com feia. A més, també és
curiós veure com deixa la petjada de
cronista total, fent que la publicació,
tot i focalitzar-se en el món polític, no
deixi de banda altres camps com el
cinema, l’esport i, en definitiva, el que
llavors podríem anomenar la vida moderna». Jordi Finestres la valora com a
passional: «S’ho devien passar molt bé

Jordi Finestres Martínez, el principal biògraf de
Josep Maria Planes.

els diumenges a la nit fent el Be! En Planes i tota la colla del setmanari tenen
un espai per dir allò que segurament
no poden explicitar de manera tan generosa a d’altres tribunes. Penso que el
Be era la plasmació escrita de les converses i tertúlies desbarrades que feien
durant tota la setmana». El setmanari
rebrà força crítiques. Corral apunta que
«a mesura que va creixent i madurant,
Planes aprèn a encaixar millor els atacs
o, si més no, fer-ho d’una forma més
elegant». Finestres ho ratifica: «La majoria de crítiques les encaixa bé, conscient que l’escàndol i la indignació dels
damnificats per la burla del Be en el
fons els reconforta, ja que veuen que
el setmanari l’encerta en els continguts
i objectius. Només aquelles reaccions
de sectors que considera extremistes
–tant els escamots d’Estat Català el
1933 o la FAI el 1936, per exemple– són
contestades des de les pàgines del Be
amb una duresa especial».
Nits de Barcelona
Sobre les cròniques a Nits de Barcelona,
Corral rebla que «el món canvia, i en la
foscor de la nit és on aquests canvis llu-

eixen amb més força». En aquest context de mutació, «Planes també posa
un èmfasi molt especial en els esforços
bipolars de la ciutat per intentar conservar la essència sense renunciar a entrar en la modernitat dels nous temps».
Així, Nits de Barcelona pot entendre’s
també com «una lluita de la ciutat i de
les seves gents amb si mateixos, ja sigui
per adoptar amb fúria frenètica les modes més recents d’arreu del continent
o bé per maquillar les seves múltiples
vergonyes –humanes i urbanístiques–
que puguin posar en entredit aquesta
evolució». Finestres assenyala que «per
entendre la Barcelona de nit Planes té
clar que cal entendre el comportament
de tots els estrats socials, i no dubta
de baixar a la Criolla del Barri Xino, un
local ambigu en tots els sentits de la
paraula, o pujar al Grill del Ritz, on es
passegen elegants cocottes i xampany
francès. Tango, transvestits, cocaïna,
femmes fatals, literats, polítics... ballen,
beuen, riuen i ploren a les nits d’una
Barcelona que vol superar la dictadura
i la monarquia. I a Planes l’apassiona
veure els comportaments humans en
moments de canvi».
S’introdueix en el periodisme d’investigació: «L’associació més fàcil i òbvia
passa per identificar aquest gènere
amb els seus treballs sobre el gangsterisme i amb les recerques fetes amb
aquest objectiu. I en certa manera és
lògic. Però a mi també m’agrada pensar en Planes com a investigador, per
exemple, a l’hora de redactar les Nits
de Barcelona. Canvien els ambients,
canvien el objectius, però, en essència,
no és tan diferent intentar guanyar-se i
subornar un netejador de botes a canvi
de tafaneries que fer-ho amb un confident. La gravetat del tema de fons i les
repercussions, evidentment, presenten
els treballs sobre gangsterisme com a
molt més transcendent, però jo prefereixo unir els dos vessants de Planes
investigador i unir-les pel camí d’una
evolució personal i professional ràpida
i concentrada», afirma Corral Vilella.
Renova l’estil
Aquest analista assevera que va renovar notablement l’estil del discurs periodístic català: «A banda d’introduir
noves maneres de servir la informació

Pep Corral Vilella, analista de l’obra de Josep Maria Planes.

–gràfica predominant, sàtira, etc.–, Planes aporta canvis pel que fa a un estil
més àgil i directe sense descuidar en
cap moment una prosa elegant, enginyosa i acurada. En paraules de Carles
Soldevila, allò que seria una prosa papallonejant». Segons Finestres, el renova gràcies a la modernitat i la capacitat
d’adaptar-se a diversos gèneres periodístics i temàtics: «Era un periodista que
escrivia crònica esportiva, social, política i cultural; reporter d’actualitat; periodista d’investigació... I destacaria el seu
llenguatge, fresc, directe, amable, sense complexos, un llenguatge que enganxava el lector i el feia còmplice del
relat. Era el català d’abans de la guerra,
un llenguatge tan natural com pur».
Catalanista republicà
A l’hora de definir-lo políticament, Corral recorre a Planes: «Ell mateix es definia a nivell ideològic: ‘per damunt de
tot, m’interessa la llibertat i la dignitat
de Catalunya’». Així doncs, l’estudiós
afegeix que Planes s’adscriu políticament a Acció Catalana i s’emmiralla en
un catalanisme republicà, moderat i
d’arrel intel·lectualitzant: «És una opció que, progressivament a mida que
avancin els anys 1930, s’anirà convertint en cada cop més minoritària i això
crec que també situa Planes en un
terme mitjà que li serà molt útil. Això,
però, mantenint sempre el compromís
amb el país», sosté. Confessa que ha
treballat Josep Maria Planes «més des
d’un punt de vista literari que no pas

biogràfic i de pensament polític, com
ho ha fet Jordi Finestres». Preguntat
per si atacava l’anarquisme o només
els membres de la FAI que practicaven
el pistolerisme, l’estudiós apunta que
«el que puc dir és el que crec que es
pot deduir dels seus textos, on veiem
un Planes que és, abans que res, un
demòcrata convençut i defensor de les
llibertats, però sempre que aquestes
s’emmarquin dins un cert ordre. Per
tant, tenint això en compte, és obvi
que no pot fer altra cosa que recelar de
l’anarquisme, que en molts aspectes és
just als antípodes del que ell defensa.
Ell defensa en més d’un article la diferència que estableix entre pistolerisme
i anarquisme, entenent el primer com
una desviació perversa del segon». Ara
bé, segons el mateix autor, «la sensació
que transmeten molts dels seus textos
és que, segons avança el temps, la frontera que estableix entre uns i altres és
cada cop més i més fina».
Sobre si era conscient que el podien assassinar, Pep Corral defensa que «a partir de les lectures dels articles sembla
que, pel que fa a la polèmica final amb la
FAI, en pren consciència després del cop
d’estat, quan s’instaura el caos i pot passar qualsevol cosa. La sensació que em
transmeten els articles que creua amb
Solidaridad Obrera és com si se sentís
en certa manera protegit per la notorietat del cas... Ara bé, un cop esclata la
guerra, tota la normalitat aparent salta
pels aires i és quan decideix amagar-se
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i intentar fugir, però no hi és a temps».
Entitats que impulsen l’Any Planes
A més del periodistes Pep Corral Vilella i Jordi Finestres Martínez, i algun
historiador a títol individual, formen la
Comissió Planes: l’Associació Memòria
i Història de Manresa, la Fundació Independència i Progrés, la UVic-Universitat Central de Catalunya, la Fundació
Universitària del Bages (FUB); Òmnium
Bages, la demarcació Catalunya Central
del Col·legi de Periodistes de Catalunya
i el Col·lectiu Desvalls.
Memoria.cat és un portal web impulsat per l’Associació Memòria i Història
de Manresa. Va ser creat l’octubre de
2007 per l’historiador Joaquim Aloy, i
des del febrer de 2009 va passar a ser
el portal de l’associació. Conté més de
vint webs amb documents, imatges, vídeos i informacions relacionats amb la
història de Manresa, especialment en
tot allò que fa referència a la República,
la Guerra Civil i el franquisme. El portal
també inclou alguns documents de la
història contemporània de Catalunya,
trobats en diferents arxius.
L’historiador Joaquim Aloy Bosch,
president de l’AMHM, explica que ells
només van demanar una sola cosa,
«que Josep Maria Planes fos nomenat
manresà il·lustre». No van proposar cap
Any Planes, sinó que, l’Ajuntament els
va suggerir la idea, «per tal de donar-lo
a conèixer més i hi vam estar d’acord.
Tot el que sigui difondre la vida i obra
d’aquesta personalitat extraordinària,
que constitueix un orgull per a la nostra ciutat i el nostre país, sempre serà
benvingut. I nosaltres hi serem».
Aloy afirma que Planes tenia unes fermes conviccions catalanistes i republicanes i visqué amb eufòria i emoció la proclamació de la República. En
l’article: 14 d’abril. Dietari d’un ciutadà,
exclama: «Impossible de recollir en
aquestes notes tota l’emoció profunda,
tota la grandesa d’aquest dia inoblidable... Davant la magnitud emocional
d’aquest moment cívic de la nostra
vida, falla la ploma, falla la paraula». La
defensa de la dignitat nacional de Catalunya és sempre present en els seus
articles. El mes de maig, per exemple,
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Lluís Matamala, impulsor de la Fundació
Independència i Progrés.

manifestava a Manresa: «L’autonomia
ens planteja l’orgull, la il·lusió de poder
contribuir a la creació d’aquesta Catalunya nova. Tot està per fer i aquesta
és la nostra força». Un escriptor brillant, innovador, avançat a l’època i un
dels millors periodistes de Catalunya.
Iniciador del periodisme d’investigació
al nostre país, dissortadament també
en va ser la primera víctima. La seva
trajectòria professional, doncs, fou
curta, però extraordinària: fundador
i director de la revista Imatges als 23
anys; director de l’històric setmanari humorístic El Be Negre als 24 anys i
assidu col·laborador de les publicacions més prestigioses de l’època com
La Rambla, Mirador i La Publicitat. «Era
un escriptor capaç d’utilitzar i aprofitar
eficaçment múltiples registres de l’idioma, de parlar de gairebé tot amb una
prosa brillant. El seu assassinat, als 29
anys, trencà tràgicament una trajectòria fulgurant...», conclou Aloy.
Fundació Independència i Progrés
L’advocat Lluís Matamala, primer president de l’entitat, recorda que l’any 1998
un grup de persones es va proposar
l’objectiu d’ampliar el nucli ideològic de
l’independentisme, mitjançant actes de
conscienciació, debat i difusió d’idees
de progrés. Cada any atorgaven un premi, pels volts de Sant Joan, a una per-

Valentí Martínez, director general de la FUB i vicerector
del Campus Manresa de la UVic. (Foto: Àngels Fusté).

sona o entitat dels Països Catalans que
s’hagués distingit en la lluita pel país;
el primer guardonat va ser en Lluís M.
Xirinacs. A més de Matamala han presidit l’entitat Josep Selga, Josep Morera
i Joan Badia, en l’actualitat. En aquesta
darrera etapa, «davant el fort creixement del sentiment independentista,
tot i no deixar l’objectiu, la Fundació
s’ha especialitzat a posar en valor figures i fets històrics de Manresa, el Bages
i Catalunya». Matamala remarca que
«manté una pàgina web que ja comença a ser referent sobre temes i textos de
difusió de la història de Catalunya i prepara una exposició sobre la resistència
al franquisme i una altra sobre els 125
anys de les Bases de Manresa».
L’objectiu de la FiP és difondre i fer
conèixer la figura de Planes i col·labora
en la programació de l’Any Planes, en
què hi haurà diversos actes de reconeixement i divulgació de la seva obra.
«La Fundació va decidir crear el Premi
Josep M. Planes en record d’una figura
important, tant per al periodisme català com per a la ciutat de Manresa». «Va
ser un exemple d’honestedat, de valentia i de denúncia de tots els abusos
de l’època, una veritable víctima del
dogmatisme del seu temps». Manresa
ja va dedicar un carrer a Josep M. Planes, amb motiu del centenari del seu

naixement. «Des de la FIP es va creure
que calia tenir-lo més present, així que
es va decidir crear el premi, dedicat al
periodisme d’investigació. L’any 2013
la Fundació va instaurar aquest guardó en reconeixement a un treball periodístic en català publicat o editat en
algun mitjà de comunicació escrit o
audiovisual. I des de 2015 s’organitza
conjuntament amb el Col·legi de Periodistes». El guardó consisteix en una
escultura plena de símbols de la vida i
la trajectòria de Josep M. Planes, obra
de l’artista Ramon Jounou.
Universitat de Vic-FUB
La Fundació Universitària del Bages
(FUB) va néixer el 1986 i va iniciar
l’activitat acadèmica el 1990, amb la
creació de l’Escola Universitària d’Infermeria. Actualment, imparteix els graus
universitaris d’Infermeria, Fisioteràpia,
Logopèdia, Podologia, Administració i
Direcció d’Empreses (ADE) i Educació
Infantil, a més d’un doble grau en Podologia i Fisioteràpia. La signatura d’un
acord de federació amb la Fundació
Universitària Balmes, el 30 de gener de
2014, va convertir la FUB en la seu del
campus Manresa (UManresa) de la Universitat de Vic-Universitat Central de
Catalunya. «L’esperit crític, reflexiu i vital de Planes com a model per als manresans d’avui» és el que remarca el doctor Valentí Martínez Espinosa, director
general de la Fundació Universitària
del Bages i Vicerector del Campus Manresa de la UVic-UCC, per a qui Josep M.
Planes va ser, tot i la seva curta i malaguanyada vida, un pioner en el món
del periodisme. «Va conrear de forma
reeixida pràcticament tots els gèneres periodístics, des de la informació
política fins a l’esportiva, passant pel
reportatge d’investigació, el comentari satíric o les cròniques de societat. El
seu compromís amb la veritat i amb el
dret a la informació li va costar la vida
a mans del pistolerisme vinculat a la
FAI». La Fundació Universitària del Bages, com a institució arrelada a la ciutat
i com a campus Manresa de la UVicUCC, pretén contribuir a fer de Planes
«un referent tant per a les generacions
de periodistes actuals com, en general,
per a la ciutadania. El seu esperit crític,
reflexiu i alhora vital és un model per
a l’ideal universitari que, més enllà de

A dalt, Francesc Comas en una visita guiada en commemoració dels 80 anys de la mort de Josep Maria
Planes, donant esplicacions sobre la història de l’Ateneu. A sota, actual local de l’entitat Dintre el bosc, a
l’antiga Societat Coral Sant Josep. Intervenció del quadre artístic de l’Agrupació Cultural del Bages en una
representació musical dels anys 30 per acabar la visita teatralitzada.

la capacitació professional i acadèmica, ens proposem transmetre als nostres alumnes». D’altra banda, Planes
reuneix «els ingredients per projectar
positivament la ciutat més enllà dels
seus límits. El cosmopolitisme i la modernitat de la seva obra i també de la
seva intensa i compromesa activitat
social i intel·lectual durant els anys
trenta del segle XX el converteixen en
un manresà d’horitzons amplis amb
una concepció de país lligada als ideals
contemporanis de democràcia i llibertat d’expressió i informació».

Col·legi de Periodistes
de la Catalunya Central
Enric Badia, president de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de
Periodistes de Catalunya assenyala que
l’entitat és molt jove. Badia esmenta
que en els dues últimes edicions «hem
estat treballant amb la Fundació Independència i Progrés per fer més gran el
premi de periodisme Josep Maria Planes, i en la mateixa direcció, fa uns mesos ens vam posar al davant de l’Any
Planes», aquest homenatge 80 anys
després de la seva mort. Anna Vilajosa-
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la línia de Quim Torra en la conferència
inaugural de l’Any Planes pronunciada
a l’Ajuntament de Manresa, sobre el
caràcter obert dels catalans ben present en les cròniques de Planes, creu
que «és important remarcar-lo en el
context internacional de la República».
Tenint en compte que el caràcter d’una
Catalunya tancada no li agrada, se centra més a remarcar l’aspecte més nou
de l’obra de Planes. En aquest sentit,
durant el curs vinent treballarà en l’organització de conferències amb els
seus alumnes per donar relleu a l’aspecte internacional de la seva obra i en la
realització de dues exposicions: sobre
Planes i el Memorial Democràtic.
Enric Badia, president de la Demarcació Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Foto: Salvador Redó).

Anna Vilajosana, responsable del mateix col·legi.
(Foto: Xavier Serrano).

na explicita que l’expresident, Gonçal
Mazcuñán, va proposar implicar les
demarcacions territorials (Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i Terres de
l’Ebre) i es va muntar un jurat amb professionals com Josep Gifreu, Joan Manuel Tresserras, Vicenç Villatoro, Jordi
Finestres, Teresa Carreras, Llúcia Oliva,
el president de la Demarcació i Joan
Badia, que hi participava com a secretari en nom de la Fundació. D’altra banda, Joaquim Aloy, de l’Associació Memòria i Història de Manresa va fer-los
arribar la proposta «que el periodista
fos reconegut com a manresà il·lustre».
Poc després, «es van buscar aliances i
es va crear la Comissió Josep M. Planes,
des d’on es va preparar la celebració
de l’Any Planes (juny 2016-juny 2017)».
Badia recorda que «els periodistes de
la ciutat, quan encara no érem col·legi,
conjuntament amb el govern del
moment a Manresa, ja vam treballar
per demanar que Josep Maria Planes
tingués un carrer a la xarxa urbana. I
el té, entre la Policia Nacional i la part
de darrere de Correus. Però la vàlua de
la persona, la seva trajectòria professional, el seu llegat periodístic i literari i
el seu compromís amb el país sembla
que el feien mereixedor de quelcom
més». I, «perquè no sigui el reconeixement d’un dia, estem treballant per fer
difusió de la seva figura».

vista, una exposició, que es pretén
que sigui itinerant, assenyala Vilajosana, xerrades, i s’ha fet una ruta per
la Manresa d’en Planes, dins les visites
a la Manresa Desconeguda que el 24
d’agost d’enguany en el marc de la Festa Major, que van culminar al vespre
en un acte d’homenatge a Josep Maria
Planes a la Plana de L’Om. Després la
comitiva va deixar un ram de flors davant la casa natal del carrer de la Canal,
en presència dels seus familiars i de la
tinent d’alcalde Mireia Estefanell. «Tornarem a convocar el Premi Planes de
Periodisme, ens estem movent per fer
arribar els seus articles a escoles, instituts i a la Universitat –on entenem que
encara no ha arribat de manera prou
significativa– i l’aproparem, també, on
tenia la família quan va néixer, la masia
Planes de Sant Mateu de Bages». Al seu
parer: «Mirarem de posar la seva figura
a l’abast de tothom, en un reconeixement permanent». De cara a l’any que
ve, explica Vilajosana, la comissió prepara un acte d’homenatge conjuntament amb el Memorial Democràtic a la
carretera de la Rabassada, just allà on
va ser assassinat.

Faran conferències per donar a conèixer Planes des de diferents punts de
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Dins d’aquest marc d’un reconeixement
més ampli, Teresa Carreras Riera, professora del departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació, llicenciada
en Ciències de la Informació i Filologia
Hispànica per la Universitat Autònoma
de Barcelona, ens explica que seguint

Col·lectiu Desvalls
El Col·lectiu Desvalls va néixer fa una
quinzena d’anys amb l’objectiu de reivindicar els Països Catalans com l’àmbit cultural i polític propi de la nació.
Aquesta finalitat va cristal·litzar en l’organització de l’Aplec dels Països Catalans, que durant sis anys «va convertir
Manresa en el punt de trobada de les
persones i entitats interessades a reflexionar i construir un discurs renovat
sobre el nostre àmbit nacional», afirma
Jordi Torra. Els darrers anys, el Col·lectiu Desvalls ha centrat la seva atenció
a «reivindicar la figura de personatges
de rellevància cívica i cultural que no
han gaudit fins ara del reconeixement
públic que haurien merescut. És el cas
del periodista Ramon Barnils, del cantautor i actor Ovidi Montllor, i també,
del periodista manresà Josep M. Planes». Planes va ser motiu d’un homenatge impulsat pel Col·lectiu Desvalls
ara fa quatre anys, quan en feia 76 del
seu assassinat: «El fet que fos en el 76è
aniversari i no pas en el 75è ja és simptomàtic del lamentable oblit en què
havia caigut: quan feia 75 anys de la
seva mort, cap institució pública ni cap
entitat de la ciutat o del país va impulsar cap iniciativa per reivindicar-ne la
memòria». Sortosament, en el 80è de la
mort, un seguit d’entitats manresanes,
entre les quals el Col·lectiu, han impulsat l’any Planes, «amb el qual es pretén
recuperar la memòria d’un personatge
cabdal de la nostra cultura»: Torra el
qualifica d’excel·lent escriptor i dramaturg, «que va destacar sobretot per ser
uns dels introductors al nostre país del

periodisme d’investigació, una activitat
a la qual va consagrar (i literalment va
donar) la vida». Així, recuperar i dignificar la seva memòria, «és un deure de
civilitat que ens dignifica com a ciutat,
ja que els referents que una societat
potencia donen la mesura d’allò que
vol ser en el present i el futur».
Òmnium Bages
Una altra de les entitats que dóna suport a l’Any Planes és Òmnium Cultural
del Bages. El seu vicepresident, Llorenç
Capdevila, ens recorda que: no és la primera vegada que la delegació d’Òmnium s’avé a reivindicar la figura de Josep Maria Planes. Vam participar en els
actes que, juntament amb el Col·lectiu
Desvalls, es van organitzar el maig
de l’any 2012 sota el títol Josep Maria
Planes, una personalitat excepcional. A
més, en la ruta literària Manresa vista
pels escriptors, que Òmnium ha dut a
terme diverses vegades, la figura de
Planes també hi és present, com a colofó, «perquè és un dels escriptors més
importants que han nascut a la nostra
ciutat i perquè va defensar (amb talent,
lucidesa i valentia) valors democràtics,
culturals i nacionals que encaixen plenament amb el tarannà d’Òmnium».
Per tant, quan els va arribar la proposta que encapçalessin la iniciativa de
demanar a l’Ajuntament de Manresa
que s’atorgui la distinció de manresà
il·lustre a Josep Maria Planes, «la junta
de la nostra delegació no va dubtar,
unànimement, que havíem de ser-hi, i
a primera línia. I és per això, també, que
formem part de la comissió que organitza els actes de l’Any Planes».
El Planes literari
Segons manifesta l’escriptor Llorenç
Capdevila, a banda de ser «un molt
bon periodista –tant en el camp de la
investigació com en el de l’articulisme
d’opinió–, un humorista mordaç i un
defensor dels valors democràtics i republicans», Josep Maria Planes «era un
escriptor extraordinari. Malgrat la seva
joventut, els seus textos desborden
personalitat literària. En els reportatges aplegats a Gàngsters de Barcelona
–originalment apareguts a La Publicitat
l’any 1934 i recollits en llibre per l’editorial Pòrtic l’any 2002–, Planes presenta
una prosa sòlida i efectiva, pròpia del

L’escriptor Llorenç Capdevila, vicepresident d’Òmnium Bages, és autor de la novel•la Els diaris de Pascal,
que reflecteix el món de Josep Maria Planes en la Barcelona del 1929.

periodista que defensa arguments de
forma ben documentada, que vol comunicar amb solvència i rigor, però
que a la vegada es deixa seduir per l’expressivitat del llenguatge». Això també
passa amb els articles d’opinió, més
personals, que periòdicament publicava al primer full de La Publicitat, «on
sovint es deixava endur per la ironia i
exhibia una seguretat impròpia d’un
xicot que no arribava –i que, ai las!, mai
no arribaria– a la trentena».
Una cosa semblant passa amb els articles esportius –recollits, també per
Pòrtic, amb el títol Planes d’esport, l’any
2007) que «especialment narren, amb
una vivacitat admirable, la Volta Ciclista a Catalunya». Però és, sobretot, a Nits
de Barcelona –l’únic llibre que el manresà va veure publicat en vida, el 1931,
i que va recuperar Pòrtic setanta anys
més tard– on queda palesa la categoria
literària de Josep Maria Planes. «Nits de
Barcelona és un llibre que va aparèixer
avalat per dues de les plomes més respectades de la literatura catalana dels
anys trenta. D’una banda, Josep Maria
de Sagarra –amb qui Planes va travar
una sòlida amistat, prova de la qual són
les fotografies que es van fer quan el
va convidar a Sant Mateu de Bages– li
va fer el pròleg i Carles Soldevila li va
escriure un divertit Colofó». A Nits de
Barcelona, «Planes fa un retrat (personal, irònic, divertit i expressiu) dels principals locals d’oci nocturn que hi havia

a la ciutat comtal en aquella època, des
dels més elegants –com l’Excèlsior–, als
més decadents –com el Pompeya– o
els més canalles –com el Cafè Català o
La Criolla–. La prosa de Planes a Nits de
Barcelona és esmolada, d’una gran expressivitat («papallonejant», en diu Soldevila al colofó). Es mou, amb seguretat,
entre la ironia i la caricatura, i transporta
el lector a l’ambient que descriu. Entre
les seves pàgines se sent el jazz, el flamenc, la música de cabaret... i s’ensuma
l’alcohol i el perfum de tots els rangs»:
el de les grans senyores, el de les noies
«que encara no feia una setmana que
les havien deshonrades» i el de dones
a qui «la joventut els dura poca estona». Perquè, com diu Sagarra al pròleg,
«en aquest llibre la poesia està caçada
pel procediment realista, amb l’ham
de la documentació i amb els cuquets
podrits de l’humor». «Si el talent literari
de Josep Maria Planes no s’hagués vist
estroncat pels set trets que li van engegar els incontrolats que el van descobrir
l’agost del 1936, quan només tenia 29
anys, ara parlaríem –n’estic segur!– d’un
dels prosistes més brillants de la literatura catalana del segle XX».
Cal dir, finalment, que, ajudat pel professor Jordi Fons, el nostre company de
redacció, Joan Vilamala, recorda Josep
Maria Planes en l’auca: Un manresà
compromès, periodista de pes, on també
demana un reconeixement per aquest
manresà valent.

EL POU · SETEMBRE 2016

17

Per només 3,90 euros
per revista...

SUBSCRIU-TE
AL POU
Revista manresana
d’informació i opinió

www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
93 872 50 18
Manresa

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

Nou període d’inscripció dels cursos de català per a adults
del Centre de Normalització Lingüística Montserrat
Cursos de tots els nivells, des de l’inicial fins al nivell superior C2,
de forma presencial, en línia o combinant les dues modalitats.
La inscripció general als cursos dels nivells inicial i bàsic 1 és a partir
del dia 20 de setembre; del bàsic 2, bàsic 3 i elementals a partir del dia
21 de setembre, del nivell superior (C2) a partir del dia 16 de setembre,
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i dels nivells intermedis i de suficiència a partir del 22 de setembre.
Per a més informació es pot trucar al telèfon 93 872 17 07, o adreçar-se a manresa@cpnl.cat, al Servei Local de Català de Manresa
–carrer de Jaume I, 8, 2n– o visitar el web del CNL www.cpnl.cat/
xarxa/cnlmontserrat/

Gerard Oliva

instantànies

Façana principal de la Seu.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

El cingle i el camí ral

A

ls límits del municipi de Manresa, trobem un mirador singular. Una frontera
que ens mostra la continuïtat de l’ocupació humana. És on Manresa canvia de
nom, on es transforma en el poble del
Pont de Vilomara i aquest en el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
És un balcó natural, una cinglera de 120
metres d’alçada sobre el riu Llobregat, a la llera del qual
hi ha la frontera entre municipis. El punt més alt del cingle és a 341 metres d’alçada. És el cingle de Punta Sabata.

querra del riu; el Pont Nou, per on passen actualment els
cotxes, al costat sud del qual desemboca la riera de Santa
Magdalena; i més al sud albirem la silueta de Montserrat.

La feina erosiva de l’aigua del riu és la que ha erigit
aquesta cinglera. La part superior del cingle està constituïda per materials d’origen marí molt difícils d’erosionar. A la part inferior, el pendent es suavitza fins a la
riba. Els material erosionats de més amunt han anat afaiçonant el pendent. Aquí trobem un dels garrigars més
extensos del terme de Manresa, amb garrics, llentiscles
i alguna alzina, que ajuden a evitar l’erosió del vessant.

Just a l’est del Pont de Vilomara, on finalitzen les darreres cases, comença, gairebé a menys d’un quilòmetre de
Manresa, i en terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort, el serrat dels Trons, que ja forma part del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Precisament és
aquí per on enfilava el camí ral que duia cap a Barcelona,
passant per el coll Gipó, la Morella, la riera d’Arenes, Matadepera, Sabadell… Abans de l’arribada del ferrocarril a Manresa, el 1859, es necessitaven tretze hores per
arribar a Barcelona. Ara triguem una hora justa, massa
estona pels temps en què vivim.

Des del cingle, de nord a sud, entrelluquem la resclosa del
pont Nou, de la qual surt un canal al costat de la riba es-
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Fotografia: El pont de Vilomara.
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També distingim el pont vell de Vilomara, el pont gòtic
restaurat, construït el 1369, amb 130 metres de llarg i
nou admirables arcs que culminen en quatre apartadors. El pont enllaça el municipi del Pont de Vilomara
i Rocafort amb el raval de Manresa o barri del Manresà.
Era una Infraestructura clau, ja que en travessar-lo s’accedia amb facilitat al camí ral que anava fins a Barcelona.

indrets

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

Terrassa fluvial de Puigberenguer

Q

uan es miren ortofotografies del vol
del 1945, a la zona de Puigberenguer
es poden observar tres trets molt característics. Es tracta d’una zona plana,
elevada i que ja en aquells anys era
explotada com a pedrera; és una terrassa fluvial del Cardener. Uns quants
anys abans aquest turó ja havia començat a ensenyar alguna clau de la
importància geològica, amb la troballa d’una defensa de
mamut que es va poder salvar. L’activitat minera i el desconeixement probablement han produït la pèrdua de
molts exemplars, però, malgrat tot, l’estudi de la fauna
que s’ha anat trobant ens remet al Plistocè inferior (entre
uns 2,4 i 0,7 milions d’anys enrere), i ens permet dibuixar
un paisatge diferent a l’actual. Era un temps en què els
mamuts convivien amb espècies ara extintes de cavalls
i hipopòtams. La flora per contra, almenys en bona part
d’aquesta època, sembla que podria ser més semblant
a l’actual amb nenúfars i bogues a l’aigua i boscos de ribera amb pollancres, salzes, freixes, oms... Aurons blancs,
roures i lledoners podrien trobar-se també per l’entorn,
més enllà dels marges del riu, donant pas a zones obertes, amb vegetació de caràcter mediterrani.
Les terrasses fluvials són morfologies del paisatge, de
superfície plana, extensió variable i delimitades per un
escarpament. Són dipòsits de graves, però també argiles
i sorra, transportats pels rius en èpoques de fortes pluges i acumulats principalment en els cursos mitjans en

moments en què els factors climàtics i geològics ho permetien. Sota altres condicions, el mateix riu adoptava un
caràcter erosiu i s’encaixava deixant, a vegades, la terrassa
fluvial penjada com un testimoni de la cota a la qual havia
estat. Aquests processos s’han repetit diverses vegades
al llarg dels últims 2,6 milions d’anys (Plistocè i Holocè)
dels quals han quedat força testimonis dins el Geoparc, al
llarg dels trams mitjans del Cardener, el Llobregat i alguns
dels afluents, en municipis com Manresa, Sallent, Balsareny, Sant Joan de Vilatorrada, Artés... Les diferents terrasses del Geoparc són part del nostre patrimoni geològic i
formen un conjunt excel·lent per explicar aquest tipus de
morfologies i com, a causa de la classificació natural que
fa el riu amb els sediments que transporta, algunes han
estat objecte d’explotació per obtenir àrids.
Nom: Terrassa fluvial de Puigberenguer. Situació: Al límit nordoest de Manresa, sobre la riba esquerra del Cardener. S’hi pot
accedir a través dels carrers que el circumval·len. Situació
geològica: La terrassa se situa a 80-90 m sobre el nivell actual
del Cardener, discordant respecte els sediments vermells suprajacents de la formació Artés. Procedència del nom: Rep el nom
del turó que defineix, documentat ja des del s. XIII. Trets geològics: L’activitat minera com a gravera i la posterior urbanització
de part del turó ha fet que només quedin afloraments en indrets
concrets. Les restes d’edificacions, tremuges, etc. ho vinculen a
l’explotació de recursos naturals. Materials geològics: Principalment graves, però en general a les terrasses fluvials hi poden
haver nivells de gresos i argiles intercalats. Edat de formació:
Entre 2,4 i 0,8-0,7 milions d’anys, al Plistocè inferior. Curiositats:
Algunes de les restes de mamuts (defenses i molars) trobats en
aquesta i altres terrasses del Geoparc es poden veure als museus
de Geologia Valentí Masachs i Comarcal de Manresa.
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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
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vins del Bages

ciència de pot

Marc Maldonado

Marta Grifell i Blanca Vallès

Vermut
Oller del Mas

Un tast de l’origen
dels nombres

na de les últimes produccions incorporades pel celler Oller
del Mas és un vermut
elaborat a partir de vi
de la varietat Picapoll
negre. És un vermut
fruit d’una maceració
de plantes aromàtiques com l’espígol,
la farigola i el romaní, collides a la pròpia finca i que li confereixen un caràcter mediterrani i de paisatge.

Un despertador que sona, la temperatura de l’aigua de la dutxa, els
grams del cafè combinats amb els mil·lilitres de llet i aigua, els quilòmetres per hora del cotxe... Les matemàtiques, el terror de molts,
són les nostres grans aliades en el dia a dia. Però d’on van sorgir els
nostres nombres?

U

A la vista, presenta un color vermell intens i brillant. En nas predominen les
aromes cítriques i especiades, les notes
fumades provinents del pas per bóta
de sis mesos, de roure francès de 300
litres i una nota vinosa provinent de la
varietat Picapoll negre que ens evoca
el seu origen de les terres del Bages.
En boca la sensació és amable i dolça,
amb un toc just d’amargor a la part final on trobem realment
l’equilibri i la calidesa.
El vermut Oller del Mas
és perfecte per combinar
en els aperitius. Es recomana servir-lo amb una
copa perfil Martin, on
es poden substituir
les tradicionals olives per grans de
raïm negre i acompanyar-lo d’un tros
de pell de taronja.

PVP: 14,90 €
Marc Maldonado,
sommelier d’Oller
del Mas

A les coves prehistòriques es van trobar
bastons amb ratlles per comptar, però no
va ser fins a l’any 4000 aC quan els Sunnites, al Pròxim Orient, van donar pas al
nombre 1. El representaven amb un petit còdol. Això va permetre el comerç: la
suma i la resta. A l’antic Egipte van fabricar una eina de la mida de l’avantbraç i en
van fer milions de còpies. La feien servir
per mesurar distàncies i la mida de les piràmides. La resta dels nombres, fins i tot
el zero, van ser desenvolupats pels indis
el 500 dC, però no van arribar a Europa
fins molt més tard. El fet que inventessin
el zero els va ajudar a desenvolupar xifres
molt més grans i molt més petites. Això
va permetre als científics indis avançar
molt i descobrir fets abans que els europeus, com el diàmetre de la Terra. Només
amb un petit tast dels orígens de les matemàtiques veiem que són per avançar.
Pràcticament res del que teniu al vostre
abast seria igual sense les matemàtiques.
Ja ho diu Ricky Martin: «Un, dos, tres, un
pasito pa’lante Maria».
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l’entrevista

P

er què inicialment t’interesses per la Filologia
Hispànica?
—Vaig començar Hispàniques perquè fins
aleshores la major part
de les meves lectures
havien estat en castellà, malgrat que a casa i a l’escola parlàvem català. És a la Universitat on descobreixo la cultura que hi havia darrere
de la meva llengua: a primer, agafo literatura catalana d’optativa, em fascina i,
a partir d’aquí, canvio d’objectiu.

—Com vas entrar a la cooperativa Premier, el teu primer treball en el món de
l’ensenyament?
—A través de Lluís Virós, que m’havia
fet de director a les colònies de la Generalitat en què vaig ser monitor del
1984 al 1988. Vam congeniar de seguida. M’agradava la seva facilitat de
paraula, el seu entusiasme i el coneixement que tenia de la història i del territori. Ell és qui em va descobrir les revistes que teníem a la ciutat, i de la seva
mà entro a Dovella com a corrector.
Després, per un article que hi faig de
Pessoa, em conviden a formar part de
Faig Arts, on aprenc molt de Lluís Calderer, Eudald Tomasa i Josep Morral.
Són anys d’il·lusió, de contínues finestres obertes. Sobre el que em demanaves de la Premier, el mateix matí en què
els marxava a la pública el professor de
literatura i llengua espanyola, el Lluís
em va trucar perquè corregués a passar una entrevista amb la directora, i
l’endemà començava a treballar-hi: era
el setembre de 1989, i em van assignar tots els grups de tarda de llengua

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Joaquim Noguero
Llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana, des del
1999 és professor de periodisme cultural a la Universitat Ramon
Llull. També fa de professor de crítica al Conservatori Superior
de Dansa de Catalunya i és tutor de novel·la a l’Aula de Lletres de
Girona. Crític de dansa de La Vanguardia des del 2002, procedent
de l’Avui, on havia fet crítica teatral des del 1995, ha comissariat
més de 50 exposicions. Director de la revista Reflexions, va ser
redactor en cap d’Escola Catalana i col·laborador d’Els Marges. A
Manresa ha publicat a Dovella, Faig Arts, Idees, Regió7 i El Pou de
la gallina, i va ser l’ànima d’El Pou de Lletres.
i literatura espanyoles i un de literatura
catalana de tercer de BUP. Llàstima que
l’any següent la cooperativa tanqués!
Jordi Castellanos
—Quina va ser la teva nova feina?
—El Servei d’Informació Bibliogràfica de la UAB. Ara es diu Traces i és un
servei d’informació sobre literatura catalana. En el seu moment va ser un invent de Jordi Castellanos perquè servís
de formació als que ens considerava
bons lectors. Recordo haver fet buidatges de Serra d’Or, L’Avenç, Escola Catalana i de la crítica teatral i literària de
tots els diaris de 1989 a 1991. Aquesta
experiència em va ser molt útil a l’hora
de fer crítica. Jordi Castellanos va ser
un mestre fonamental per a tota una
generació. I una persona molt generosa, en el sentit que, si l’any 1993 jo
edito i prologo el llibre Valències, de
Pere Gimferrer, no és pas perquè l’editorial pensés directament en mi, sinó
que li ho van encarregar a ell i és el
Jordi qui m’ho regala, quan els diu que
sóc la persona idònia per fer-ho. Som
molts i de perfils heterogenis els que el

considerem el nostre mestre. Quan va
morir, el director del diari digital Núvol,
Bernat Puigtobella, va escriure un article titulat Tots érem fills teus, i la llista
és llarga. Castellanos ens transmetia
la necessitat del rigor acadèmic, del
coneixement i les lectures acurades,
però també de la ironia, de la passió i
el gust pels bons llibres. Ens convidava
a fer-nos una biblioteca i a tenir curiositat per cosir les dades a partir de les
nostres dèries personals, sempre mantenint la personalitat de cadascú. Per
això no se’ns percep com a grup.
—Què t’aporta la revista Escola Catalana?
—Començo a col·laborar-hi l’any 1991,
en conèixer Toni Ferrando a la UAB,
amb crítiques de literatura infantil i
juvenil, i a partir del 1992 en coordino
la secció. El setembre del 1994, Ferrando se’n va a Praga i llavors ocupo
el seu lloc de redactor en cap de la
revista fins al febrer del 2002. També
implicava fer l’entrevista mensual –de
6 a 12 pàgines!–, i per a mi eren classes
magistrals, un aprenentatge continu.
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L’entrevista és un gènere que m’agrada
pel que aprens i perquè t’obliga a entendre –a ser «bon lector» en el sentit
que ho deia Castellanos. Una vegada el
Salvador Pániker li va dir a la Margarita Rivière que no hi ha cap entrevistat
més intel·ligent que el seu entrevistador. Es referia a l’entrevista publicada,
és clar, perquè res del que l’entrevistador no hagi entès no hi sortirà: l’entrevistador és el marc, el llistó per dalt, per
baix i pels costats. Així que l’entrevista
ensenya molt: pel que et diuen i, també, per l’obligació de saber escriure-ho.
D’aquelles classes personals, n’he tret
molt profit a les classes reals.
Eudald Tomasa
—Qui et fa entrar a Regió7?
—Hi entro el 1991, gràcies a l’Eudald
Tomasa, a qui coneixia de la UAB. En
aquells moments, jo llegia molta crítica teatral dels diaris La Vanguardia, El
Observador, El País, El Periódico, l’Avui,
El Diari de Barcelona, i vaig començar
a veure molt teatre perquè em cridava
l’atenció que opinessin tan diferent i
em venien ganes de contrastar-ho amb
les obres. La crítica tenia molt més espai
que ara, i podies aprendre’n inductivament, tot llegint i comparant gent com
Joan Casas, Joan Anton Benach, Marcos
Ordóñez i Joan de Sagarra. L’any 2000
és Casas qui m’ofereix fer classes de crítica a l’Institut del Teatre, però abans,
llegint-los, d’ells havia après molt sobre
la direcció teatral, els actors, l’escenografia i, sobretot, com lligar els diferents
elements dins la crítica.
—Tens molta relació amb Eudald Tomasa?
—És fonamental en la meva biografia
com a periodista cultural: perquè en
aquell primer moment em fa confiança i m’encarrega un munt de crítiques,
entrevistes, articles d’opinió i textos de
tota mena; i perquè va ser un bon model proper, algú de qui aprens i que et
veus amb cor d’imitar perquè el tens a
mà i pots parlar-hi. A vegades em llegia
atentament els seus textos sobre política cultural per veure què em calia saber
per poder dir el que deia. I una vegada
que em devia encarregar alguna cosa
que em feia por i li vaig dir que em deixés un temps per preparar-me, em va
dir: «I quan estaràs preparat, segons tu?
Ens preparem treballant». Ho he tingut
present sempre més, quan he dit que
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sí a tantes coses que, de fet, he après
fent-les. L’Eudald em va fer entrar al suplement Idees el febrer del 1991, és qui
passa el meu nom al Marc Marcè perquè m’incorpori a fer crítica a Regió7, és
qui em presenta a El Pou de la gallina,
on acabo portant cultura en substitució
d’ell, i també qui em diu d’entrar a Faig
Arts i em fa conèixer Lluís Calderer. De
fet, no sols és important per a mi: va
mirar de garantir la continuïtat de Faig
Arts amb gent com jo, el Jaume Huch o
el Francesc Vilà, perquè, igual que havia
fet ell, podíem escriure-hi, però també
editar la revista i dur-la a impremta.
—Escriure neix de la teva afició a la
lectura?
—M’agrada llegir i pensar sobre el que
llegeixo, però alhora hi deu haver una
certa necessitat comunicativa per compartir-ho. Cap a 7è o 8è d’EGB, m’arribava a la biblioteca de l’institut Lluís
de Peguera a llegir el Tarzán d’E. R. Burroughs en aquelles edicions antigues
de Gustavo Gili, i a la nit narrava el que
havia llegit als dos germans amb qui
compartia l’habitació. Aquesta tradició
oral narrativa era habitual en aquells
anys. Parlàvem de les pel·lícules que
vèiem, del que llegíem, de la tele. A la
Badia Solé fins i tot el professor de matemàtiques, Josep Torras, si ens havíem
portat bé a classe destinava els cinc
darrers minuts a narrar un trosset de la
novel·la dels Cinco que ens anava explicant al llarg del curs. Eren anys de canvi,
tothom tenia moltes ganes de xerrar. I
ens educaven pares i professors joves,
que havien viscut temps de pensament
únic, de cop descobrien coses noves i
ens les comunicaven tot seguit.
—Com valores la teva etapa d’El Pou
de la gallina i El Pou de Lletres?
—El Pou de la gallina ha estat una
escola, no sols pel que hi vaig escriure, sinó sobretot per les xerrades amb
els companys. A partir del 1995, en
deixar-ho Tomasa, en coordino la secció de cultura. I a El Pou sóc conscient
d’haver-hi provat per primera vegada
molts registres que després he
practicat amb naturalitat. M’hi deixava
anar, i podia comprovar de seguida si
havia agradat. Per exemple, el retrat
literari en entrevistes d’estil indirecte
que després he practicat molt, el vaig
provar per primera vegada en una sèrie
que vaig fer a El Pou sobre il·lustradors.

El tercer o quart era sobre Òscar Antín,
i les seves il·lustracions m’agradaven
molt, però resulta que ell parlava poquíssim! Així que em vaig veure obligat a mullar-me jo: a retratar-lo més
que entrevistar-lo. Després he procurat usar aquest estil més lliure sempre
que he pogut. Els meus primers articles
eren d’una prosa bàsicament analítica,
sense gaires metàfores ni imatges literàries, però en conèixer Josep Lluís
Trullo a El Pou passa allò que et deia
de l’Eudald i els models propers. Trullo
escrivia amb moltes imatges, i a mi em
deia que jo les feia servir contínuament
parlant, que només calia que les deixés
anar en els escrits. El Pou va ser una
primera etapa de formació important,
i El Pou de Lletres surt amb l’apadrinament d’Eudald Tomasa i amb la complicitat i l’amistat amb Josep Lluís Trullo.
La revista va ser ben rebuda a Barcelona –vam sortir a l’Avui, La Vanguardia i
el Quadern d’El País– i va col·laborar-hi
gent d’arreu.
—Quan i com vas entrar de crític teatral a l’Avui?
—El crític i professor universitari Francesc Massip m’havia llegit al suplement
Idees i a Regió7, i és ell qui em truca, em
diu que a l’Avui s’havien quedat sense
crític de dansa –jo n’havia fet alguna a
Idees– i que si vull que em presenti al
cap de la secció de Cultura per fer la crítica de dansa i compartir la teatral amb

ell. Pere Tió, el cap de Cultura, m’encarrega una crítica per a l’endemà mateix,
li agrado i, com que Massip marxava
a Nàpols aquell estiu, desembarco al
diari amb un munt de crítiques al llarg
del Grec d’aquell any. A l’Avui, Tió és fonamental per a mi, perquè no parava
d’encarregar-me textos.
La dansa
—D’on ve que et converteixes en crític
de dansa?
—Conscient de la meva formació textual, però interessat per la imatge,
començo a veure’n a partir del 1984
com un repte personal. Allà no hi tenia
subtítols, hi passaven coses, i em feia

dec haver après.
—Fins i tot t’has especialitzat en la història de la dansa a Catalunya?
—He escrit del dret i del revés sobre
la història de la dansa a Catalunya al
segle XX, i algunes de les interpretacions de com la veiem són meves. N’he
fet buidatges, preparat exposicions,
parlat amb molta gent –tinc un munt
de gravacions inèdites– i he escrit reportatges en revistes –Por la danza, SusieQ i Primer Acto de Madrid, Diálogos
de Danza i Con D de Danza, de València,
Danza en escena, de Logroño, Assaig de
Teatre, de Barcelona, etc.–, a més de les
crítiques pròpiament dites.

«Eudald Tomasa em va dir: ‘I quan estaràs preparat,
segons tu? Ens preparem treballant’.
Ho he tingut present sempre més»
gràcia deixar-m’hi anar a l’hora d’interpretar-les. Primer per a mi sol, és clar. El
primer article de dansa el publico al suplement Idees el 1992, sobre un espectacle d’Andrés Corchero i Feliu Formosa, a partir de poemes de Jaime Gil de
Biedma. I l’escrit agrada perquè es veu
com un pont amb l’espectador majoritari. Com a crític t’inventen sempre els
altres –la professió i els lectors– quan
et legitimen com a interlocutor vàlid:
així que, en teatre, en literatura i en
cinema jo era un més, però en dansa
el mateix es va valorar com una aportació. Hi ha una tesi doctoral de la historiadora Ester Vendrell que parla de
l’escola crítica de dansa de l’Avui com a
més interpretativa que la dels altres diaris. Crec que té a veure amb dues coses: que Pere Tió ens escollís a tots els
que vam fer-ne perquè no proveníem
de la dansa, però ens interessava, escrivíem bé i podíem explicar-la a un públic més ampli; i que, conseqüent amb
això, ens donés més espai de l’habitual.
Crítics com Xavier Pérez, Jordi Costa
o Xavier Cester podrien dir el mateix
d’ell. Després ja va ser responsabilitat
meva formar-me millor en ballet clàssic
i flamenc, que eren els punts dèbils de
la meva formació en dansa contemporània. Però al Conservatori Superior de
Dansa hi he acabat fent classe a gent
que són professors de flamenc i de ballet o coreògrafs en actiu, així que en

—Com valores la teva feina com a crític
de dansa de La Vanguardia?
—Conflictivament. Si els darrers vint
anys el cos de les arts ha crescut i s’ha
multiplicat de mil formes –la dansa inclosa–, en canvi, el mirall que l’ha de reflectir –la crítica– no ha parat d’empetitir-se. En 1.800 o 2.000 espais, sovint
tallats a la redacció, la crítica actual és
molt més valorativa que interpretativa.
Visc el canvi amb frustració. A La Vanguardia, no em puc considerar el tipus
de crític interpretatiu que defenso,
perquè només puc oferir-hi fragments
d’un mirall trencat difícil de sistematitzar. I encara gràcies, perquè no en fa
cap altre diari.
—Quan i com entres a fer classes de
periodisme cultural a la Universitat
Ramon Llull?
—El setembre de 1999 em truca Francesc Marc Álvaro per oferir-me fer-hi
classes, si puc començar immediatament. Ens havíem conegut dos anys
abans en una taula rodona a Solsona,
ell també era a l’Avui, ens llegíem, s’havia interessat pels meus escrits, coneixia la revista El Pou de Lletres, li constava que havia fet classes a la UAB i que
comissariava exposicions –el 1998, la
de Lewis Carroll havia sortit força als diaris. A la facultat de Comunicació Blanquerna hi porto 17 anys i hi he fet més
de 2.000 hores de classe. He procurat

plantejar-les de forma reflexiva, amb
una pràctica –revisada i discutida críticament– que faci els alumnes conscients del context en què es mouen i
dels recursos que tenen, per mirar de
veure què hi poden aportar i com. A les
classes no sóc gens abstracte: el bagatge acadèmic m’ha servit per sistematitzar l’experiència pràctica i, al revés,
la reflexió a les classes l’he abocada als
textos llargs. Per això els dos llocs on
considero que millor exerceixo el tipus
de periodisme interpretatiu que valoro
són les classes i les exposicions.
Exposicions
—També t’has dedicat a comissariar
exposicions?
—Ho veig com una continuïtat natural del periodisme que defenso. Són
reportatges multimèdia, petits relats.
En lloc de declaracions, enllaces originals, textos, vídeos i tota mena de materials. Sense comptar-hi les mostres
d’originals d’El Pou de Lletres o les de
dibuixants del Cul de Pou, la primera
de format mitjà va ser Els miralls de
Carroll, a la sala de la Plana de l’Om,
de Fundació Caixa Manresa, el 1998.
Eren els miralls de Carroll perquè no
teníem originals de Carroll, sinó d’il·
lustradors i creadors que s’hi havien
acostat al llarg del segle XX i s’havien
emmirallat en la seva obra. En això
la mostra respirava el mateix esperit
interdisciplinari de la revista El Pou
de Lletres. I aquesta ha estat la marca de fàbrica de totes les que he fet.
Sóc molt conscient d’on havia après
com plantejar-ho escenogràficament:
copiava el model de l’exposició dels
deu anys de Quaderns de Taller que
el col·lectiu havia fet al mateix espai
l’any abans. El 2002, també a la Plana
de l’Om, vaig fer Factoria Blasco, que
es va poder visitar al hall de l’estació
de França a Barcelona durant el Saló
Internacional del Còmic d’aquell any. I
els projectes s’han multiplicat a partir
del 2006, quan entro en contacte amb
Biblioteques de Barcelona.
—Sobre quins temes n’has fet?
—N’he comissariat un munt sobre
Víctor Mora i els còmics de la Bruguera –el portadista Antonio Bernal, per
exemple–, sobre Tíntín i sobre Astèrix,
sobre Manel Fontdevila –al Casino de
Manresa, a Barcelona, a Saragossa– i
sobre Miguel Gallardo o una il·lustra-
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dora veterana com Maria Rius, també sobre un fotoperiodista com Paco
Elvira o escriptors com Andrea Camilleri, Georges Simenon i Ferran Canyameres, sobre les actrius catalanes
del segle XX i la història de la dansa

a Catalunya... És un no acabar: fas un
projecte per treure’t material de casa
i tenir un tema menys en què pensar
i, quan l’acabes, en lloc de poder llençar uns quants arxivadors, encara tens
més cues per investigar. A què em de-

dico, doncs? Diria que en tot exerceixo de lector entusiasta. Si fos rendista,
hauria llegit i prou. Però, com que he
de treballar per nassos, m’he buscat
feines per continuar llegint sobre les
coses que m’agraden.

el perfil

J

oaquim Noguero Ribes neix a la clínica de Sant
Josep de Manresa el 30 de maig de 1964. El seu
pare, Jaume, també era manresà i professionalment va ser tècnic de ràdio, vídeo i televisió. La
seva mare, Pilar, provenia de Montblanc, havia
estat treballadora tèxtil a Manresa des dels dotze anys
i, després de casar-se, mestressa de casa. És el més gran
de cinc germans. Comença els estudis a la Badia Solé del
carrer Saclosa, escola que es va traslladar de seguida al
carrer Campanes, «on, per contrast, l’espai era immens,
fantàstic». S’hi va estar fins a COU. Cursa estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat Autònoma de Barcelona, a
Bellaterra, on es llicencia en Filologia Hispànica el 1988 i
en Catalana, el 1989. Prèviament, havia fet diversos treballs des dels 17 anys, a pagès als estius o de cambrer al
Sielu. També havia practicat l’esport, com a membre del
Club Atlètic Manresa –comença com a fondista, i dels 18
als 23 anys competeix en llançaments– o de pivot en un
dels equips de bàsquet de la Badia. Als anys 80 anava a
Cineclub amb la colla del Jordi Bordas, feia espeleologia
amb el Centre Excursionista Montserrat i es treia el títol
de Monitor de Jovent Excursionista al Centre Excursionista de la Comarca de Bages. També va formar part dels
primers organitzadors del Correfoc –«el nom del SAC, el
Servei d’Ajut del Correfoc, és meu, de quan formava part
del grup que liderava el Marc Torras de l’Arxiu, en substitució del SOC inicial, perquè no ens agradava ser servei d’ordre, sinó d’ajut, i perquè vam fer el vestuari amb
roba de sac». Després de llicenciar-se, treballa un any a
la cooperativa Premier del carrer Pelai de Barcelona. Fa
els cursos de doctorat a l’Autònoma, tot i que no ha acabat mai la tesi, i entra a treballar al Servei d’Informació
Bibliogràfica que dirigia el catedràtic Jordi Castellanos.
El 1991 comença a la revista Escola Catalana, de la mà de
Toni Ferrando, i el 1994 passa a ser-ne redactor en cap
quan Ferrando se’n va a Praga –«el còmic Au revoir, del
manresà Isaac Bosch, ambientat a la capital txeca, sorgeix de la setmana que l’Isaac va passar a casa del Toni
per contacte meu».
El curs 1991-1992, Castellanos li ofereix fer de professor
de comentari de textos a la UAB i escriure a la revista Els
Marges, al mateix temps que Eudald Tomasa el fitxa per al
suplement Idees i, per iniciativa de Marc Marcé, fa crítica
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de teatre al diari Regió7 del 1991 al 1997. El 1992 entra a
El Pou de la gallina com a especialista en cultura i del
1996 al 2000 dirigeix El Pou de Lletres. Del 1995 al 2002
és crític teatral a l’Avui, on fa més de 700 articles. El 1999
entra com a professor de periodisme cultural a la facultat
de Comunicació Blanquerna (URL). I el febrer del 2002
Llàtzer Moix el truca de La Vanguardia per encarregar-li
la crítica de dansa. Al llarg dels anys, ha comissariat més
de 50 exposicions: la primera, Els miralls de Carroll (1998).
I l’última, Els papers d’Astèrix, a la biblioteca Ignasi Iglesias-Can Fabra (abril-juny de 2016). Alhora, ha dirigit publicacions i suplements, com la revista Reflexions del Mercat
de les Flors o El Dia D de l’Associació de Professionals de
la Dansa de Catalunya a El Periódico. També és professor
de crítica al Conservatori Superior de Dansa de Catalunya
a l’Institut del Teatre i fa de tutor de novel·la a l’Aula de
Lletres de Girona, on aquest any impartirà paral·lelament
Prosa-1. És autor i editor de llibres i catàlegs d’exposició
com el dels 25 anys de dansa del Centre Cultural de Terrassa –on explica un segle de dansa a Catalunya–, Retrat
del cronista –de l’exposició de Manel Fontdevila al Casino
de Manresa–, Un mar d’imatges i Calidoscopi marcià –de
les exposicions de Maria Rius i de Pep Brocal, respectivament, al Centre Cultural de Terrassa–, La ciutat modernista (2015), Embolicats amb el periodisme (2007), La literatura per a joves, de la creació a la comunicació (2002) o, entre
uns quants, de dansa per a El Mercat de les Flors, el titulat
El espectador activo, en coedició amb el museu Reina Sofia. A part, acaba d’adaptar Els fills del capità Grant, per a
l’editorial Teide, en novel·la i còmic.

el pou
de cultura
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patrimoni ciutadà
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

La casa de la ciutat

T

ot just després de la Festa
Major, parlem de l’edifici
de l’Ajuntament, construït
el segle XVIII, després de
l’incendi de Manresa en la
Guerra de Successió (1713).
Va ser projectat el 1739 per l’arquitecte
Joan Garrido i acabat pel mestre d’obres
Jeroni Torrents el 1777. Diversos arquitectes l’han modificat en els darrers 130
anys: el 1885, es va fer la sala de plens
sota un projecte de Josep Torres Argullol;
el 1896, Ignasi Oms i Ponsa va ampliar i
reformar la segona planta; en la dècada
de 1990, Josep M. Esquius en va reformar
la façana principal, i el 2008, Manuel Bailo
i Rosa Rull van fer-ne la darrera ampliació i una reforma interior. Aquesta última
intervenció es va exposar al Museum of
Modern Art de Nova York i va guanyar el
Contractworld Award 2009.
És un edifici monumental d’estil neoclàssic, de planta quadrada, amb un pati interior al voltant del qual
se situen les dependències de la planta baixa, les dels
dos pisos, l’escala lateral noble i un vestíbul porticat. A
la primera planta, hi ha les dependències nobles com
la sala de plens. La façana principal té una composició
quasi simètrica, amb un porxo de cinc arcs (cap d’ells
de la mateixa mida): el central de punt rodó i els altres
apuntats. En el primer pis, s’hi van construir balcons. En
el segon, petites finestres. Sobre el balcó central principal hi ha un gran escut de la ciutat, còpia de l’original
fet per l’escultor Jacint Miquel i Sorts el 1763. La façana
és coronada per una important cornisa motllurada. Les
façanes laterals mantenen el ritme amb petits balcons i
finestres, mentre que a la posterior s’hi ha afegit un volum irregular que conté una nova escala.
A l’interior, destaquen la sala de plens i la lluerna que hi
ha sobre el pati central. El 2008, s’hi van fer obres d’am-

pliació i adaptació amb la construcció de nous accessos
que milloren la circulació interna a l’edifici i una passarel·la que sobrevola el pati central. Cal esmentar també
altres espais o béns mobles com el saló del consistori i la
galeria de manresans il·lustres. Com a elements decoratius, també cal esmentar les gàrgoles de la cornisa i la làpida commemorativa dels herois manresans de 1808 a la
cantonada esquerra del porxo. El sistema constructiu és
de murs de càrrega i voltes d’aresta en el porxo. La casa
de la ciutat està protegida integralment pel catàleg de
patrimoni de Manresa per la seva importància històrica
i artística. Darrerament, s’ha sol·licitat que sigui declarat
bé cultural d’interès nacional ja que va ser la seu de l’assemblea en la qual es van redactar les Bases de Manresa.
PER SABER-NE MÉS:
Francesc Junyent, El patrimoni històric i artístic (Dels orígens als
nostres dies), Parcir, Manresa, 1994.
Xavier Sitjes: «La Casa de la Ciutat», a Bages, any XI, núm.
120 (1963).
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fila cultural

Víctor González

L

El nou Espai Òmnium, una sala
oberta a tothom

a ubicació de la nova seu
de l’entitat en aquest local del centre històric de
Manresa, propietat de l’associació Favets i Tremendos, no és casual. Jordi
Corrons, president d’Òmnium Bages, va explicar a aquesta revista el dia de la inauguració, el passat 2
de setembre al vespre, que l’entitat vol
«canviar la percepció que té la societat
d’Òmnium» i transformar la seu en «un
espai més obert» a la ciutadania. A més,
Corrons assenyalava que la posada en
marxa de l’Espai Òmnium al barri antic
també té com a objectiu ajudar a revitalitzar aquesta zona de la ciutat.

30

«Contra les fronteres, sempre cap a la llibertat», diu en àrab un
dels grafits que decoren el mur del capdamunt de la baixada
dels Dret. Uns metres més enllà, en el número 38 del carrer de
Sobrerroca, s’hi allotja des de fa uns dies la seu comarcal d’una
entitat que, des de fa més de 40 anys, ha utilitzat la llengua, la
literatura i la cultura catalanes com a eines de cohesió social. Parlem, és clar, d’Òmnium Bages.
llum, serà un espai «polivalent, versàtil
i per a tothom». Els propers dies 7 i 8
d’octubre, per exemple, s’hi faran set
concerts gratuïts en el marc d’una de
les propostes de la Fira Mediterrània,
l’Humus Mediterrani.

Des de la seva creació, el juliol del
1972, la delegació del Bages d’Òmnium Cultural ha ocupat el primer pis
del número 99 del carrer del Bruc. Segons Corrons, la situació de l’antic local contribuïa a aïllar l’entitat dels veïns de la ciutat i d’arreu de la comarca.
Molta gent hi passava de llarg sense
adonar-se’n. El nou espai, per contra,
és perfectament visible i accessible
des del carrer.

Una sala plena de gom a gom
Una placa daurada amb el bust, el
nom i els anys de naixement i mort de
Pompeu Fabra (1868-1948) en relleu és
l’únic element decoratiu de la sala principal del nou Espai. Divendres al vespre,
sota la mirada majestuosa del pare de
la gramàtica del català modern, una
munió de persones va omplir de gom a
gom el local. La gent estava tan estreta
que no hi cabia ni una agulla. Alguns
van haver de seguir l’acte des del carrer.

Si un dia, tot passejant, decidiu entrar-hi, el primer que veureu, a mà dreta, és la recepció. Aquesta oficina serà
l’espai de treball dels tècnics i de la
secretaria de l’entitat. Els diversos actes culturals que hi organitzi Òmnium
Bages o altres associacions de la ciutat al llarg de l’any (reunions, tallers,
concerts, espectacles teatrals de petit format, conferències, cursos i presentacions de llibres, entre d’altres)
es faran a la sala principal. Segons
Corrons, aquest petit auditori, que
disposa d’un escenari i equips de so i

En el torn de parlaments, el primer a intervenir va ser el president d’Òmnium
Bages, Jordi Corrons. Després de destacar algunes de les fites de l’entitat,
com ara els cursos de llengua, literatura i història catalanes i l’impuls dels
premis Bages i Lacetània, entre d’altres,
va agrair la participació desinteressada de «centenars de persones», sense
les quals totes aquestes iniciatives no
haurien tirat endavant. La delegada del
Govern a la Catalunya Central, Laura
Vilagrà, va lloar la tasca «d’engranatge
entre la societat civil i la política» que
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Il·lustració: Anna Crespo

l’entitat ha portat a terme al llarg dels
anys i va recordar que la Generalitat ja
té avançats els tràmits per instal·lar a
l’edifici dels antics jutjats de Manresa
la futura seu que aglutinarà els departaments de l’administració amb representació a la ciutat. Vilagrà va assegurar estar convençuda que el nou Espai
Òmnium contribuirà a canviar la fesomia de la part històrica de Manresa.
Per la seva part, l’alcalde de Manresa,
Valentí Junyent, va coincidir amb Corrons i Vilagrà que la ubicació de la nova
seu al barri antic és «una bona notícia

per a la ciutat», i va recordar que l’any
que ve se celebrarà el 125è aniversari
de la proclamació de les Bases de Manresa, una de les primeres expressions
de la voluntat d’autonomia regional
a Catalunya i del catalanisme polític
conservador. «No discutirem si la manifestació de la Diada d’enguany s’hauria d’haver fet a Berga o a Manresa. El
que és clar és que el 2017 ens toca a
nosaltres», va comentar amb ironia. Finalment, el president d’Òmnium, Jordi
Cuixart, va recordar que la potència
de l’independentisme és la capacitat
de posar d’acord els diversos corrents
del catalanisme per assolir un objectiu
comú. Cuixart va remarcar que la fortalesa del sobiranisme «és la voluntat
de cohesió» mitjançant la cultura i els
drets socials. «No m’agrada el concepte
d’eixamplar, prefereixo compartir», va
afirmar, fent referència implícitament a
la necessitat d’ampliar la majoria social
a favor de l’estat propi.
La veu de la cultura
Acabats els parlaments, els membres
del grup de teatre Laveurem Teatre van
recitar tres poemes: El cançoneret de
Ripoll, de Vicent Andrés Estellés, Divisa,
de Maria-Mercè Marçal, i Ara mateix,
de Miquel Martí i Pol. Tot seguit, el cor
d’homes Lupulus Emsembla va interpretar les peces Più non si trovano, de
Mozart, A Round of Three Country Dances in One, del compositor anglès Thomas Ravenscroft (1582-1635), i El cant
de la Senyera. En acabat, es va repartir
cava a tots els assistents.
Per acabar d’arrodonir l’acte d’inauguració, els manresans Bob &El Lladre
van oferir una mostra del seu repertori
pop i folk, a l’escenari instal·lat davant
de la torre del Portal de Sobrerroca.
Durant tot l’agost, el quartet ha fet
una gira d’est a oest dels Estats Units
que els ha permès visitar ciutats com
ara Nova York, Baton Rouge (Tennessee), Austin (Texas) i Berkeley (Califòrnia). El conjunt de música popular
Dilluns Barreja, també de Manresa, va
allargar la festa fins gairebé dos quarts
d’onze de la nit.

Foto: Ignasi Segon.

El cavaller Floïd
Aquest és el títol de la biografia que l’escriptor Genís Sinca està acabant d’escriure sobre el mecenes més important i potser més desconegut de la cultura
catalana de la postguerra ençà, Joan Baptista Cendrós. A més de ser un empresari pioner i florent en la cosmètica masculina, conegut arreu del món pel
massatge facial Floïd, va promoure personalment i econòmicament una quantitat ingent d’iniciatives culturals que Genís Sinca, després d’un treball minuciós de cinc anys, ha recollit en un llibre intens i fresc, com el mateix Floïd, que
properament publicarà l’editorial Proa.
A més de participar activament en la fundació d’Òmium Cultural, JB Cendrós va
repatriar l’editorial Proa i va rellançar la biblioteca A tot vent, amb la publicació
de cent nous títols, va crear el premi Sant Jordi de novel·la i va cofundar, amb
Trias Fargas, l’Esquerra Democràtica de Catalunya, el 1976. A El cavaller Floïd,
Sinca també hi narra els tripijocs d’en Cendrós per esquivar la censura i la vigilància policial, com va aconseguir publicar Sartre en català en un moment en
què el filòsof francès era vexat per la dictadura, i com va fer possible la primera
actuació de Raimon a París i el retorn de les despulles del poeta Josep Carner.
Entre l’abundant documentació a què Sinca ha tingut accés, hi ha les cartes
inèdites d’en Cendrós amb Henry Miller, Pau Casals, Joan Miró, Salvador Espriu,
etc., que el lector trobarà citades entremig del relat d’històries tan sorprenents
com la compra dels drets de traducció de les novel·les de James Bond, aconseguides amb un cop d’avió d’anada i tornada a la capital anglesa.
El mateix Genís Sinca serà el comissari de l’exposició que, sobre JB Cendrós,
s’inagurarà el 20 de desembre al Palau Robert de Barcelona, amb el títol d’Un
empresari d’acció.
Jordi Estrada

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

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

Setembre rocker

L

a ciutat obre el curs musical 2016-2017 amb
l’assignatura del rock. Per fer més agradable
la tornada a les aules, encetarem la tria musical amb la visita d’uns clàssics del rock català.
Els Sopa de Cabra tornaran a trepitjar l’escenari del teatre Kursaal (9 de setembre, 21 h) per presentar el seu nou llarga durada “Cercles”, tot i que també
esperem tornar a reviure els temes més emblemàtics
del seu repertori. Gerard Quintana, Josep Thió i companyia han tingut un estiu mogut i Manresa serà una
de les seves últimes parades. Fent un salt cap a la sala
Stroika, els amants de les sonoritats més contundents
gaudiran del concert de Siroll. Els cardonins presentaran el seu darrer treball «Més llenya», acompanyats per
les bandes No Matters i Sòdia (17 de setembre, 22 h). I
per qui vulgui descobrir les propostes més fresques que
es cuinen a casa nostra, Stroika organitza un nou Banc
de Proves amb les bandes Rúpits, Rostolls i Ayawascat
(24 de setembre, 22 h).

‘L’avar’ de Molière

S

i la temporada passada s’acabava amb un
Don Joan de Molière, l’atzar ha fet que la nova
programació teatral del Kursaal comenci també amb una peça d’aquest famós dramaturg
francès. I és que el darrer cap de setmana de
setembre, 24 i 25, arriba a l’escenari de la sala gran del
Kursaal L’avar; en una versió de Sergi Belbel, dirigida per
Josep Maria Mestres i protagonitzada per l’actor Joan
Pera. Feia vint anys que no es representava aquesta comèdia en el teatre professional català, i –després que fa
un any es va estrenar al teatre Goya de Barcelona– ara
va de gira per Catalunya aquest usurer, especulador,
vidu sense amics, que aquest cop interpreta Joan Pera.
Aqueta vegada Joan Pera, un actor més identificat amb
les comèdies per a grans públics que amb els grans clàssics, assumeix el repte de protagonitzar L’avar. I aquest
és, sens dubte, un dels grans atractius per no perdre’s
aquesta versió. La setmana de les funcions, concretament el dijous 22 de setembre, Joan Pera serà al Kursaal
per parlar de l’obra, i concretament del seu paper d’avar.
Així doncs, el Toc de Teatre us permet passar una estona
divertida amb els embolics de L’avar, amb un Joan Pera
que ens mostrarà una altra cara de la seva faceta d’actor.

CINEMA Laura Vidal

ART Maria Camp

Cafè Society

Ser per no ser i L’eteri

S

om a setembre i torna Woody Allen, que
després d’estrenar el
seu últim film a Cannes arriba ara a les
nostres pantalles, i ja en van 47.
Als 80 anys no sembla que la
font d’inspiració del cineasta vagi camí d’esgotar-se, tot
i que cada cop resulta més difícil d’escriure’n qualsevol
valoració, ja que el món s’ha dividit entre els que encara
el segueixen fidelment i els que consideren que les seves èpoques glorioses ja han passat i tota la resta és farciment. En la pel·lícula que ens ocupa torna a visitar temes als quals ja ens té acostumats: una nova volta a les
relacions humanes i a l’enamorament, combinat amb el
retrat d’una època i una societat sempre passada pel filtre d’una magnífica fotografia. Ens explica la història del
jove Bobby que, cansat de la seva família, decideix instal·lar-se al Los Angeles dels anys 30, sota la protecció
del seu tiet, un important agent artístic. Allà trobarà un
objectiu, encarnat per la cada cop més encertada Kristen Stewart, i anirà deixant endarrere la innocència davant dels ulls de l’espectador durant el que pot semblar
una comèdia romàntica, però que acabarà amb un tram
final ubicat a Nova York i un gir més obscur, gangsteril i
jazzístic a la trama. Correcta i entretinguda, amb el gran
Allen ja no es pot fer de jutge, i només podem deixar
que sigui cada espectador el que decideixi.
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A

quest són els títols de les dues exposicions
que us volem proposar. La primera, Ser per
no ser, és de Carles Piera i la trobarem del
16 de setembre al 2 d’octubre al Centre Cultural del Casino. Es tracta del projecte guanyador del Premi TAV-CC 16, en què Piera, mitjançant
un conjunt d’obres escultòriques i una instal·lació, ens
mostra el vessant més naturalista i poètic. Un treball realitzat durant el darrer any, en el qual dóna al bestiari
més popular (gallines, xais, conills...) un protagonisme
simbòlic que busca respostes entorn l’existència, la seva
qualitat, el seu significat... La segona, L’eteri, és de Josep
Morral i serà al Museu Comarcal de Manresa fins a l’11
de desembre. Aquesta mostra enceta el programa del
MCM anomenat A la vora del barroc. Una proposta que
proposa contraposar obres actuals a la feina artística
que es feia en el barroc. No pas perquè els artistes contemporanis el reinterpretin, sinó per buscar-hi diàleg, i
per llegir en el present el que hi ha de barroc, ja sigui
per procediments, iconografia,
intencions, cromatismes, temàtiques... Josep Morral ens ofereix 13
peces on reflexiona sobre la idea
que res no és etern i en canvi tot
és eteri, perquè tant nosaltres com
les nostres creacions, els nostres
valors i conviccions... tot esdevé
volàtil, fràgil, lleuger.

espai d’art
Mia Perramon Serra

Que allò viscut es mantingui en la nostra memòria portant nous colors, nous paisatges, noves mirades i destil·lant
l’essencial de la nostra existència.
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fa 25 anys
Jaume Puig

Trenta professionals
treballaven per
la salut mental
Una trentena de professionals, entre psiquiatres i psicòlegs, treballaven en centres públics i consultoris privats per millorar la salut
mental de la gent de la comarca. L’atenció
psicològica ja era assumida per molts malalts
com un suport útil en el seu trastorn.

E

n el reportatge central del mes, Àngels
Fusté, Lídia Gilabert i Joan Morros parlaven
amb malalts mentals, que explicaven de manera anònima els seus casos, sovint greus. Hi
parlaven també els psiquiatres Bonet, Olivares i Lupresti, les psicòlogues Lluïsa Batlle i Rosa Carné,
i s’explicava el funcionament del Centre de Salut Mental (CESAM), de l’Hospital General, que havia integrat
els serveis existents de psiquiatria infantil i d’adults de
l’hospital de Sant Andreu.
La selectivitat, a examen
En un reportatge d’Albert Solé i Rosa Sentís s’analitzava
el panorama de les proves de selectivitat. Els alumnes
que havien aprovat COU i volien seguir estudis universitaris es veien obligats a passar les Proves d’Aptitud per
a l’Accés a la Universitat (PAAU). Els resultats, juntament
amb la nota mitjana de l’expedient acadèmic (BUPCOU), condicionaries el fet que els estudiants poguessin
accedir o no a la facultat escollida. El reportatge reflectia
que força alumnes de centres privats passaven la selectivitat gràcies a l’expedient acadèmic. Així, es constatava
que el 59% dels alumnes del centre Camps i Fabrés presentats a les PAAU superaven la prova, tot i haver suspès
l’examen de selectivitat, gràcies a l’elevada nota de l’expedient acadèmic.
El Club Natació Manresa, amb l’aigua al coll
Un reportatge de Ricard Oliva constatava que el Club Natació Manresa –que tenia vint persones en plantilla– arrossegava números vermells i que la manca d’inversions
feia preveure una crisi esportiva imminent. El president,
Ramon Oliveras, confiava en la construcció d’una nova
piscina olímpica de 50 metres –lavors es funcionava amb
la piscina coberta amb un globus–, que no estava clar si
aniria a la zona del Congost o a la fàbrica Bertrand i Serra.
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Aldarulls a la Festa Major
La Festa Major havia estat organitzada per Manresa de
Festes, amb pregó de Trastòbils Teatre i Amparo Moreno
a la plaça Major. Destacaven les actuacions del màgic
Andreu, Dyango, Els Pets, U-tòpics... les obres de teatre
de Paco Morán i Acte Únic. El dia 25 d’agost, a la matinada, un nombrós grup de joves, alguns amb antecedents
delictius i bastants skins, es va enfrontar a la Policia Local i el Cos Nacional de Policia als voltants de la plaça
dels Infants, mentre es feia el concert Fes-t’ho músic a la
plaça del Milcentenari. D’altra banda, el dia 5 de setembre començava a la ciutat la 71a Volta a Catalunya, que
proclamaria líder Marino Lejarreta (ONCE). I el dia 11 de
setembre, Josep Miró i Ardèvol, exconseller de la Generalitat, pronunciava una conferència al saló de sessions
de l’Ajuntament, on reivindicava per al 1992 la sobirania
de l’estat català.

La piscina exterior de 50 m estava coberta permanentment amb un
globus cedit per la Federació Catalana de Natació

crònica social
Mireia Vila

El campió del món d’escacs Anatoli Kàrpov
visita Manresa

E

l diumenge 30 de
maig de maig de
1976, el campió del
món d’escacs Anatoli Kàrpov va participar en una exhibició al Casino de Manresa, organitzada
per l’obra esportiva de la Caixa d’Estalvis de Manresa i pel
club d’Escacs Catalònia. El Catalònia no era pas el club d’escacs més antic de la ciutat. El
primer a fundar-se havia estat el Club d’Escacs Manresa
(1928), tot i que el Catalònia
(1947) aviat l’avantatjà en dinamisme. El 1976 va passar a
tenir el seu propi local social
a l’edifici del Casino, el qual va
ser inaugurat coincidint amb
la visita de Kàrpov.
L’exhibició va consistir en una sessió de simultànies, en
què el campió es va enfrontar a la vegada amb 25 jugadors. A la foto, s’observa Kàrpov (esquerra) davant
d’un dels oponents, enmig d’una gran expectació del
públic. L’alcalde Ramon Roqueta va ser l’encarregat de
respondre a la primera jugada del rus, que el dia abans
havia disputat una altra sessió de sis hores contra una
selecció barcelonina. Potser per la fatiga de la jornada anterior, en la sessió de Manresa Kàrpov va jugar
amb molta precaució i es va limitar a utilitzar la tècnica
freda i sense floritures que el caracteritzava. Tot i això,
també va fer gala de la seva rapidesa i amb poc més
de tres hores va acabar totes les partides, de les quals
en va guanyar divuit. Hi va haver sis partides que van
acabar en taules i només un contrincant el va poder
derrotar. El mèrit de la victòria va ser per a Estanislau
Herraiz Casas, de disset anys, que més tard seria president del Club d’Escacs Manresa.

Foto: Fons particular Antoni Quintana

Anatoli Kàrpov (Zlatoust, 1951) s’havia proclamat campió mundial el 1975, tot i que ho havia fet sense jugar
cap partida. I és que s’havia classificat com a finalista,
però el fins aleshores campió, el nord-americà Bobby Fischer, havia renunciat a enfrontar-se a ell. És per
això que des del món dels escacs encara es dubtava
de la seva vàlua com a líder mundial. En aquest sentit,
després de l’exhibició manresana, el cronista del diari
Manresa, escrivia: «Personalmente me dio la impresión
de ser un ‘producto de laboratorio’ elaborado con rapidez por enfrentarlo a Fischer lo antes posible, con el
fin de recuperar para la URSS la corona mundial». Ho
deia en part per la seva joventut (25 anys); de fet entre els assistents havia causat la impressió d’aparentar
molta menys edat de la que en realitat tenia. Si aquell
dia Kàrpov no va convèncer plenament, el temps acabaria confirmant la seva superioritat: va ostentar el títol
mundial durant deu anys. No va ser fins l’any 1985 que
va ser superat pel també rus Garri Kaspàrov.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Maniquí de Can Jorba

L’

Eulàlia és una nena molt malalta que, l’any
quaranta, amb nou anys, somnia ser maniquí
i sortir a les revistes com la que publicaven
els magatzems Jorba, en la filial barcelonina
dels quals treballa el seu pare. La curació de
l’Eulàlia arribarà de la mà d’un metge conegut de la família paterna, ni més ni menys que el pediatre Simeó
Selga. El paper dels manresans i de Manresa a la novel·la
A punt d’estrena (Columna, 2016), de Maria Carme Roca,
és secundari, però suficient per cridar l’atenció del lector bagenc, especialment si compta amb una certa edat.
El món de la costura plana al llarg de tota la història (el
títol dels 72 capítols juga amb el llenguatge de la confecció tèxtil) i, seguint aquest patró, podríem dir
que la novel·la està prou ben cosida. L’autora va
sembrant incògnites que mantenen l’atenció i,
al capdavall, el món de la moda és només la circumstància, l’excusa, per parlar, com la majoria
de novel·les que repassen el recorregut vital
d’un personatge, de les grans passions: l’ambició, la maldat, l’amor, el desengany... Maria
Carme Roca té, a més, l’habilitat de recrear una
època, una Barcelona i un ambient que farà les
delícies dels qui ho recorden. Així, per exemple, amb els personatges de ficció s’hi barregen personatges reals, com el doctor Selga o
l’actor Joan Capri. L’autora s’ho fa venir bé per
incloure en la trama fets històrics com el casament de la duquessa d’Alba, o quan el FNC va
penjar una senyera a Montserrat, o el polèmic
comentari del senyor Galinsoga, director de La Vanguardia («Todos los catalanes són una mierda»), durant una
missa en català, o la vaga dels tramvies, o el Congrés Eucarístic... Però també són freqüents les referències a qüestions de la vida quotidiana, com els productes populars de
l’època (Norit, Cerebrino Mandri, màquines de cosir Singer o cuines Corberó), l’ús de les lavatives, la tradició de
l’ou com balla o l’estrena de la pel·lícula Gilda al Coliseum.
L’època i la geografia urbana barcelonina són, doncs, al
costat de l’Eulàlia (i la seva atribolada vida professional
i sentimental), les protagonistes d’A punt d’estrena. Sense menystenir algun personatge secundari interessant,
com l’àvia Consol, senyora d’aire aristocràtic, que viu
com si s’hagués quedat al segle XIX.
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Lluís Calderer

J. M. Planes al cinema

A

vegades, a la vida, es pot ser sense voler-ho
testimoni directe d’un fet aparentment poc
o gens rellevant però que per a algú especialment lúcid pot tenir una significació especial i molt remarcable. És el que li va passar
a Josep Maria Planes quan en una breu estada a Berlín
se li acudí d’assistir a l’estrena d’un film alemany. En va
fer la relació en un article a La Publicitat (25-I-1936): A
dotze metres del Führer. Planes constata l’assistència del
dictador per la quantitat immensa de policies que envolten el local, els seus voltants i l’interior del recinte:
«Vaig considerar una veritable ganga arribar a la meva
butaca sense que abans m’haguessin condemnat a
trenta anys de presidi».
La sessió va començar, diu Planes, amb
un documental sobre el Congrés del
Partit Nacional Socialista a Nuremberg,
més exactament sobre la participació
en ell de l’exèrcit. Com sabem avui es
tractava d’El triomf de la voluntat. Allò
interessant és adonar-se del fet que
Planes ja llavors, malgrat la intencionalitat de la propaganda, hi sabé veure
el que més tard mantindria l’obra en la
memòria cinematogràfica. És un film,
escriu Planes, «magnífic de fotografia
i de muntatge». Acabada la projecció
vingué la cerimònia de Hitler lliurant
un ram de flors a «una senyora fina i esErques Torres
pigada»: Leni Riefenstahl, directora del
documental. És el primer esment, que jo sàpiga, entre
nosaltres, d’aquesta persona de molt llarga vida i de la
qual hem sentit a parlar a bastament en el món de la
fotografia i el cinema, però també com a tema polèmic
per aquest dualisme: l’alt nivell creatiu al servei d’una
causa nefasta.
El valor d’aquest article de Planes, del qual hem subratllat aquí aspectes que incideixen en dades sobre la
història del cinema, rau sobretot en la seva qualitat de
testimoni sobre com ja en aquell moment, fins i tot en
un món tan aparentment evasiu com era el de l’espectacle, ja s’hi feia palesa la presència i la força del monstre que al cap de poc submergiria Europa en la tenebra
més densa.
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Il·lustració: Joan Manel Gabarró

Regidor tant sí com no

L

a renúncia de Toni Llobet a les seves responsabilitats a l’Ajuntament de Manresa a principis d’estiu té dues conseqüències. La primera, que no fa gens de gràcia, és estrictament
política. De fet, el mateix alcalde Junyent va
destacar de Llobet el mestratge que n’havia rebut. Era
l’animal polític més destacat de les llistes de l’extinta
Convergència a Manresa tot i que, val la pena recordar-ho, la caspositat dels que, de mica en mica, van
deixant de comandar la formació a escala nacional, li
van tancar les portes durant anys i no el van deixar mai
ser cap de llista. Malgrat tot, la seva vàlua ha estat reconeguda a la Generalitat, fins al punt que no ha pogut
ser a l’hort i a la vinya, i ha optat per quedar-se a la
Secretaria d’Educació.

La segona conseqüència és l’entrada del seu relleu al
consistori. L’escollit ha estat Jaume Arnau, que, com en
temps de Josep Vives, haurà de combinar el càrrec municipal amb la presidència del Bàsquet Manresa. La diferència, en aquest cas, és que formarà part del govern
i no serà, com ho era l’actual portaveu del Barça, l’outsider cap de l’oposició. I Arnau no podrà passar el torn.
Per què? Molt senzill: per evitar que l’Ajuntament tingui una altra regidora sense cartera. Igual que Miquel
Davins que està condemnat a ser el convidat de pedra
del mandat, ja que està vinculat a Unió Democràtica,
formació amb qui l’actual Partit Demòcrata Català va
partir peres. Ja fa gràcia formar part de les llistes municipals, però, és clar, de vegades, et passen la patata
calenta quan menys t’ho esperes.
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BUGADA AL POU
‘Busco Miguel’
Començo el repàs postvacacional amb
un dels reclams més insòlits que s’han
publicat en la premsa local en els últims
temps. Ja se sap que els anuncis per
paraules sempre han donat per a molt.
Equívocs, errades, demandes increïbles,
etc. En aquest cas, reprodueixo un anunci publicat al diari Regió7 a principis de
juliol, en el qual es recercava un tal «Miguel» a la secció de «varis», una mena de
calaix de sastre on es col·loquen aquells
reclams difícils de classificar. Servidor
entén que qui va posar l’anunci devia
ser una persona en concret. Ara bé, les
referències eren una mica vagues: de
Manresa, «vivió con C. S., c/París, Castellbell» i un número de telèfon mòbil.
No sé si la cosa va servir de res. Ara, em
costa de creure que el tal Miguel s’assabentés que algú el buscava. En fi, un cas
digne d’aquell programa de recerca de
desapareguts titulat Quién sabe dónde,
que presentava el periodista Paco Lobatón i que l’any passat Televisió Espanyola va recuperar com a secció en el
seu programa matinal amb el mateix
Lobatón al capdavant.

Estiu sense dutxes
I és que, ben mirat, enmig de tant sensacionalisme i teleescombraria, sempre s’agraeix una mica de solidaritat i
servei públic, especialment entre les
persones més necessitades. És clar que,
quan s’implanta un servei comunitari,
seria convenient garantir-ne la regularitat i procurar que els usuaris puguin
comptar-hi sempre que els calgui. No
és el cas, com podeu veure en el cartell
adjunt, del servei de dutxes socials que
coordinen la Fundació de Sant Joan de
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QUINTÍ TORRA CORDONS

Déu i els Serveis Socials. Es pot arribar
a entendre que és en els mesos d’estiu
quan més costa tenir les instal·lacions
en funcionament, tenir-hi personal o
voluntariat i fer-hi cert manteniment.
Ara bé, també és igualment cert que és
a ple estiu quan els efluvis corporals són
menys agradables i es fa més necessària
la higiene diària. De cara a l’any que ve,
a veure si són capaços de fer un cop de
cap i mantenir el servei juliol i agost.

Apòstrofs i busos
No em cansaré de dir que, en aquest
país, hi ha massa coses fetes i deixades
estar. El rigor, sovint, té una flexibilitat
enervant. I, és clar, com que ningú no es
queixa, no passa res. Un amable usuari
del bus urbà m’ha fet arribar un panell
amb els drets i deures dels usuaris del
transport urbà que podeu llegir dins de
tots els vehicles. Un text extens i amb
tot luxe de detalls que crec que no seríem capaços de llegir ni fent dos cops
el recorregut de la línia Perimetral. Les
normes, ben clares, i tant. És clar que

l’agraïment seria complet si no fos que
el text del cartell en qüestió no conté
ni un sol apòstrof, incloent-hi el títol
del pasquí. No sé si titllar el fenomen
d’original, de disseny transgressor o,
simplement, de bunyol monumental.

Ball de cadires
Poc rigor i poca urbanitat. La Rosita de
les cadires no hauria permès mai el ball
de cadires que hi ha hagut aquest estiu
al Passeig, en què durant tants anys va
fer-la petar amb els usuaris que hi prenien la fresca. I és que en les últimes
setmanes les cadires verdes de sempre
han anat força de bòlit. Ho podeu veure
en la fotografia que reproduïm en què
s’observa que ja no hi ha respecte per
a res. Anys ençà, ningú no hauria gosat
fer anar els seients amunt i avall i, encara menys, malmetre’ls. Però en aquests
mesos d’estiu, els veïns han contemplat
amb resignació com alguns brètols han
mogut les cadires –abans sempre alineades mil·limètricament– i se les han endut on els ha donat la gana. Molt trist.

Lapsus
Faig un punt i a part i em centro en una
notícia positiva relacionada amb la revitalització de les zones més degradades
de la ciutat. Fent cas a la recomanació
del Comissionat pel Centre Històric,
Òmnium ha decidit traslladar la seu al
carrer de Sobrerroca, molt a prop de la
redacció del Pou i en un local a peu de
carrer, fet que facilitarà la visibilitat de
l’entitat i l’accés de vianants interessats
per les activitats que s’hi programin.
La inauguració del nou Espai Òmnium,
que es va fer el divendres 2 de setembre
al vespre, va comptar amb la presència
de destacades autoritats i cares conegudes. Tot va sortir rodó, llevat d’un detall:
en el torn de parlaments, un petit lapsus
va fer riure al públic. El lluït presentador
de l’acte, Llorenç Planes, va donar pas a
la republicana Laura Vilagrà com a «de-

legada del govern central». Tot seguit,
enrojolat, va rectificar per presentar-la
com a «delegada del Govern a la Catalunya Central», que convindrem que no és
ben bé el mateix. Cal dir que la delegada
va entomar el lapsus amb cordialitat.

l’entitat donarà més vida al carrer i es
va treballar per embellir-ne l’espai que
ocupa del voltant del Pou de la gallina,
l’estat general no és pas per tirar coets.
A pocs metres del Pou, un tòtem informatiu és sovint ben ple de pixarades.
Mentre que, al costat, el local tancat i
barrat de l’antiga llibreria Sobrerroca
mostra una deixadesa ben penosa.

Sobrerroca
de contrastos
Mentre s’inaugurava el nou local d’Òmnium, alguns dels assistents no van
poder evitar observar que, tot i que

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOMENOT DE LA PIPA

Altres mentides

E

stem en un moment que fem
trampes jugant al solitari; és
a dir, que ens fem trampes
a nosaltres mateixos! Una
de les idees per dinamitzar
Manresa és promoure la Via Ignasiana,
de Loiola a Manresa, per tal d’emular
la ruta de la Via Làctia, la famosa Milky
Way en anglès. I si fem una recerca a

Google amb aquestes dues paraules
trobarem que la milky way és primer
una agència de viatges, la World Travel
Awards, Agencia de Viajes Online Líder
Mundial el 2015 i en segon terme és
una barreta de xocolata elaborada i
distribuïda per xxx incorporated, o sigui que no n’hi ha per tant!
Continuant la incursió per la WEB, trobem el que diu l’oficina de turisme de
la Molt Noble, Lleial i Benèfica Ciutat
de Manresa: «…la posterior presència
de la Companyia de Jesús, seguidora
de Sant Ignasi, ha influït tant en l’arquitectura i el paisatge urbà com en
la vida espiritual, social i també econòmica de la ciutat». Aquesta asseveració m’ha deixat trasbalsat
profundament, ja que apart de
la influència als anys 60 de canviar el nom del torrent de Sant
Ignasi per Via de Sant Ignasi i la
influència en alguns sectors de
la societat manresana del pare
Torra, poca cosa més.
L’altra realitat és que la companyia
mai no se’n va sortir d’establir una
escola a la ciutat de Manresa,

només cal llegir el llibre del catedràtic
Ignasi –si, com el sant– Bajona. Mai no
va es va poder establir, de manera continuada, un centre educatiu jesuític a la
ciutat. Ara bé! (que vol dir Moro), si volem fer com els mercaders del temple i
aprofitar que tenim un Papa, de Roma,
jesuïta, no ho estem fent gens bé, és
l’agost i altres diumenges de l‘estiu, i no
hi ha cap persona que parli anglès per
als turistes de parla anglesa, i en vénen
cada setmana. En total sis hores d’obertura els dies feiners i cinc hores diumenges i festes de guardar. Vénen de fora
del país, em consta fins i tot d’Austràlia.
Apa, que s’adaptin, els ho posem fàcil.
Per tal que els negocis funcionin, cal
primer invertir, i això no ho fem ni tinc
notícies que es plantegi una manera
de donar resposta a les expectatives
dels visitadors. Demanem subvencions a la Diputació (organisme que tots
diem que és caduc). Podem fer alguna
cosa, ben plantejada, amb una estratègia definida? O anem a veure-les
venir? Podem fer-ho bé i de manera
professional? Només demano això, tan
senzill i sembla tan difícil. Els pagesos
sembren per recollir.
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Mogambo

V

a a Ikea, es compra un llit,
el carrega al cotxe, el munta tot seguit que arriba a
casa i, quan és a punt de
passar-hi la primera nit,
algú li comenta que una amiga seva, la
parella de la qual treballa a Ikea, pateix
presumptament de maltractament psicològic. El client, solidari i coherent, fa
saber a l’amic comú que ajudarà la noia.
I la seva ajuda consisteix a desmuntar
novament el llit, carregar-lo al cotxe i
presentar-se l’endemà a la secció de
devolucions, amb l’argument que a la
plantilla de l’empresa hi ha un maltractador. Quan el responsable li demana
d’emplenar l’apartat d’observacions sobre el motiu del retorn amb el nom de la
persona en qüestió, el bon samarità diu
que això és el de menys i fins i tot s’ofèn
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que li ho demanin, perquè ell no és cap
delator. Satisfet amb la seva bona obra,
torna a casa i es disposa a passar la nit
al sofà, però no en té. Abans que tanquin les botigues, corre a comprar-ne
un, que s’enduu carregat a l’espatlla. A
l’ascensor, un veí, en veure la marca del
sofà, li comenta que, en aquesta empresa, de capital jueu, els empleats circumcidats cobren més que la resta. En
solidaritat amb els empleats no circumcidats i no jueus del planeta l’home ha
d’afanyar-se, si vol ser a temps de tornar
el sofà abans no tanquin. El dependent
de la casa de mobles, que és palestí, no
entén res, però en explicar-li la causa
se li abraça, ple de llàgrimes. «Sort n’hi
ha de la bona gent!», exclama. I posa
l’exemple d’Ikea: «Gràcies a ells i les seves espelmes, quan els jueus bombar-

degen les centrals elèctriques, no ens
quedem mai a les fosques!». Ara és ell
qui s’ha quedat a les fosques. A les fosques, sense llit ni sofà. Estirat al terra de
mosaic, fred i dur, es disposa a agafar el
son amb l’ajuda de la ràdio. Posa el transistor i sona una cançó de Mogambo...

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Joan Cirera. Papa, jo no vull ser artista!

LO GAITER
DEL CALDERS
S’han acabat les vacances;
també la festa major.
Ara és hora de tornar-hi,
tot i que faci calor
i que als carrers d’algun barri
no s’aguanti de pudor.
Post festum, pestum, ja deien
els romans a l’antigor,
en això els més poca-soltes
mantenen la tradició.
No n’heu vist fotografies?
Hi ha alguns culs que déu n’hi do!

P

arlem d’en Joan Cirera, sí,
però pareu compte: en Joan
Cirera Pintó. El Joan Cirera
fill, per entendre’ns! Fill d’en
Joan Cirera i Anna Maria Pintó. Germà de la Mireia, del Jordi, del
Roger i, darrera seu, del Guillem. Els
coneixeu, oi? Excepcions a banda, una
família nascuda per als escenaris! El
Joan és dels més joves –ningú ho diria,
que acaba de fer els quaranta– i el recordareu perquè es passeja amb gorra,
té uns ullets color de mel i una estampa
de novel·la dickensiana: un pillet, vaja.
I el cas és que ell es volia estalviar la
mala vida de la faràndula! Per això, conjurant l’entorn familiar, així que acabà
primària comunicà als seus pares que
ell estudiaria imatge i so. Que viuria dels
escenaris, sí, però no pas d’actuar-hi. Ell
seria el tècnic, l’encarregat dels focus o
el responsable d’escenografia. Tot alhora, a convenir. Però que actuïn els artistes, que ells són fets a passar gana...
I va anar que uns artistes el van contractar –Gog i Magog volia fer un grup
d’infantils, es veu que li va dir la Mireia.
I aviat es van entendre perquè, sí, és
cert que els calia un tècnic, però... no
pas un tècnic i prou. Els convenia algú
que sabés fer tots els papers de l’auca.
I el Joan va dir que bé, que tant deu ser

treballar com fer feina, de manera que
l’any 96 ja el tenim amb els Nets i polits
–amb el Joel Grau i la Clara Gavaldà, i
també l’Albert Vinyes. I ell, que no volia
ser artista, un dia es posa les xanques
i l’altre fa quatre acrobàcies. I arriba
l’hora que també hi posa un doll de
xerrameca –que això a cals Cirera els
ve de sèrie. I sense ni adonar-se’n, cada
cop era menys tècnic. I més artista.
Des de l’any 2000, reconstituïts com a
De Parranda –encara amb la Clara i el
Joel– no el recordeu d’algun espectacle
infantil? I com que la canalla li agrada
fa un cop de cap, deixa la feina estable
que tenia a Creu Roja i es posa a estudiar magisteri quan ja ha fet 25 anys! La
resta vindrà rodada, farcida d’anècdotes –que això a cals Cirera també el ve
de sèrie. El criden a la nova escola La
Sèquia per fer matemàtiques en anglès
–un anglès guanyat a pizzes en un catau
de Manxester– i un any després ja té les
oposicions i tot, i farà de cap d’estudis. El
resum: deu anys fent de mestre i vint de
fer el pallasso, com només podria fer un
professional seriós. Amb la Clara Gavaldà –la Companyia es grata– acaba d’estrenar De què fan olor els pets, però, de
dilluns a divendres, el trobareu a l’escola
del Pont de Vilomara. Hi ha la tècnica i
també la nissaga: un artista a la classe,
un mestre dalt l’escenari.

El dia 11 de Setembre
segons està programat,
enguany ens toca anar a Berga
i fer pinya amb el veïnat
de les comarques del centre,
del centre del Principat.
Amb l’estelada aixecada
i amb el cor ben abrandat,
un cop més farem gatzara
per la nostra dignitat
i perquè vegin a Espanya
que volem la llibertat.
Al carrer de Sobrerroca
els de l’Òmnium Cultural
tenen la nova barraca,
és a dir, el seu nou local.
Ja no caldrà pujar escales;
ara el lloc és ideal:
a un costat té la farmàcia
i un tros enllà hi ha el halal
a l’altre, el Pou, la gallina
i el Casal municipal
Per l’esquerra o per la dreta
com serà que hi prenguem mal.
-I a Madrid, com va la cosa?
-Doncs, ja ho veus, noi, ‘nar-hi ‘nant.
Governi en Pau o bé en Pere
de nosaltres van passant;
tot i que alguns fins escoltin
el retrets d’en Rufian,
amb cara de pomes agres,
quan el tenen al davant.
¿Que Espanya no pot entendre
el que venim proposant
amb un senzill referèndum?
Sabeu què? Ja s’ho faran!
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EPITAFI

MOSSÈN GUDIOL

ELCULDELPOU

El Conservatori, ben conservat

E

stimadíssims germans i germanes. Una de les
activitats amb més requesta de la Festa Major
d’aquest any ha estat la visita al teatre Conservatori que, amb una bona rentada de cara, ha
recuperat l’esplendor que, per motius d’antiguitat i solera no tindrà mai el Kursaal. Déu sap, però,
que, en el cas d’aquest equipament, han ben girat les
tornes. En l’anterior mandat, el govern municipal i un
bon nombre de tècnics il·luminats van plantejar enderrocar-lo! I, davant del possible error majúscul, l’alcalde
Junyent i companyia es van encomanar a Nostre Senyor
per escollir-ne democràticament el futur. Gràcies a Déu
–i tot i que la participació no va ser gaire espatarrant– la
ciutadania va decidir salvar l’espai i recuperar-lo per a la
ciutat. Com molt bé sabem, hi ha designis que només
el Pare Reverendíssim pot esgrimir, però, en el cas que
ens ocupa, la decisió no podria ser més encertada, no
tant per l’encant que pugui tenir un edifici que supera
la centúria i es va erigir aprofitant una de les parets d’un
edifici religiós –que també– sinó perquè la configuració
futura de l’espai Sant Domènec farà goig. Potser l’excusa serà el parc temàtic al voltant de Sant Ignasi, però la
complementarietat entre teatre i espai cultural no podria ser més encertada.
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No obstant això, siguem justos. La salvació com Déu
mana del Tori no treu que, d’una banda, s’hi hagi de
bastir una activitat i un dinamisme que n’impedeixin la
degradació i l’abandó i, de l’altra, la necessitat imperiosa
d’esponjar i dignificar el centre històric i deixar dempeus
només aquells edificis amb interès patrimonial o aquells
immobles que garanteixin una qualitat de vida digna.
Només així, ho sap Déu, aconseguirem regenerar el barri
vell i li atorgarem els atractius que contribuiran a recuperar-lo, sobretot, per als veïns. Quant de temps tardarem
a engegar activitats a l’Anònima? Valga’m Déu! Si ho deixem empolsinar i ho mantenim tancat i barrat passarà el
mateix que al Conservatori o, el que és pitjor, a l’auditori
de Sant Francesc. Cal donar-hi la vida que Nostre Senyor
ens ha brindat per passar per aquest món amb la joia i la
generositat que ens fa viure harmònicament en comunitat. Per tant, no ens ha de fer por que les excavadores
facin net de tot allò que no contribueixi a fer més habitable en centre històric de la ciutat i el converteixi en
referència per als visitants i per a tots aquelles i aquells
que se senten orgullosos de ser manresans. Un centre
més lluminós i en el qual entri, des del cel, la claror de
l’Altíssim i s’hi respiri activitat i es vibri amb l’anar i venir
de gent ens convertirà en una ciutat de primera.

il·lustració: Agostino Iacurci

CULTURA POPULAR & MÚSIQUES DEL MÓN
del 6 al 9 d’octubre de 2016
200 ACTUACIONS AL CENTRE DE MANRESA

ESPECTACLES DE CARRER, PROGRAMACIÓ FAMILIAR, MERCAT DE CUINES DEL MÓN, FIRAPASSEIG...
KEPA JUNKERA & ChANGO SPASIUK · ESCARLATA CIRCUS · ROzALéN · GUILLEM ALbà & CLARA PEyA · bAChAR MAR-KhALIFé ·
PRODUCCIONS DE FERRO · ASPENCAT & CAMERATA bACASIS · DOCTOR PRATS · FRIKAR DANCE COMPANy ·
ChICUELO & MARCO MEzQUIDA · GERTRUDIS · EbRI KNIGhT · ENRIC MONTEFUSCO & bUENA SUERTE ·
bELDA & SANJOSEx · COETUS AMb CARLES DéNIA · ROLAND OLbETER · NIT DE bALL FOLK · MAyTE MARTíN · FANFARE CIOCARLIA ·
GRUP COSES & CObLA SANT JORDI · ESbART MANRESà DE DANSAIRES · TEMPESTA ESvAïDA DE JOAQUIM SERRA i molts més
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CENTRE HISTÒRIC tenim de tot
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...I ELS JUTJATS, L’AJUNTAMENT, AIGÜES DE MANRESA, CÀRITAS, CREU ROJA, EL CERCLE
ARTÍSTIC, L’AGRUPACIÓ CULTURAL DEL BAGES, EL CASAL DE LES ESCODINES, UN AGRUPAMENT ESCOLTA, L’ATENEU LA SÈQUIA, EL PARC DE LA SEU, EL CONSERVATORI DE MÚSICA,
EL CAE, L’ESTACIÓ DE LA RENFE... I 2.000 ANYS D’HISTÒRIA, I EL BARROC, I EL GÒTIC I EL
PATRIMONI INDUSTRIAL, I LA FESTA MAJOR, I MANRUSIONICA, I LA FIRA MEDITERRÀNIA I LA
DE L’AIXADA I MOLTS MÉS ACTES, FIRES, FESTES, CONCERTS I CONFERÈNCIES.
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