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editorial

a presència d’animals de compa-
nyia, especialment dels gossos, els 
fidels amics dels humans, ja apareix 
en escenes del dia a dia de pintures 
dels museus més visitats del món o 
en els testimonis documentals que 
han arribat fins avui dia. A la cort, 

entre els nobles, amb una quotidianitat més semblant a la 
d’avui a les ciutats –o també com a estilets de la caça o el 
luxe. A pagès, en canvi, més com a figura intimidatòria o 
de dissuasió –fent d’alarma per la capacitat de sentir so-
rolls a molts metres de distància– o tan imprescindibles 
com les eines del camp per ajudar a domesticar el bestiar. 
En temps passats, la vida dels gossos era una altra. Exacta-
ment com la de les persones. A masos, pobles i ciutats ni el 
volum de la població, ni la llei ni, encara menys, la salubri-
tat eren les del segle XXI. En conseqüència, els animals 
de companyia campaven lliures i les responsabilitats dels 
amos es limitaven al fet que sobrevisquessin, amb les aten-
cions justes i sabent que qualsevol veí podia ajusticiar-los 
sense donar cap explicació. Res a veure amb les responsa-
bilitats que comporta la tinença d’una mascota –ara ja més 

un caprici que una necessitat– en els temps en què vivim. 
Per tant, plantejar-se adquirir o adoptar un animal de 
companyia no pot ser, mai a la vida, una frivolitat. 

Les responsabilitats dels amos són de tot tipus i van des 
de l’estrictament humanística a la legal, passant, probable-
ment, per la més controvertida: la cívica i de convivència 
amb la resta de ciutadans. En aquest últim vessant, el tema 
estrella –i a Manresa encara més– són les defecacions pú-
bliques que continuen impunes –tot i l’existència de rè-
gims sancionadors– i sense fre, malgrat les campanyes de 
sensibilització. Malauradament també continuen els aban-
donaments d’animals quan alguns amos descobreixen que 
ser-ne titular comporta lligams i despeses de tot tipus que 
gairebé mai han tingut en compte quan una criatura –o 
una dèria momentània o l’esnobisme de fer-se fotografi-
es amb un exemplar de determinada raça– els impulsa a 
tenir un gos. Paral·lelament, les associacions animalistes i 
les cases d’acollida denuncien maltractaments i abusos in-
dignants que connecten amb les pitjors pulsions de l’ésser 
humà i ens fan preguntar, en algunes relacions entre amos 
i mascotes, qui és més animal?

Qui és més animal?

L
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fa 25 anys

El nou Pou va ser al Passeig 
per Sant Jordi
En el marc del trentè aniversari (vegeu informació de l’acte 
central en les pàgines 6 i 7 de la revista), la nostra publica-
ció va estrenar per Sant Jordi la nova imatge gràfica, obra 
dels joves dissenyadors Jana Fontdevila i Erques Torres, i 
va ser present amb el seu estand habitual al Passeig, fidel a 
la cita anual amb els lectors.

L’ACPC reconeix els 30 anys 
de la revista
En el marc de l’assemblea de l’ACPC, que aquest any es va fer 
a Igualada, es van atorgar distincions a les publicacions que 
havien assolit fites històriques. En la imatge, l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, lliura el reconeixement pels 30 anys de 
la revista al president de l’associació editora, Jaume Puig. 

Lo Gaiter, premiat
Aquest any el concurs de Sant Jordi de l’Optimot a Twitter 
proposava de fer garrotuits que tinguessin a veure amb la 

diada i que continguessin un mot o expressió amb un can-
vi de grafia arran de l’aparició de l’Ortografia catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans. I un dels guanyadors va ser 
Joan Vilamala, alter ego de Lo Gaiter del Calders, de qui lle-
giu mensualment els seus corrosius rodolins al Cul del Pou.

El tema central de la revista de juny, elaborat per Montse 
Ayala i Anna Vilajosana, abordava l’estat del moviment veï-
nal i la demanda d’un reglament de participació ciutadana, 
una reivindicació de la Federació d’Associacions de Man-
resa des de feia més d’un any. L’equip de govern i els grups 
municipals havien de consensuar amb la federació el fet de 
poder parlar en un ple, assistir a les comissions informatives 
o fer informes sobre els grans temes ciutadans. El reportatge 
també feia un repàs del moment vital de la FAVM, després 
que la nova presidència de Víctor Feliu havia aconseguit in-
tegrar les AV de les Cots/el Guix/Pujada Roja i Carretera de 
Santpedor, que s’havien autoexclòs de la federació durant la 
crisi dels anys vuitanta. Les reivindicacions pendents dels 
catorze barris de la ciutat completaven l’anàlisi d’un movi-
ment que l’any 1992 aplegava un total de sis mil associats.

El dia 20 de juny, al Palau Firal, es proclamaven les Bases per 
al Futur Nacional de Catalunya, amb l’assistència d’Heribert 
Barrera, M. Àngels Anglada, Enric Casassas, Gabriel Ferraté, 
Joan Triadú i Josep Millàs. Dos dies abans havia passat per 
Manresa la torxa olímpica, que arribava a la plaça Major de 
la mà de Manel Estiarte, envoltada de senyeres i estelades. El 
dia 24 el Bàsquet Manresa es convertia en societat anònima 
esportiva i el dia 29, Jordi Bardina, Esteve Comellas, David 
Martínez i Teresa Mas eren detinguts sota l’acusació de per-
tànyer a la branca no dissolta de Terra Lliure.

Les associacions de veïns 
recuperaven protagonisme

Es presentaven les Noves Bases
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Moltíssimes gràcies
Moltíssimes gràcies a tots els subscrip-
tors i lectors d’El Pou de la gallina 
que vau considerar que mereixia un 
dels   Oleguer Bisbal 2017. Estic molt 
contenta de poder-lo lluir en un lloc 
d’honor del menjador de casa. És un 
premi que m’omple d’orgull, de goig i 
d’alegria! Els vostres vots són benzina 
per continuar treballant! Gràcies per la 
vostra confiança i el vostre suport! Mi-
lions de gràcies per donar-me l’opor-
tunitat de viure aquests moments tan 
intensos! Us envio a tots una forta 
abraçada emocionada i agraïda.  

Rosa M Ortega Juncosa, 
manresana del Pou 2017 

Els minuts de silenci 
de l’Ajuntament 
Hem vist que l’Ajuntament, encapçalat 
per CDC i ERC, segueix menystenint 
les víctimes d’atemptats com el del 31 
de maig a Kabul, on van morir més de 
90 persones. Si bé el 23 de maig es con-

vocava un minut de silenci per rebutjar 
l’atemptat a Manchester, l’atemptat a 
Kabul passava totalment desapercebut. 
Però Kabul no n’és cap excepció: 31 
persones van perdre la vida el dilluns 
a Bagdad en un atemptat reivindicat 
per l’autodenominat Estat Islàmic. Són 
morts que cauen en el més estricte oblit, 
com les del Iemen, Somàlia, Nigèria, 
Pakistan, Síria o Egipte. Un oblit que 
ens impedeix conèixer la dolorosa reali-
tat d’aquesta països que, juntament amb 
l’Iraq i Afganistan, acumulen el 80% de 
les morts en atacs terroristes; i ens im-
possibilita assumir la responsabilitat 
d’Occident en l’expansió de grups terro-
ristes d’arrel islamista. Volem remarcar 
el Ple d’abril de 2016 on, a proposta de 
la CUP, es va acordar per unanimitat 
«que tots els atemptats amb víctimes 
mortals siguin condemnats per igual, 
independentment del territori on es co-
metin». Aquesta doble vara de mesura 
segueix vigent i per a l’equip de govern 
hi segueixen havent morts de primera i 
de segona. Que l’Ajuntament passi per 
alt l’acord de Ple, després de les bones 
paraules emprades aquell dia per la re-
gidora Santolària, només demostra una 
absoluta hipocresia.

CUP Manresa

EL POU
de la gallina

A #Manresa hi ha senyores que alcen el bastó en senyal de reprovació 
mentre remuguen quan veuen pintades feministes. #quehohevist

El preu del parquímetre de #Manresa és escandalosament car. 
Un autèntic ‘robu’

Drames Rurals per pujar a #Manresa: Sento per aquí: «prou pujar gent 
o això serà el camarote de los hermanos Marx». Atac de riure important 

9 de maig
Marta Salmeron @Nitxa

12 de maig
Ernest Centellas @ernestcentellas

23 de maig
Xavier Escribano @x_escribano

Últimament, se’n veuen massa de coses que recorden altres temps. Però de pintades 
fastigoses, encara més. Si encara fossin reivindicatives...  

La ciutat encapçala diferents rànquings de mediocritat i injustícia. 
Aquest, sens dubte, n’és un. 

Renfe, com sempre, funciona fatal sense cap explicació i la línia d’autocar de Man-
resa a Barcelona, a rebentar. El tema de Rodalies és global, però l’alternativa del bus 
col·lapsat amb gent dreta ja fa pudor. 

https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/quehohevist?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Manresa?src=hash
https://twitter.com/Nitxa
https://twitter.com/ernestcentellas
https://twitter.com/x_escribano
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30 anys

El Pou celebra 
l’acte central 
del trentè 
aniversari 
El dia 15 de maig, l’auditori de la Pla-
na de l’Om va acollir l’acte central de 
celebració del trentè aniversari d’El 
Pou de la gallina, que va tenir dues 
parts. Durant la primera hora, es va de-
batre sobre Globalització i xarxes soci-
als versus informació i anàlisi, amb la 
presència de Ximo Blasco, coordina-
dor dels Serveis Informatius de TV3; 
Cristina Riba, periodista i presentadora 
de TV3; Jordi Serrat, doctor en Perio-
disme i professor de la Universitat de 
Vic, i Francesc Soler, periodista, blo-
guer i director de l’agència Cooking 
Communication, moderats pel cap de 
Redacció de la revista, Carles Claret.

Debat sobre 
la influència 
de les xarxes 
socials
Durant el debat es va reflexionar sobre 
com es gestionen els fluxos d’infor-
mació i es destria el gra de la palla en 
un món globalitzat, on les noves tec-
nologies permeten que es generin im-
pactes constants les 24 hores del dia. 
La periodista Cristina Riba va apuntar 
que per acordar el relat dels fets noti-
ciables les xarxes socials són un espai 
molt recurrent per pescar notícies o 
imatges. A la redacció de TV3 han co-
mençat a citar piulades a Twitter com a 
posicionaments o respostes dels prota-
gonistes de l’actualitat encara perquè 
són una reacció immediata i global 
als esdeveniments. Quan treballem en 
directe, els testimonis que narrin les 
històries des del lloc dels fets són va-
luosíssims. Ximo Blasco va comentar 
que actualment, des de TV3 i al marge 
de la ràdio que també és immediata, es 
prioritza el portal de notícies, que és el 

mitjà que va més ràpid. Posteriorment, 
els caps de redacció parlen amb els di-
ferents canals i espais informatius per 
plantejar l’abordament que faran de 
cada notícia. La necessitat d’immedi-
atesa condiciona força la dinàmica de 
les redaccions dels mitjans, però ser el 
primer a dir una cosa no garanteix que 
el que es diu sigui veritat.

D’altra banda, Francesc Soler va in-
cidir en el fet que els gabinets i les 
agències de comunicació procuren 
elaborar continguts de clients o insti-
tucions amb cert rigor i vehicular-los 
cap als canals adequats en funció de la 

repercussió o al públic al qual es vol 
arribar. La crisi econòmica, de la pro-
fessió de periodista i la precarització 
dels llocs de treball en l’àmbit de la 
comunicació ha fet que no hi hagi ni 
interlocutors als mitjans ni elabora-
dors amb els temps i els recursos ne-
cessaris. Per això la creació de notíci-
es precuinades des dels departaments 
de comunicació o les declaracions 
directes a les xarxes socials prescin-
dint del periodista s’han anat fent cada 
cop més habituals. Per altra banda, els 
blogs, si es fan amb professionalitat 
i rigor, s’han convertit en receptacles 
de referència de temes especialitzats. 

Ximo Blasco, Cristina Riba, Francesc Soler i Jordi Serrat van ser moderats 
pel cap de Redacció de la revista, Carles Claret

El públic assistent gairebé va omplir l’auditori de l’Espai Plana de l’Om
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La possibilitat de ser influencer, mar-
car tendències i obtenir (o no) rèdits 
comercials ja depèn dels objectius i la 
independència que vulgui tenir cadas-
cú. I el professor Jordi Serrat va opinar 
que les xarxes són una arma de doble 
tall. Els estudiants de Periodisme i els 
joves en general jerarquitzen els im-
pactes informatius de manera diferent. 
Els arriben a partir de les xarxes. Això 
no és necessàriament dolent si se’n fa 
una lectura crítica. D’alguna manera, 
doncs, cal ensenyar a informar-se, 
tant des del món acadèmic com des 
del punt de vista del consumidor de 
mitjans de comunicació. Les eines de 

la professió, el context i la recerca de 
fonts i testimonis directes han de con-
tinuar sent imprescindibles per a la 
pràctica periodística.

Premis 
Oleguer 
Bisbal 2017
Acabat el debat, el parlament de Jau-
me Puig, president de l’Associació 
Cultural El Pou de la gallina, va donar 

pas al lliurament dels vint-i-dosens 
premis Oleguer Bisbal als manresans 
més manresans, escollits per votació 
popular entre els lectors i subscriptors 
de la revista.

La regidora de Cultura Anna Crespo va 
lliurar el premi als manresans d’actua-
litat, que va recaure ex aequo en dues 
entitats que complien anys. Cineclub 
Manresa, que ha celebrat sis dècades 
d’existència, en què ha mantingut l’es-
perit d’exhibir i potenciar la cinemato-
grafia fora dels circuits convencionals, 
els treballs artístics i d’autor, i l’escola 
de música Esclat, que fa 40 anys va 
obrir a la ciutat un espai de formació 
musical alternatiu on es combinava 
l’aprenentatge del llenguatge amb un 
contacte primerenc i encisador amb 
l’instrument que volien tocar. Molts 
manresans i manresanes han gaudit 
d’aquest mètode i també hi ha confiat 
per fer estimar la música als seus fills.

Rosa Maria Ortega va rebre de mans de 
Jaume Puig el guardó en la modalitat 
de Manresana del Pou. La guardonada 
és professora de música de l’Institut 
Guillem Catà i a la FUB. Ha estat pia-
nista als cors infantil i jove de l’Escola 
Coral de l’Orfeó Manresà, dirigeix la 
coral Font del Fil, de la barriada Mion, 
i La Nova Harmonia de Sallent, així 
com la coral infantil Escodines i el 
Cor Obert i  les Caramelles de Callús. 
La seva tasca no s’acaba a Manresa, 
sinó que s’estén a entitats socials i cul-
turals de Barcelona.

Francesc Comas va rebre de mans 
de l’alcalde la distinció de manresà 
més manresà. Historiador, divulga-
dor i comissari, juntament amb Jordi 
Rodó, dels actes de commemoració 
dels 125 anys de les Bases de Man-
resa, ha estat professor d’història a 
primària i secundària en una bona 
colla de centres i és una font inesgo-
table de publicacions per acostar la 
història local i comarcal tant a joves 
com a adults.

Finalment, l’alcalde de Manresa, Va-
lentí Junyent, va fer el parlament de 
cloenda de l’acte, que es va acabar 
amb un brindis a la sortida de l’Espai 
Plana de l’Om.

Els premiats, Francesc Comas, Enric Tierz (Cineclub), Rosa M. Ortega, Ariadna Padró i Anna 
Soler (Esclat), amb el president de l’entitat, l’alcalde i la regidora de Cultura

Membres de diferents etapes de la revista van voler immortalitzar el moment 
amb una foto de família
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de mes a mes

La manifestació de l’1 de 
maig acaba amb detencions
1 de maig. La manifestació del Primer de Maig convoca-
da pel sindicalisme anticapitalista i les forces d’esquerra 
rupturista acaba a cops de porra dels Mossos d’Esquadra 
al carrer del Born, amb diversos manifestants ferits i amb 
dos detinguts. Els convocants es tornen a manifestar el 
dia 5, amb pintades a entitats bancàries i comerços, i un 
enfrontament amb l’ex-regidor Pere Culell, que els recri-
mina l’actitud.

El Clam homenatja 
el cineasta Joan Soler
6 de maig. L’auditori de la Plana de l’Om acull l’homenat-
ge del festival Clam al cineasta Joan Soler, amb una tau-
la rodona moderada per Joan Barbé, on intervenen Joan 
González, Enric Roca, Carles Muñoz, Manuel Martínez i 
Jesús Fernández.

La crisi del Vermell obliga 
a remodelar el govern
12 de maig. Després de la destitució de la primera tinent 
d’alcalde, Mireia Estefanell, i d’una llarga i tensa negoci-
ació, CDC i ERC presenten l’equip de govern municipal 
remodelat, que coincideix amb la presa de possessió de 
Neus Comellas, en substitució d’Olga Sánchez, que havia 
presentat la dimissió per motius personals. El dia 29, ERC 
informa que Estefanell serà assessora de Comerç a la Di-
putació de Barcelona, cosa que és desmentida ràpidament 
per la presidenta de l'ens, Mercè Conesa.

Acte per la mineria 
al Nou Congost
13 de maig. Unes 4.000 persones es concentren al Nou 
Congost per defensar la continuïtat de l’activitat minera 
a Sallent. El manifest en favor de l’activitat havia recollit 
13.000 signatures a finals de maig.

S’escullen els projectes dels 
pressupostos participatius
15 de maig. Amb la participació de 6.228 ciutadans, els 
projectes escollits per als pressupostos participatius són 
les millores al parc del Castell, la recuperació del xalet de 
Casa Caritat i la llera del Cardener, i la millora de l’accés al 
carrer Circumval·lació.

Es constitueix Manresa pel Sí
20 de maig. A l’auditori del Conservatori de Música de 
Manresa, en l’acte, convocat per l’ANC i Òmnium Ba-
ges-Moianès, es constitueix la plataforma Manresa pel Sí, 
amb l’objectiu de fer arribar la informació sobre el Refe-
rèndum a tots els ciutadans.

La fira omple el centre 
i el polígon dels Trullols
21 de maig. ExpoBages omple d’estands el centre histò-
ric de la ciutat, en el marc de la Fira de l’Ascensió, que 
estrena nova ubicació per a les atraccions firals, que 
després d'estar vint anys a l’avinguda Francesc Macià es 
traslladen als Trullols. El canvi provoca una controvèrsia 
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MAIG 2017

posterior entre la Cambra de Comerç i la UBIC i els em-
presaris del polígon.

Neus Munté presideix 
el lliurament dels
premis Regió7
24 de maig. La consellera Neus Munté presideix el lliura-
ment dels premis Regió7 a la Plana de l’Om, que reconei-
xen persones de diversos àmbits. El grup El Galliner hi rep 
el premi Estrella, mentre que l’empresa Monbus s’enduu el 
guardó Estrellat.

El cep inspira el Vi_suals
27 de maig. Fins un total de catorze cellers i quinze artis-
tes omplen la plaça de Sant Domènec, en l’inici del cicle 

Foto: AJM
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...I una de calenta

Jaume Arnau
Que un dirigent es cansi al cap d’un any i mig d’ocupar un 
càrrec de responsabilitat no parla gaire bé d’ell i ajuda a 
pensar que potser el va acceptar per irresponsabilitat. En 
cap moment va explicar quin projecte de club tenia per 
al Bàsquet Manresa i ara afirma que no vol intervenir en 
el nou per no interferir. Quina mena de presidència és 
aquesta? Formalment se’n va parlant bé dels que tenien 
responsabilitats al seu costat, sense que s’entengui en ab-
solut, ja que tots plegats han estat els responsables de la 
pitjor temporada del Bàsquet Manresa en tota la seva his-
tòria. Fins i tot han sabut avorrir bona part dels socis que 
han tingut més paciència amb la seva incompetència que 
els sants. Malauradament sembla que la supervivència de 
l’ICL va lligada més a l’empresa israeliana que a una trajec-
tòria esportiva coherent, que potenciï el bàsquet de base i 
capaç d’il·lusionar una afició que els darrers anys ha do-
nat molt, però no ha rebut res a canvi. La marxa d’un mal 
president és una notícia necessària, però la SA hauria de 
saber trobar algú capacitat per tirar la nau endavant. 

Enric Roca
L’Enric Roca Carrió sempre ha viscut amb la gran afició 
del cinema que porta a la sang, però mai no ha pogut o no 
s’ha atrevit a fer el salt professional. Fa pocs dies el cineasta 
manresà va obtenir el primer premi del Concurs Interna-
cional de Documentals sobre Patrimoni, amb el curtme-
tratge de sis minuts de durada Portava moltes misses, però 
el cine em va distreure, que va presentar en la primera edi-
ció d’un nou festival que se celebra a Toledo. Va ser una de 
les persones més crítiques amb l’enderroc de la Sala Ciutat, 
del qual en va gravar diverses imatges, en un curt que va 
titular Tots parlen del final. Algunes d’aquestes, reelabora-
des, les ha fet servir en el nou documental que posa més al 
descobert l’antiga església de sant Ignasi, que li serveix per 
recordar la història de l’edifici enderrocat l’estiu del 1936. 
Un dels seus treballs cinematogràfics frustrats va ser la 
possible biografia visual del conegut artista manresà Ma-
ria Rosa, que finalment va renunciar al projecte. Roca és 
membre de Cineclub Manresa i ha fet tasques de treballa-
dor social i com a tècnic de Cultura a l’Ajuntament.

Vi_suals, una mostra d’art i vi que s’inspira en el cep, i 
que està previst que s’allargui amb diversos actes fins al 
17 de juny.

L’Anònima acull 
el final del FABA
27 de maig. El primer Festival Artístic del Barri Antic 
(FABA) tanca portes amb una jornada sencera d’art i mú-
sica a l’edifici de l’Anònima, just en la setmana que l’Ajun-
tament anuncia la voluntat de convertir-la en una fàbrica 
de creació cultural. 

Imagina’t enceta 
la celebració dels 40 anys
28 de maig. Imagina’t comença la celebració dels 40 anys 
d’activitat amb una trobada de companyies de teatre infan-
til i amb nombrosos espectacles a les places Sant Domènec 
i la Plana de l’Om i també al teatre Conservatori i a l’Espai 
Plana de l’Om, amb programadors de tot el país, que s’ins-
tal·len a la ciutat durant el cap de setmana. 

Comencen les obres 
de la Bonavista
31 de maig. Amb els treballs previs de canvis circulatoris 
i una campanya informativa per explicar el procés de vuit 
mesos de treballs, que es dividiran en tres fases, es dona 
el tret de sortida de les obres més importants dels darrers 
anys a la via pública de la ciutat, que han de permetre re-
modelar la plaça de la Bonavista.
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vides separades

Raimon
hauria agradat moltíssim ser a l’últim 
concert del Raimon, però vaig badar 
com un carallot i quan em vaig desper-
tar ja estava tot venut. Em va quedar el 
consol de veure’l per TV3 gairebé en 

directe, de manera que quan va començar la transmis-
sió tot just es devia haver acabat i el públic que va ser-
hi per viure-ho de ple potser encara no havia buidat del 
tot el Palau. Veure aquell últim concert per la tele no era 
el mateix que ser-hi, però et creava la sensació d’haver 
participat del seu comiat i de complir amb un deure ín-
tim d’acompanyar el Raimon en el moment culminant 
de la seva carrera. I amb una diferència: jo estic conven-
çut que si molts dels que ens vam quedar sense entrada 
haguéssim sigut al Palau ens hauríem mostrat més ex-
pansius que la majoria dels que hi van anar. Perquè no 
crec que ni els aplaudiments ni les mostres d’estimació 
cap al Raimon tinguessin ni una dècima més d’intensitat 
que les que s’haurien produït en qualsevol concert seu 
sense el valor extraordinari d’un comiat. Semblava que 
molts esperaven que algú digués «posem-nos drets» per 
tal d’aixecar el cul de la cadira. No hi va haver flors, ni un 
tap de gent a peu d’escenari ni una mà estesa buscant la 
seva. Tot va ser tan contingut com si en lloc del seu últim 
concert el fessin doctor honoris causa. Però era el seu 
últim Al vent en directe i des de casa ho vaig viure així, 
amb tota l’emoció del moment.

Es va acomiadar el Llach, ara ho ha fet el Raimon i tard o 
d’hora ho aniran fent els grans noms del segle d’or de la 
nostra cançó. Però això no és el més trist, el més trist és 
que no hi ha recanvis. Mai no hi havia hagut tanta gent 
cantant en català com ara, però cap dels cantants o grups 
que han sortit en els últims vint anys no tenen una obra 
tan sòlida ni tan perenne com la que ens deixen els que 
se’n van. Ni tan sols els que volen ser graciosos no tenen 
ni de lluny l’humor agut de La Trinca ni la tendresa del 
Pere Tapias. En aquest sentit, els de les generacions coe-
tànies dels grans de la cançó ens podem sentir immensa-
ment afortunats. Plega el Raimon i ens hem quedat sense 
d’altres, però la seva obra ja és part del nostre bagatge 
per sempre. 

Globalització i xarxes socials
 
l debat sobre Globalització i xarxes socials 
versus informació i anàlisi va reunir quatre 
ponents de prestigi a la taula rodona per 
celebrar els 30 anys d’El Pou de la gallina. 
Ximo Blasco, coordinador dels serveis in-

formatius de TV3, va explicar la selecció i el tractament que 
fan de les notícies i l’evolució tecnològica a la qual s’ha ha-
gut d’adaptar TV3 al llarg dels anys, amb la importància del 
canal 3/24, que va actualitzant constantment les informaci-
ons. Més tard, es van adonar de la importància d’internet i el 
plantejament de la cobertura informativa s’ha centrat també 
en la perspectiva digital. La redacció ha canviat algunes de 
les seves dinàmiques com la coreografia de la informació. A 
més de la immediatesa, potencien l’elaboració a través dels 
Telenotícies. La periodista Cristina Riba, presentadora de 
TV3 i del 3/24, va explicar com afronten els professionals la 
reordenació de les notícies a què estan obligades les conduc-
tores de programes informatius a respondre mentre estan 
en directe, davant del repte de l’actualitat. Va explicar el dia 
a dia i com seleccionen la informació que reben pels diver-
sos canals, que s’han diversificat i multiplicat d’una manera 
molt ràpida, tot incorporant a les redaccions d’informatius 
les diferents xarxes socials. En va remarcar la immediatesa 
i les fonts més fiables pròpies i d’agències de comunicació, i 
també el seguiment de les televisions de referència en l’àm-
bit mundial, internet i mitjans digitals, i l’aportació dels tes-
timonis que han viscut les notícies en directe.

Francesc Soler, director de l’Agència Cooking Comunica-
tion, que elabora informacions per a clients i institucions, 
provinent de Catalunya Ràdio, va ser crític i va explicar que 
el periodisme no està en un bon moment. La crisi econò-
mica va comportar la precarització dins dels mitjans de co-
municació i es va perdre qualitat. Hi va haver tancaments 
de mitjans i amb la irrupció de les xarxes socials, lluny 
d’acabar amb el monopoli de la informació, se’n dona de no 
contrastada. L’acadèmic Jordi Serrat, doctor en periodisme 
i professor de la Universitat de Vic, va valorar que des de les 
universitats s’estigui en un moment molt apassionant i va 
assenyalar que els costos de producció d’un mitjà de comu-
nicació són molt inferiors als d’abans i els nous graduats, 
amb una infraestructura mínima, en poden crear de nous.

M'

Jordi SardansJosep M. Oliva

E
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ciència de pot

Marta Grifell i Blanca Vallès

El geni del pot
Perdoneu que no surti amb música i focs artificials, però 

és que l’últim any he estat molt ocupat collint, esprement, 
i preparant-vos sucosos pots de ciència. Ja tenia ganes 
de sortir a estirar les cames i saludar-vos! Sóc Gallineu 

Gallinei, el vostre geni de pot.

Potser pel meu nom ja sabeu coses de mi, 
però deixeu-me aprofundir-hi. Un dels meus 

avantpassats va ser Galileu Galilei, un científic 
italià que fou astrònom, filòsof, enginyer, matemà-

tic i físic. Ja veieu, tot un científic de pes! Galileu va 
ser dels primers a construir un telescopi per observar 

objectes llunyans com la Lluna. Va ser el primer que va 
fer un telescopi que augmentava els objectes sis vegades més 

i també va ser el primer d’obtenir la imatge dreta gràcies a la 
utilització de determinades lents. Sense aquelles lents la imatge 

es veia del revés! Quin desgavell, us imagineu? Més endavant va 
presentar nous telescopis que augmentaven vuit, nou o, fins i tot, vint 

vegades la visió dels objectes i així van poder començar a descobrir 
moltes coses noves de la Lluna i l’espai. Ell va ser el primer a parlar 
de muntanyes a la Lluna i de quatre de les llunes de Júpiter: Cal·listo, 
Europa, Ganimedes i Ió, avui també anomenades Satèl·lits Galile-
ans. Quin honor! Gràcies als seus telescopis es passava tant temps 

mirant el cel estrellat que també va desmentir alguns científics 
previs a ell. Va descobrir que no tot girava al voltant de la 

Terra, i també va corregir que no tots els cossos celestes 
giraven al voltant del Sol. I avui en dia encara molta 

ciència gira al voltant seu. Galileu Galilei tam-
bé va ser un geni, un geni amb el cap a la 

lluna, literalment.
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instant

Laura Serrat

instantànies

Francesc González
tupaker

Sota el verd viu d’un plàtan frondós del parc de la Seu, un seguit de persones feien una 
rotllana. Alguns alçaven la vista. Entre les branques, hi havia forats de llum. El vent 
empenyia el refrec de les fulles i l’arqueig de les branques. El jove poeta Sergi Perramon 
es va col·locar enmig de la gent i va recitar un dels seus poemes salvatges i romàntics.  

Xavier Giol, juntament amb el Comissionat del Centre Històric i la llibreria Papasseit, 
van organitzar la tercera edició de Saltaterrats. Un itinerari poètic que pretén donar 
vida al centre històric de la ciutat. En aquesta tercera edició es van visitar quatre arbres 
emblemàtics del centre històric i es va donar veu a quatre poetes: Sergi Perramon, Va-
lentí Parcerisa, Esteve Padullés i Sònia Moya. Giol va obrir i tancar l’itinerari. 

Una palmera aïllada, amagada en un recinte, fou la següent parada. El poeta Valentí 
Parcerisa deixà anar uns versos nostàlgics. Una mare, asseguda a la gespa, tenia el fill a 
la falda, i ell mirava el Valentí amb atenció i silenci. Les fulles exòtiques de la palmera 
es balancejaven i alguns se les miraven estranyats. 

«Gairebé tot el que he publicat està escrit a les taules dels cafès. Pots estar sol però hi ha 
molta vida al voltant», va confessar Parcerisa. «La poesia pot ser una petita dècima de 
segon. Pots trobar-la en el gust del cafè mentre seus en un bar en bona companyia. La 
poesia no només és en les paraules, però és amb elles que ens comuniquem», expressà 
Giol. Per al poeta Esteve Padullés, la poesia és la imatge d’unes petites herbes creixent 
en una escletxa de l’asfalt: «Una petita opció de vida que es manifesta». 

El tercer arbre, a diferència dels altres, sempre està rodejat de gent que camina, corre 
o observa. Enmig de la Plana de l’Om, les branques primes deixaven ombra sobre el 
paviment i les fulles es bellugaven, però amb el xivarri no se sentia res. El poeta Esteve 
Padullés començà a llegir els seus versos plens d’humor i ironia, mentre la gent reia. 

«La poesia pot ser una eina per comunicar-se amb un dels set mateixos. No som un, 
som deu o dotze. No sabem què som», va sostenir Padullés. La poesia pot ajudar a 
connectar amb una petita part d’un mateix, però també es pot exterioritzar. «M’agra-
da recitar els poemes en públic», va expressar Sònia Moya. La poeta també va recalcar 
que sovint recitar poesia pot suposar despullar les intimitats en públic, però «el que 
no és íntim i autèntic potser no té gaire interès». «M’agrada més fer de rapsoda i 
compartir la poesia amb la gent. El llibre és més íntim i no hi ha un contacte amb el 
lector», va explicar Giol. 

La gent va avançar fins a l’últim arbre, l’alzina del carrer de Sobrerroca. Les fulles 
allargades, sostingudes per un tronc corbat, cauen de l’arbre en forma de cortina. La 
poeta Sònia Moya va recitar els últims versos, fent silencis entre les paraules i mirant 
la gent als ulls. 

«Ens uneix l’aire que respirem. Però a vegades no som conscients que respirem», ex-
pressà Giol. La poesia ens pot fer més conscients de l’acte de respirar i ens pot fer 
observar la vida que hi ha al carrer. «En una paraula que et diu el fruiter o fins i tot en 
una albada és on trobes la poesia: al carrer», va manifestar Perramon. Xavier Giol rei-
vindica que s’hauria de mantenir el comerç de proximitat al centre històric i potenciar 
la cultura al carrer. Potser així sentiríem de més a prop l’olor i el so dels arbres. 

El so dels arbres
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tema del mes

Gossos no identificats ni censats, abandonaments, orins i excrements a la via 
pública, males condicions d’allotjament, tinença de gossos potencialment 

perillosos sense llicència administrativa... Aquestes són algunes de les conductes 
no responsables per part d’alguns propietaris. La normativa municipal regula la 

tinença d’animals de companyia, però la realitat és que queda molt camí per 
conscienciar la ciutadania sobre els drets dels animals, les responsabilitats dels 
seus cuidadors i, alhora, fer accions a nivell de ciutat per millorar el benestar del 

animals i la convivència entre tots.

Manresa l’Or-
denança mu-
nicipal regu-
ladora de la 
tinença d’ani-
mals domèstics 
de companyia i 

gossos potencialment perillosos va ser 
aprovada pel ple de l’Ajuntament el 15 
d’abril de 2014. En aquest text es regla-
menta la tinença, el comerç, la recolli-
da, la protecció, el tractament dels ani-
mals de companyia i les interrelacions 
entre les persones i aquests. L’objectiu 
és «assolir el màxim nivell de protecció 
i benestar dels animals, garantir una 
tinença responsable i la màxima reduc-
ció de les pèrdues i els abandonaments 
d’animals, fomentar la participació ciu-
tadana en la defensa i la seva protec-
ció, així com preservar la salut, la tran-
quil·litat i la seguretat de les persones». 
S’hi tipifiquen les infraccions segons 
la tipologia i la gravetat, i les sancions 
van des dels 60,10 fins als 60.000 euros. 
L’Ajuntament té la competència per 
imposar sancions relacionades amb 
la tinença d’animals als domicilis i en 
casos d’abandonament, mentre que la 
Policia Local vetlla pel compliment de 
la legislació a la via pública.

D’altra banda, l’Ajuntament de Man-
resa, des de fa quatre anys, fa cada oc-
tubre l’Animanresa, una fira al primer 
tram del Passeig que pretén consci-
enciar els manresans sobre la tinença 
responsable d’animals de companyia. 
Una bona iniciativa que, per desgrà-
cia, queda diluïda durant la resta de 

l’any. Tothom té clar que la majoria 
de problemes de la convivència entre 
persones i gossos a l’entorn urbà venen 
per una manca d’actitud i responsabi-
litat de qui té la tinença dels animals. 
La culpa la té la societat, l’educació o la 

legislació, però mai pot ser culpa dels 
animals a qui els ha tocat viure a ciutat. 
Enric Martí, president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Manresa, 
considera que «des de les associacions 
de veïns, no creiem que hi hagi una 
gran problemàtica en la convivència 
amb gossos, però sí que hi ha coses 
que s’haurien de millorar. Falta consci-
enciar la gent. Tots hem de jugar-hi el 
nostre paper». Ramon Martín, tècnic 
de Sanitat de l’Ajuntament de Manresa, 
reflexiona sobre la dificultat de reedu-
car determinats propietaris de gossos 
a través de les campanyes de conscien-
ciació, «aquestes campanyes arriben a 
la gent que ja té una certa consciència, 
i qui no la té, no la té. Ens fa falta un 
canvi cultural cap a la responsabilitat 
en l’ampli sentit de la paraula. El que 
ens passa amb els animals és una mos-
tra més dels problemes que podem te-
nir com a societat».

Zones d’esbarjo
L’Ordenança especifica que els gossos 
han d’anar per la via pública lligats 
amb un collar i una corretja o cadena 
–que no ocasioni lesions a l’animal–, 
però poden anar deslligats en les zones 
d’esbarjo condicionades i senyalades. 

Marc Prat

Cal molta més conscienciació per 
a la tinença responsable de gossos 

A
A Manresa, l’any 
2016 es van iniciar 
59 expedients 
sancionadors per 
males condicions 
d’allotjament i 
tinença d’animals 
de companyia, 
46 dels quals venien 
motivats per queixes 
ciutadanes
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L’incompliment d’aquesta llei suposa 
una infracció greu que l’Ajuntament 
sanciona amb multes d’entre 300,01 i 
600 euros en funció de la gravetat, la 
intencionalitat, la naturalesa del preju-
dicis causats, la reincidència i la reite-
ració de la transgressió. Ramon Mar-
tin explica que els gossos han d’anar 
fermats a dintre la ciutat «per la pròpia 
seguretat de l’animal, de les persones 
i dels vehicles. Un animal deslligat, en 
un moment determinat, podria traves-
sar el carrer i ser atropellat o provocar 
un accident». Aquest punt de l’Orde-
nança és vist per alguns com una pri-
vació de la llibertat dels animals. Ca-
milo Matamala, veí de les Escodines 
i propietari d’un gos adoptat de mida 

gran, creu que «és ridícul que els gos-
sos hagin d’anar lligats en parcs on hi 
ha espai de sobres perquè els animals 
i les persones no es molestin, com és 
el cas del parc de Puigterrà, i en can-
vi puguin anar desfermats en zones 
d’esbarjo com la del carrer Arquitecte 
Montagut, on amb prou feines els gos-
sos petits tenen espai per córrer». 

Segons el consistori, la creació d’espais 
on els gossos poden anar desfermats 
facilita la convivència entre les perso-
nes propietàries i les que no els desit-
gen. Ara bé, a Manresa només hi ha 
quatre zones d’esbarjo on els animals 
poden anar desfermats: una al barri 
de la Carretera Santpedor, una a Cal 

Gravat i dues a la Sagrada Família. Per 
tant, només una minoria dels barris de 
la ciutat compta amb espais d’aquestes 
característiques. Algunes d'aquestes 
quatre zones d'esbarjo estan en un 
estat decadent. La del carrer Arqui-
tecte Montagut (amb unes dimensions 
d'uns 45 metres quadrats) té el tancat 
destrossat i està cobert d'herbes. És 
evident que fa mesos que no hi entra 
cap gos. La del carrer Cerdanya (més 
de 200 metres quadrats) tampoc es 
desbrossa i tot i estar tancada, qualse-
vol gos pot arribar fins a la via del tren 
amb un simple salt. A més a més, hi ha 
una cuneta amb aigües residuals que 
poden ser perjudicials pels animals. 
D'altra banda, els espais de Cal Gravat 

Un grup de gossos al parc de Puigterrà
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(uns 100 metres quadrats) i el carrer 
Joan Fuster (més de 100 metres qua-
drats) estan en millors condicions. En 
aquest sentit, J. M., veí de les Bases de 
Manresa, denuncia que «si a Manresa 
hi haguessin quatre zones d'esbarjo, 
però aquestes estiguessin ben reparti-
des per la ciutat, estiguessin en bones 
condicions i tinguessin unes mides 
suficients perquè els gossos poguessin 
córrer tranquil·lament, seria mínima-
ment decent».

Mercè Rosich, regidora de Sanitat de 
l’Ajuntament de Manresa, justifica la 
poca quantitat de zones habilitades 
per a gossos: «Topem amb moltes di-
ficultats per crear nous espais d’esbar-
jo per a gossos al centre de la ciutat. 
Manresa té pocs espais verds i quan 
es planteja a les persones que no són 
amants dels animals l’opció de com-
partir espais amb gossos, ho veuen 
amb molta reticència». D’altra banda, 
Enric Martí assegura que «si es parla 
amb la gent del barri i la gent que té 
gossos a l’hora d’establir zones, ales-
hores la majoria en pot entendre els 
beneficis. I aquesta majoria que ho 
entén pot ajudar a convèncer els qui 
no hi estan d’acord».

Precisament, a causa de la falta d’es-
pais on passejar els gossos desfermats, 
es va crear el Club Caní Kin Kan, a la 
parcel·la que ocupava antigament l’es-
cola Ítaca. Un espai de 2.000 metres 
quadrats amb diferents zones on els 
gossos poden jugar i fer diferents ac-
tivitats com ara agility. De fet, gràcies 
al club, l’Ajuntament va obrir la zona 
d’esbarjo del carrer Joan Fuster apro-
fitant una part del solar. Manolo Jesús 

Pardo, actual president de l’associació, 
explica que la motivació per crear el 
club «va ser el fet que no teníem cap 
espai on poder jugar amb els gossos 
sense perill i sense molestar la gent. A 
més volíem oferir cursos i tallers per 
educar els gossos i donar les claus de 
com fer-ho als seus amos. Els que te-
nim gossos sempre som l’ase dels cops 
quan es parla d’incivisme, però els que 
no en tenen haurien d’entendre que la 
majoria volem una bona convivència». 

En el Pressupost Participatiu d’aquest 
2017, un dels 35 projectes que es van 
sotmetre als vots de la ciutadania va 
ser l’adequació d’un espai d’esbarjo i 
d’interrelació per a gossos. Montser-
rat Sabata, veïna del Barri Antic i ide-
òloga de la proposta, en justifica els 
motius: «Després d’haver-me queixat 
nombroses vegades a l’Ajuntament 
sobre la quantitat de femtes i pixums 
de gos que hem de suportar cada dia 
a la zona de la plaça de Gispert, vaig 
decidir presentar la proposta. Crec 
que seria una bona manera d’evitar 
que els gossos facin les seves necessi-
tats al carrer. Ja hi ha zones d’esbarjo 
a la ciutat, però n’hi haurien d’haver 
més. Si als propietaris de gossos els 
queda lluny de casa, ja no hi van». 
La proposta va quedar en l’onzè lloc 
amb 712 vots, lluny dels 1.452 vots de 
l’últim dels quatre projectes guanya-
dors, la millora de l’accés del passeig 
de Pere III al carrer Circumval·lació. 

Segons Montserrat Sabata, molta gent 
va interpretar la seva proposta com 
una despesa per a la ciutat que només 
beneficiaria els ciutadans que tenen 
gossos. «Quan parlava amb la gent so-

bre el tema, molts em deien: ‘Jo no tinc 
gos o a mi no m’agraden els gossos, 
així que votaré una altra proposta’. Jo 
tampoc tinc gos, no té res a veure. Pre-
cisament si no tens gos o si no t’agra-
den, la creació d’espais d’esbarjo pot 
ajudar a frenar l’incivisme i millorar la 
convivència al barri».

Orins i excrements
A la ciutat hi ha 35 papereres especi-
alment concebudes per a la recollida 
d’excrements de gos. Aquestes tenen 
un dispensador de bosses de plàstic 
per poder fer la recollida higiènica-
ment. Tot i així, resulta complicat fer 
un passeig pels carrers de Manresa 
sense veure alguna deposició. Les san-
cions per no recollir els excrements 
dels animals de companyia a les vies i 
espais públics, així com deixar-los fer 
les seves miccions en façanes d’edificis 
i mobiliari urbà, comporten una in-
fracció greu sancionable amb multes 
de 300,01 fins a 600 euros. Malaura-
dament, no tothom fa un ús racional 
i cívic d’aquestes papereres. Sara Viera, 
veïna de la plaça de Catalunya, denun-
cia que quan se li acaben les bosses a 
mig Passeig amb la seva gossa i va a 
recollir una bossa a alguna de les pa-
pereres, ja no en queden. «És igual a 
quina hora hi vagis, la qüestió és que 
abans ja hi ha anat algú i s'ha endut el 
rotllo sencer», diu. 

Malgrat la falsa creença d’algunes per-
sones, Raúl Aranda, etòleg i respon-
sable juntament amb Júlia Autonell 
de Dog Educat, un centre d’educació 
canina i guarderia al Poal, clarifica 
que els gossos tenen, de manera natu-
ral, conducta higiènica, «però fan les 

L'estat en el que es troba la zona d'esbarjo del carrer Cerdanya. Herbes altes, 
cuneta amb aigües pestilents i l'accés a la via a l'abast de qualsevol gos.
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necessitats allà on el seu cuidador els 
ho permet. Si vas a una parcel·la on 
un gos té espai, veuràs que l’animal té 
una zona on dorm i menja, i una altra 
zona per orinar i fer caca. Fins i tot, 
una gossa que té cries es menja els ex-
crements dels cadells per tenir el niu 
net i evitar infeccions». Per als gossos, 
orinar i defecar no suposa només una 
necessitat biològica, sinó un concepte 
social. És per això que tendeixen a fer 
les seves necessitats allà on prèviament 
ja ho ha fet un altre. L’etòleg de Dog 
Educat explica aquest comportament: 
«El gos rep molta informació olfactiva 

de les deposicions d’altres gossos, des 
de l’edat o l’estat de salut fins a si està 
o no castrat. És per això, que l’animal 
primer olora i després fa pipí. Els pro-
pietaris són els que haurien d’evitar 
que es fes en qualsevol lloc no desitjat 
i es fes en pipicans o llocs on no supo-
sen molèsties per als veïns».

Treballadors de UTE Sanejament 
Manresa, l’empresa concessionària de 
la neteja de la via pública a la ciutat, 
veuen cada dia mostres d’incivisme: 
«M’he trobat amb persones que sur-
ten de casa seva amb el gos i aquest 

defeca just a l’entrada. Després el 
propietari crida: ‘eh, basurero, agafa 
aquesta merda que per això pago els 
meus impostos i gràcies a això tu tens 
feina». Segons els treballadors de la 
neteja, a part d’aquestes conductes 
de menyspreu per part dels incívics, 
també hi ha qui es fa l’orni, «quan el 
gos defeca es posen d’esquena, a mi-
rar el mòbil per dissimular i després 
marxen a poc a poc», o qui «mira al 
seu voltant aviam si hi ha algú mirant 
com el seu gos fa caca. Si hi ha algú, 
la recullen i, si no, la deixen al ter-
ra». Certament, aquest darrer com-
portament coincideix amb el que ha 
detectat darrerament la Policia Local, 
que considera que cada cop és més 
difícil denunciar el fet de no recollir 
les deposicions, ja que, en ser una 
conducta rebutjada per la societat, els 
infractors no solen fer-ho si hi ha al-
tres persones al davant, per evitar ser 
denunciats. 

Josep Serra, veí del barri de Vic-Re-
mei, dona fe de la dificultat que es 
sancionin els incívics, fins i tot quan 
la infracció és recurrent, «m’he quei-
xat a l’Ajuntament i a Policia Local 
unes quantes vegades i res. Cada dia 
a les sis del matí els gossos que pas-
sen per aquí davant orinen al portal 
i després ja és un no parar. Quan em 
desperto ja puja la fortor per tota l’es-
cala». Atrapar in fraganti els propie-
taris de gossos que permeten als seus 
animals fer les necessitats a qualsevol 
lloc és molt complicat. «Hauríem de 
tenir un policia darrere de cada per-
sona que té un gos per comprovar que 
els excrements són recollits i les mic-
cions es realitzen en llocs adequats», 
assegura la regidora Mercè Rosich. 
En aquest sentit, un empleat de la 
neteja de la via pública proposa que 
«l’Ajuntament hauria de posar per-
sones al carrer que hagin de fer tre-
balls socials o sancionats per tinença 
irrresponsable, per vigilar que la gent 
que passeja gossos compleixen amb 
les seves obligacions cíviques. Així re-
captarien diners a través de les multes 
i ajudarien a mantenir la ciutat neta.»

Identificació i cens
Segons l’Ordenança tots els animals de 
companyia –gossos gats i fures– han 

Zona d'esbarjo del carrer Arquitecte Montagut. Tancat fet malbé 
i herbes altes. És l'aspecte d'un equipament municipal abandonat.

Tot i la prohibició de l'entrada de gossos als parcs infantils. 
Hi ha qui ho incompleix i fins i tot no recull les deposicions. Carrer de la Mel

En els carrers secundaris és on hi ha més mostres d'incivisme. 
Carrer del Camp d'Urgell
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de ser identificats obligatòriament en 
el termini màxim de tres mesos des del 
seu naixement o de 30 dies des de la 
seva adquisició. La identificació elec-
trònica es fa a través de la implantació 
d’un microxip homologat que es col-
loca al coll dels animals. Un cop iden-
tificat, i amb les mateixos terminis, 
l’animal s’ha de registrar al cens muni-
cipal d’animals de companyia. D’altra 
banda, també s’han de comunicar els 
canvis de residència, la modificació de 
les dades que apareixen en el cens o la 
defunció de l’animal.

Resulta interessant comprovar el gràfic 
d’altes de gossos al cens municipal. A 
partir de l’any 2013 el nombre censat 
es multiplica per quatre respecte dels 
anys anteriors. Ramon Martín, tècnic 
de Sanitat de l’Ajuntament, en detalla 
el motiu: «Abans del 2013, quan un ve-
terinari posava el xip a un gos, aquest 
xip es registrava a l’Arxiu d’Identifica-
ció d’Animals de Companyia (AIAC), 
que depenia del Consell de Col·legis de 
Veterinaris de Catalunya. És un arxiu 
privat i per accedir-hi s’ha de pagar. 
L’Ajuntament no hi tenia accés i, per 
tant, els gossos identificats en aquest 
arxiu no constaven al consistori fins 
que no es censaven». I continua: «L’any 
2011 la Generalitat posa en marxa 
l’ANICOM –Registre general d’ani-
mals de companyia–, un arxiu públic 
que és el sumatori de tots els censos 
municipals i que té com a avantatge el 
fet que la Generalitat, a diferencia del 
Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya, no cobra per la inscripció 
d’un animal i per tant s’abarateix el 
cost de posar el xip». L’abaratiment de 
les despeses que han de cobrir per llei 
els propietaris de gossos afavoreix el 
fet que es compleixi més la normativa.

Identificar i censar els animals, a part 
de ser obligatori, té molts avantatges. 
Se’n facilita la recuperació en cas de 
pèrdua o robatori i, tal i com explicita 
Rafaela González, presidenta de la So-
cietat Protectora d’Animals de Manresa 
Aixopluc: «si tots els gossos portessin 
xip, per raons òbvies, s’evitarien molts 
abandonaments i es reduiria el volum 
de gossos als centres d’acollida». Tam-
bé permet al consistori saber la quan-
titat exacta d’animals que viuen a la 

ciutat i poder oferir serveis adequats 
per millorar-ne el benestar. «El cens 
no deixa de ser també una aportació a 
la ciutat. El fet que hi hagi animals de 
companyia genera unes despeses molt 
importants. El petit cost de censar un 
animal, reverteix en la ciutat», afegeix 
Mercè Rosich. A més a més, tal i com 
afirma el president del club Kin Kan, 
«censar els animals beneficia els inte-
ressos de tots aquells que tenim gossos. 
Com més informació tenim sobre els 
gossos de la ciutat més pressió podem 
fer a l'Ajuntament per aconseguir més 
zones d'esbarjo o crear altres iniciatives 
per millorar la convivència entre gos-
sos i persones». D’altra banda, tal i com 
apunta Ramon Martín, «el cens d’ani-
mals permet poder alertar tots els pro-
pietaris de gos en cas que hi hagi, per 
exemple, un cas amb ràbia a la ciutat. Si 
això passés, evidentment, no podríem 
avisar a les persones que no tenen els 
gossos censats».

Amb tot, el 31 de desembre de 2016, 
a Manresa només hi havia 2.415 gos-
sos inscrits, dels quals 184 eren poten-
cialment perillosos. Per a una ciutat 
amb una població de 74.752 habitants 
(Idescat) semblen unes xifres força 
baixes. Si el cens d’animals fos exac-
te, tocaria un gos per cada, pràcti-
cament, 31 manresans. Al consistori 
són conscients del fet que el nombre 
d’animals censats és molt inferior al 
que realment hi ha. Segons un mos-
treig efectuat entre el 2013 i el 2014 
en municipis de menys de 5.000 habi-
tants, només el 44% dels gossos porta-
ven xip i estaven degudament censats. 
En les ciutats les xifres són encara més 
baixes. A Rubí, la ciutat catalana amb 
el nombre d’habitants més similar a 
Manresa (75.167), hi ha 2.537 gossos 
censats, dels quals 200 són potencial-
ment perillosos. Xifres molt semblants 
a Manresa. Ara bé, hem pogut accedir 
a les dades de l’arxiu AIAC de la ciu-
tat del Vallès Occidental, i hi consten 
identificats un total de 10.614 gossos, 
dels quals 744 pertanyen a alguna de 
les races considerades potencialment 
perilloses per la legislació vigent. Són 
dades que quadrupliquen les xifres de 
l’ANICOM i, de ben segur, es queden 
curtes si tenim en compte que hi ha un 
percentatge important de gossos que 

ni tan sols estan identificats.

No identificar els gossos ni censar-los 
són infraccions lleus (de 100,00 fins a 
400,00 euros). Ara bé, quan es tracta 
de gossos potencialment perillosos, 
la no identificació de l’animal és una 
infracció greu (entre 300,52 i 2.404,05 
euros), mentre que no censar-lo es 
considera una falta lleu.

Gossos potencialment 
perillosos
La legislació és molt més exigent quan 
la tinença és d’un gos amb unes carac-
terístiques determinades. Així, l’Or-
denança municipal, d’acord amb la 
legislació vigent, determina que hi ha 
un seguit de races que són considera-
des potencialment perilloses. Aques-
tes són: Pit bull terrier, Staffordshire 
bullterrier, American staffordshire 
terrier, Rottweiler, Dog argentí, Fila 
brasiler, Tosa inu, Akita inu, Bull-
mastiff, Doberman, Dog de Bordeus, 
Mastí napolità i De presa canari. 
També inclou aquells gossos que han 
tingut episodis d’agressions a perso-
nes o animals, aquells que han estat 
ensinistrats per a l’atac i la defensa, i 
els cans que presenten la majoria de 
característiques físiques determina-
des en l’Ordenança, com és el cas de 
les races: american bulldog, english 
bull terrier i l’american bully. A més, 
entre d’altres requeriments, les perso-
nes propietàries d’aquests animals han 
de tenir una llicència administrativa 
per a la tinença d’animals potencial-
ment perillosos i formalitzar una as-

Altes al cens municipal des del 2010

El 31 de desembre 
de 2016, a Manresa 
només hi havia 2.415 
gossos inscrits
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segurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb una cobertura no 
inferior a 150.253 euros. A Manresa, 
l’any passat es van iniciar 16 expedi-
ents administratius per manca de lli-
cència. Tenir l’animal sense llicència 
suposa unes sancions de 2.404,06 fins 
a 15.025,30 euros I la multa per no 
identificar l’animal pot arribar fins als 
2.404,05 euros.

Tal i com explica Raúl Aranda, la raça 
juga un percentatge molt baix en la 
manera com es comporta un animal: 
«en tots els gosssos hi ha un factor ge-
nètic que pot conduir a l’agressivitat. 
Si els animals progenitors han sigut 
entrenats per a l’atac i la defensa, les 
cries poden tenir una predisposició 
genètica o un instint heretat. Aquest 
factor genètic, però, només representa 
un 20%, mentre que el 80% restant és 
el factor ambiental, és a dir, l’educació 
que rep el gos. Si a un gos de raça po-
tencialment perillosa no se li estimula 
aquest comportament, no actuarà de 
manera agressiva». 

Segons la regidoria de Sanitat, el prin-
cipal problema relacionat amb aquests 
gossos és la cria il·legal. La cria de 
gossos potencialment perillosos no-
més està permesa en els centres de 
cria autoritzats i inscrits en el Registre 
Oficial de Nuclis Zoològics de Catalu-
nya. Ara bé, «a la pràctica les camilles 
corren per tot arreu. L’últim que vam 
empaitar havia publicat a Milanunci-
os: «Venc boli i regalo american staf-
ford». És un tema molt difícil de con-
trolar, almenys fins el dia que es legisli 
que els particulars que tenen gossos 
potencialment perillosos han d’esteri-
litzar l’animal». Mercè Rosich afegeix 
que «el problema de la cria de gossos 
potencialment perillosos per part de 
particulars és, a part que no s’ha dut 
a terme el test de comportament dels 
progenitors, que els cadells no se’ls 
posa microxip i no se sap a quines 
mans van a parar».

Aquesta normativa ha creat molts 
prejudicis i ha generat por a una part 
de ciutadania que en veure un gos 

d’alguna d’aquestes races «canvien de 
vorera i veus que et miren atemorits, 
com si el gos fos un assassí només per 
l’etiqueta que li ha penjat la legisla-
ció», es lamenta V.G., propietari d’un 
gos amb aquesta categorització. Una 
altra conseqüència d’aquesta legisla-
ció és el fet que aquests gossos tenen 
moltes més dificultats per ser adoptats 
per culpa de l’estigma que els envolta. 
En aquest sentit, Rafaela González 
creu que «els costos normatius per 
tenir un gos de raça potencialment 
perillosa són molt elevats. S’haurien 
d’abaratir per facilitar que els animals 
que ens arriben a les protectores tro-
bin una família que els adopti», i afe-
geix que «és injust que se'ls etiqueti 
com si fossin armes. No hi ha gossos 
de raça potencialment perillosa, hi ha 
persones potencialment perilloses». 

Maltractaments 
i abandonaments
No s’ha d’oblidar que els animals són 
els que pateixen les conseqüències 
d’una mala tinença per part dels seus 

Relació de gossos entrats/recuperats a l'Aixopluc a través 
de la concessió de l'Ajuntament

La Júlia, el Raúl i alguns dels gossos de la guarderia 
de Dog Educat, al barri del Poal.
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Propietària del Lino, un pigall. Junts des de fa dos anys, el 
Lino s’ha convertit en el seu nou company de vida. El gos 
ha adquirit la funció que els ulls van deixar d’exercir com a 
finestra al món. Cansada que la gent pensi que el gos és un 
caprici i no una necessitat, denuncia la manca de consci-
enciació per part de la població respecte dels gossos guia. 
Explica que el Lino fa la feina sense rebre res a canvi i que 
l’ha ajudat a guanyar l’autonomia que el bastó per a invi-
dents no li donava. «El Lino és capaç de fer-me somriure 
quan estic trista, i això no té preu». 

La Isabel i el seu marit, el Dídac, comparteixen casa amb 
dotze gats i dos gossos. Enamorada dels animals, lluita pels 
seus drets a la seva manera. La Isabel ha convertit el seu 
habitatge al barri del Xup en una casa d’acollida on ha arri-
bat a tenir trenta gats. Comenta la importància de tenir els 
animals responsablement i no abandonar-los, ja que així 
no farien falta tantes protectores arreu del Bages. Afegeix 
que el motiu que l’empeny a cuidar tants animals domèstics 
és que «tot i que mig món abandona, l’altre mig recull». La 
Isabel destaca la necessitat d’ensenyar des de l’escola la im-
plicació que comporta la tinença d’animals i diu que potser 
és l’única manera d’aconseguir un món més cívic. 

Amo d’un pitbull, la història de l’Iron i el Franc va ser la 
d’un amor a primera vista. Explica que l’Iron és la diana de 
comentaris fets molts cops sense fonament i amb prejudi-
cis. La tinença de gossos de raça perillosa no sempre ha de 
causar que un gos sigui agressiu, explica el Franc, i per tant 
els judicis de valor contra el gos sovint són equívocs. Per al 
Franc la ciutat té un problema: que molts gossos no poden 
entrar en la gran majoria dels establiments, i aquest és un 
tema que pensa que s’hauria de millorar. 

Mercè Serrano

Isabel Zaguirre

Franc Cabo

Perfils
Andrea Izquierdo
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de la gallina

La Gemma, i el Kuss són una petita família basada en 
l'amor i la bondat. La Gemma explica que quan el gos va 
arribar a casa seva, venia amb molta por. Explica que en el 
passat s'ha trobat amb casos que no han estat gaire fàcils 
pel que fa a l’acollida d’aquests llebrers, ja que el Kuss no 
ha estat l'únic que ha adoptat al llarg de la vida. La Gemma 
comenta que un llebrer és un gos poruc en moltes ocasi-
ons a causa de les seves condicions de vida anteriors. Afe-
geix que de vegades un passeig pot suposar una aventura. 
Assenyala que la culpa d’aquestes situacions tan extremes 
la tenen els individus que encara pensen que els animals 
només serveixen per treballar i, per tant, maltractar-los 
per al seu benefici és la seva prioritat. Comenta que el pro-
blema és que moltes persones no entenen que els gossos 
són éssers vius i no objectes. 

Tot i somiar des de petit de ser veterinari, la vida l’ha por-
tat a ser un dels locutors més coneguts de Ràdio Manresa 
i Canal Taronja. La seva afició pels animals es reflecteix 
en els dos gossos que l’acompanyen, dos setters anglesos. 
L’Eduard, que s’autoanomena «humà dels seus gossos», 
explica que pràcticament tots han estat adoptats i que 
l’adopció s’hauria de fomentar cada cop més. El locutor 
també comenta el gran nombre d’amos incívics i explica 
que això hauria de canviar. I afegeix que deixar que els 
gossos facin les seves necessitats a les vies públiques és 
una irresponsabilitat i que això s’hauria d’evitar amb molta 
més conscienciació. 

Gemma Roel 

Eduard Font 
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cuidadors. A Manresa, l’any 2016 es 
van iniciar 59 expedients sanciona-
dors per males condicions d’allotja-
ment i tinença d’animals de compa-
nyia, 46 dels quals venien motivats 
per queixes ciutadanes. Maltractar un 
animal o abandonar-lo està tipificat 
com a falta greu o molt greu i com-
porta unes sancions de fins a 20.000 
euros. La regidora de Sanitat detalla 
que reben moltes queixes sobre les 
condicions d’allotjament dels ani-
mals. «Generalment des del punt de 
vista higienicosanitari. Per exemple 
casos en què tenen els gossos en bal-
cons i terrasses plens de femta». Per a 
Rafaela González, «el pitjor que se li 
pot fer a un animal és maltractar-lo. 
Hi ha molts tipus de maltractament, 
tenir un gos lligat amb un metre de 
cadena també és un acte de crueltat». 
Però afegeix que «avui dia sembla que 

hi hagi més casos d’abandonaments i 
maltractaments perquè quan passa un 
cas corre per les xarxes socials. Abans 
quan aquestes coses passaven ningú  
se n’assabentava». Ramon Martín, tèc-
nic de Sanitat de l’Ajuntament, asse-
gura que en els últims deu anys s’han 
reduït molt els casos de tinença irres-
ponsable. «Crec que són canvis cultu-
rals que necessiten recanvis generaci-
onals. Quan parlo amb un pagès de 
70 anys que té el gos lligat i li he de 
fer entendre que l’animal no pot estar 
sempre així i ha de tenir unes condi-
cions d’habitacle, no ho entén. Espero 
que el seu net sí que ho entengui. Hem 
d’anar fent camí».

Aixopluc, la protectora d’animals de 
Manresa, compleix aquest any el cin-
quantè aniversari. Més de 700 volun-
taris i 927 socis fan possible que els 

animals abandonats tinguin una bona 
atenció veterinària, qualitat de vida 
i una segona oportunitat per trobar 
una família. La presidenta es felicita 
pel fet que «els caps de setmana, la 
protectora sembla el Passeig de Man-
resa de la quantitat de voluntaris que 
venen a passejar els gossos», i consi-
dera que «darrerament hi ha un bon 
ritme d’adopcions, podem estar con-
tents». A l’Aixopluc, durant l’any 2016 
van entrar 287 gossos i 164 gats, i 281 
dels primers i 122 dels segons van tro-
bar una nova llar. Tot i així, l’entrada 
d’animals és constant: «De vegades ve 
gent amb el gos dient: ‘m’he de can-
viar de pis i no accepten gossos al pis 
on vull anar’. Doncs, busca un pis on 
et permetin tenir-hi el gos. Oh, és que 
he de mudar-me demà...». Els dius 
que si volen deixar l’animal han de fer 
una sol·licitud d’entrada a la protec-
tora i han de pagar unes despeses. I 
aleshores se’n van. Aquell pobre gos 
ves a saber on acaba». La Rafaela creu 
que «s’haurien d’invertir més diners a 
fer campanyes de conscienciació so-
bre la tinença i cura dels animals», i 
considera que l’Ajuntament té el mit-
jans per fer-ho. 

Rafaela González denuncia que cada 
dos per tres reben gossos maltractats: 
«Fa uns mesos ens va arribar l’Aligué, 
un bòxer molt bo que es devia escapar 
i va ser atropellat i oblidat al voral de la 
carretera. Abans, però, el tenien sempre 
lligat i havia d’estar assegut tot el dia». 
Quan l’Ali va arribar a la protectora te-
nia el costal i l’abdominal lateral espe-
llat a carn viva i el colze obert a causa 
de l’atropellament, a més tenia durícies 
a les potes i cuixes per les males con-
dicions d’allotjament que havia tingut. 
Ara, després de les cures i l’estima que 
ha rebut de la gent de la protectora, ja 
està pràcticament recuperat i d’aquí a 
poc podrà anar amb la seva nova famí-
lia adoptiva a Alemanya. Precisament, 
dels 185 gossos de l’Aixopluc adoptats 
el 2016, 52 van ser adoptats al país ger-
mànic. Un estat on diuen que ens por-
ten molts anys d’avantatge quant a la 
tinença responsable d’animals i on no 
es valora un gos per la raça ni per si és 
cadell, sinó per la companyia i la fide-
litat que l’animal ofereix a canvi d’una 
segona oportunitat.

L'Aligué (Ali), un tros de pa que va tenir la sort d'arribar a l'Aixopluc.

Algunes de les instal•lacions de la protectora Aixopluc, a Can Poc Oli.
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Vitaldent
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indrets

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

quest indret es troba situat en un 
lloc molt proper al poble de Cam-
brils, del municipi d’Odèn (Solso-
nès), quasi a tocar del poliesportiu 
i per sota del conegut esbaldregall o 
tartera de Cambrils del qual ja vam 
parlar fa uns mesos. Aquest parat-

ge es troba situat als Pirineus de la comarca del Solsonès i 
geològicament es troba plenament dintre dels anomenats 
Pirineus Meridionals (malgrat que molt sovint encara se’ls 
coneix amb el nom de Prepirineu). Per aquests indrets del 
Solsonès, l’estructura pirinenca està constituïda per un 
conjunt d’encavalcaments, que s’han anat desplaçant de 
Nord cap al Sud. Aquests mantells han anat relliscant sobre 
uns materials plàstics constituïts per conjunts de guixos i 
d’argiles, que pertanyen al Triàsic Superior (concretament 
a l’anomenat Keuper). Es tracta d’uns materials sedimen-
tats fa 225–205 milions d’anys, aproximadament. Tot i això, 
aquests encavalcaments produïts durant la fase àlgida del 
Plegament alpí es van produir fa uns 40 o 50 milions d’anys.

En aquest indret, en relació amb els materials salins aca-
bats d’esmentar, hi ha unes importants concentracions de 
sal gemma (o de sal comuna), distribuïda entre els nivells 
de guixos. Així, hi ha una certa riquesa en clorur sòdic, 
que és la composició de la sal comuna. Aquest mineral, 
anomenat Halita, es força soluble, de forma que, en circu-

lar les aigües superficials per entre els nivells de guixos i 
argiles, dissolen la sal gemma i se l’emporten. Poc després, 
en formar-se alguna font, l’aigua que surt és salada. Poste-
riorment, l’ésser humà ha distribuït l’aigua salada sobre 
unes superfícies anomenades eres per evaporar l’aigua i fer 
precipitar la sal comuna. I a Cambrils hi ha unes impor-
tants salines, formades per un conjunt d’eres. 

Nom del paratge: El salí de Cambrils o les salines de Cambrils.. 
Situació: Cambrils, terme municipal d’Odèn (Solsonès). Situació 
geològica: Aquest indret forma part del Pirineu, dins del que al-
guns autors anomenaven Prepirineu. Per part de la majoria dels 
geòlegs, s’admet que forma part dels Pirineus meridionals, en el 
conjunt de mantells de corriment desplaçats cap al sud. Proce-
dència del nom: Ve de les eflorescències salines de sal comuna o 
de sal gemma, que es formaven a les fonts de les aigües salades, 
enriquides en el mineral Halita, en circular les aigües entre els 
nivells de guixos del Triàsic Superior, del Keuper. Trets geològics: 
Constitueix un element geològic singular Destaquen les eflores-
cències salines, blanquinoses pels indrets propers a les fonts de 
l’aigua salada. Materials geològics: Els materials geològics que 
contenen les sals sòdiques són del període Triàsic (concretament 
del Keuper d’una edat de 225–205 milions d’anys). Aquests ma-
terials salins són molt plàstics i sobre d’ells s’han produït els llisca-
ments dels mantells pirinencs, fa uns 40–50 milions d’anys. Edat 
de formació: Les surgències d’aigües salades són actuals i sovint 
ha variat el nivell freàtic. Aprofitament de les aigües salades. 
Des de fa força segles, aquestes aigües han estat utilitzades per 
a l’obtenció de sal comuna. Des de l’ajuntament s’han recuperat 
molt satisfactòriament i constitueixen un bon exemple de l’apro-
fitament miner de les salines. Alhora, constitueixen un indret 
molt important per al turisme de la comarca i seran un indret 
important del futur Parc Geològic i Miner del Solsonès.  

El salí de Cambrils

A
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Agricultures ecològiques

n un espai natural privilegiat de 
l’Anella Verda de Manresa, just al 
costat del tram final de la riera de 
Rajadell, a pocs metres d’on aboca 
les aigües al riu Cardener, hi ha 
la finca de can Poc Oli, espai que 
ocupa l’Escola Agrària de Man-

resa, pioners i referents a Catalunya en estudis i formació 
sobre agricultura ecològica. Porten més de 25 anys for-
mant professionals en tècniques d’agricultura ecològica 
o sostenible compatibles amb l’entorn i són un exemple 
de la convivència de l’agricultura ecològica a prop d’un 
entorn natural.

Així podem dir que a Manresa, a més de fer agricultura 
convencional, també fem agricultura ecològica des de fa 
temps, la que es fa sense l’ús de fitosanitaris, pesticides 
i herbicides, per matar les plagues d’animals, insectes 
i males herbes. És una agricultura que no usa tampoc 
adobs d’origen químic, nitrats i fosfats d’origen industrial, 
que acceleren el creixement de les plantes. Cal aclarir que 
l’adjectiu ecològic, segons el diccionari, és «allò relatiu o 
pertanyent a l’ecologia». Aquí, té poc a veure aquest ad-
jectiu amb l’ecologia, la part de la biologia que estudia les 
interaccions dels organismes entre ells i amb el medi on 
viuen. El terme ecològic aplicat a l’agricultura fa referència 
a si forcem o no forcem els ecosistemes naturals per acon-
seguir una bona collita. 

D’agricultures, segons l’impacte sobre el medi ambient i la 
salut, n’hi ha de molts tipus, però no totes en són, d’eco-
lògiques. Per exemple, l’agricultura de proximitat no és 
sempre ecològica. En part sí, ja que deixem de contami-
nar quan fem transports curts i reduïts entre el productor 
i el consumidor. Però, quan s’usen productes fitosanitaris 
i adobs químics per augmentar l’eficiència en la produc-
tivitat, ho deixa de ser. L’agricultura de proximitat i eco-
lògica tampoc no és prou ecològica. S’han de contemplar 
altres factors. Com el de la contaminació de trànsit rodat 
pròxim als camps de conreu, que pot contaminar els sòls 
o directament les plantes conreades. O el de la salut dels 
aliments conreats, ja que no és el mateix cultivar tabac 
que patates o coliflors.

Potser la més ecològica de totes les agricultures és la soste-
nible. És pròxima, apartada de focus contaminants, sense 

E

Camps de conreu del Poal

implicacions per a la salut i no usa substàncies d’origen 
industrial. Seria el súmmum si, a més, els conreus fossin 
un agrosistema amb moltes espècies conreades dins del 
mateix espai, però això ja seria una altra història, anome-
nada permacultura.
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d'aquí i d'allà

inc 42 anys i vaig néixer a Pa-
vloski Posad, una ciutat de prop de 
100.000 habitants, a 50 km de Mos-
cou. Sóc professora de ball folklòric 
rus, que és una carrera de quatre 
anys, equivalent a una formació 
professional d’aquí. Allà havia estat 

ensenyant ball a les escoles durant cinc anys, com a activi-
tat extraescolar. Vaig venir a Manresa quan tenia 28 anys, 
després de la crisi del 1998, quan el ruble va patir una in-
flació molt gran i la vida era molt difícil, perquè una ami-
ga meva que vivia a Manresa em va convidar. Aquí vaig 
conèixer el meu marit, que és manresà, i m’hi vaig quedar. 
Jo era divorciada i tenia dues filles bessones, que vaig anar 
a buscar per dur-les aquí quan tenien cinc anys. Ara estu-
dien totes dues a la universitat. 

Quan vaig arribar, de Catalunya no en sabia res. Per a mi 
tot era Espanya i vaig començar aprenent castellà. A l’es-
cola només havia fet anglès com a segona llengua, tot i 
que sóc d’un país on es parlen gairebé un centenar de llen-
gües. De fet, vaig estar molt temps parlant castellà, però 
quan preparava currículums em demanaven si parlava 
català. Ara faig el tercer curs de català presencial al Cen-
tre de Normalització Lingüística Montserrat i també faig 
conversa amb una parella lingüística. N’estic contenta i em 
penedeixo de no haver fet el pas abans. Actualment estic a 
l’atur i he fet feines diverses, a través d’ETT, en fàbriques o 
bars, com a administrativa...

Em va costar una mica acostumar-me al menjar d’aquí, 
perquè allà menjàvem cada dia sopes, però ara quan hi 
vaig els preparo coses catalanes. De Manresa em va im-
pressionar molt la part antiga, els carrers medievals, la 
Seu... La meva ciutat només té 150 anys i tot són edificis 
alts. M’agrada molt la història –m’ho vaig passar molt bé 
en una visita als carrers antics, amb el Francesc Comas– i 
m’agraden les festes, com la de la Fira de l’Aixada. A Rússia 
no es fan tantes festes al carrer ni hi ha tanta vida social. La 
gent trobo que és més oberta i més expressiva, parlen alt i 
criden més. Els russos som més monòtons. Però hi torno 
cada any, perquè trobo a faltar molt la gent, la família... 
Veig que van millorant i m’agrada mantenir la relació amb 
les amigues, encara que hagi fet arrels aquí.

«De Manresa em va impressionar molt la part antiga, 
els carrers medievals, la Seu...»

Marianna Soldatova. 
Rússia

T

«Vaig venir quan tenia 
28 anys, després de la crisi 

del 1998, quan el ruble va patir 
una inflació molt gran i la vida 

era molt difícil»
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•	 Teràpia manual,  
punció seca, control motor,  
tècnica de córrer

•	 Estudis de la marxa,  
tractament afeccions del peu,  
peu diabètic per CatSalut

•	 Osteopatia pediàtrica,  
obstètrica i ginecològica

•	 Acupuntura, ventoses,  
auriculoteràpia, fitoteràpia

•	 Programació Neurolingüística, 
mindfulness, psicologia positiva

Fisioteràpia

Podologia

Osteopatia

Medicina tradicional xinesa

Psicologia i neuropsicologia

Telèfon     
    93 877 23 97     

  
Adreça     

    Divina Pastora, 13-15,  
baixos 1r 

    08241 Manresa

Per tot això i molt més, pots 
comptar amb nosaltres,  

estem a punt.
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notícies del pou
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l'entrevista

Oriol 
Vilanova 
Juncadella
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Llicenciat en Arquitectura, havia fet de 
professor a la Universitat Ramon Llull. Artista 
des de l’any 2006 i col·leccionista amb més 
de 34.000 postals, treballa en la pràctica de 
l’art contemporani. Ha trescat per la Sala d’Art 
Jove de la Generalitat i ha format part de la 
residència d’artistes Palais de Tokyo, de París. 
Actualment viu a Brussel·les. Acaba de tancar 
la seva exposició Diumenge a la Fundació 
Antoni Tàpies de Barcelona, amb gran èxit 
de públic, i és un dels artistes intel·lectuals 
manresans amb més projecció.

e jove, quines 
són les teves 
aficions més 
freqüents?
-Quan estu-
diava era un 
habitual de les 

biblioteques de Manresa, tant de la de 
l’institut Lluís de Peguera com la de La 
Caixa, que eren com una mena de se-
gona casa. Més tard també vaig ser un 
assidu de la del Casino.

-Quan vas saber que volies ser artista 
i no precisament clàssic?
-La veritable inquietud em va sorgir 
arran del contacte amb la Sala d’Art 
Jove de la Generalitat, i d’una forma 
intuïtiva. Encara m’ho va fer veure més 

clar una exposició que Jordi Colomer 
va fer al Museu Comarcal de Man-
resa i una xarxa de diferents museus. 
El 1986 vaig fer la primera exposició 
individual d’art contemporani a la 
Fundació Joan Miró de Barcelona. Hi 
vaig aprendre a treballar tot tipus de 
materials sempre i quan em vinguin 
de gust. Des d’aleshores vaig saber col-
locar imatges, amb la voluntat que el 
format el requereix la pròpia obra. Es 
tracta d’un llenguatge conceptual.

-Quina relació mantens amb el també 
manresà Oriol Fontdevila?
-Tenim una relació d’amistat des de 
fa anys i recordo que ja vam participar 
en una exposició col·lectiva a Súria. A 
Manresa tots dos havíem col·laborat en 

D
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la revista Q_ Creació Artística i Patrimo-
ni Cultural, que editava l’Ajuntament, i 
en alguns projectes d’una galeria d’art 
que hi havia hagut a la plaça Major. 
També vam participar conjuntament en 
una exposició al Casino. Ens vam conèi-
xer més profundament i pràcticament ja 
vam créixer en paral·lel arran de la Sala 
d’Art Jove, on vam treballar conjunta-
ment amb artistes joves, jo en el rol de 
tutor i ell a la pràctica com a director  
–encara que se’n digui un altre nom–, 
on encara treballa, a més de ser comis-
sari i organitzador d’exposicions indivi-
duals. El 2013 vam fer junts un aparador 
de Mollet. Continuem sent amics i quan 
ve a Brussel·les sovint es queda a casa. 

Sant Antoni
-Des de quan t’interesses pel mercat 
de Sant Antoni?
-Ja des del moment en què estudio 
arquitectura. Vaig començar amb 19 
anys, que és quan vaig caure a la tram-
pa. Hi vaig anar més que res per bus-
car-hi llibres per col·leccionar, que trac-
tessin sobre temes d’avantguarda, d’art 
contemporani, poesia, filosofia, però 
també hi vaig trobar imatges, sobretot 
centrades en les postals, que de seguida 
em va semblar un objecte interessant, 
sobretot com a document històric que 
vaig començar a col·leccionar d’una 
forma intuïtiva, però encara no tenia la 
idea que volia ser artista ni la voluntat 
o pràctica d’aquest dia a dia. Tinc molt 
clar que abans de ser artista sóc col·lec-
cionista. En aquest sentit començo a 
col·leccionar postals de les imatges que 
em criden l’atenció, com un sistema de 
treballar-hi, tot deixant-me guiar per 
aquestes imatges, realment des de la in-
tuïció, de tal manera que em provocava 
més preguntes que no pas respostes. 
Anar a viure a Barcelona va ser molt 
important pel fet d’anar als mercats, 
sobretot de Sant Antoni, però també 
dels Encants. Des del primer dia, ho 
vaig convertir en un ritual dominical 
de matí, en el cas de Sant Antoni. El 
dels Encants l’he visitat de manera més 
puntual, entre setmana. Vull deixar clar 
que el que més m’ha interessat és el de 
Sant Antoni pel tipus d’objectes que 
hi trobava. Al final ens hem convertit 
tots plegats en una família, on els que 
visiten el mercat, a part d’algun turista, 
som majoritàriament els addictes.

-Què hi trobes en el regateig?

-Al Marroc es practica en molts hàbits 
de la vida quotidiana. A Europa no fa 
tants anys es feia i ara és més una metà-
fora. Es conserva en el mercat de les Pu-
ces i en el d’algunes obres d’art, i quan el 
valor queda més en entredit, com és el 
cas de la compra d’un pis o d’un cotxe. 
Penso que és una qüestió d’habilitats, 
d’estereotips i de normes no escrites. 
També és una qüestió del temps que s’hi 
vol dedicar. Cal crear una empatia i par-
lar per veure el valor real de les coses.

-Col·leccionista i artista van gairebé 
agafats de la mà?
-A partir del 2006, quan començo a 
treballar com a artista, tot aquest mate-
rial m’ajuda a ser algú amb els ulls oberts 
i les orelles atentes, ja que tot el que 
m’envolta és susceptible de ser repensat. 
El material que he estat col·leccionant 
amb molt afecte i dedicació, de mane-
ra natural passa a ser susceptible de ser 
vehiculat com a inici o final d’obra d’art.

París
-Com va ser la teva estada a París, al 
Palais de Tokyo?
-És un dels llocs de referència a Eu-
ropa pel que fa a l’art contemporani. 
Quan vaig rebre una oferta per po-
der exposar-hi, amb grans recursos i 
podent disposar d’un apartament, no 
vaig dubtar. Vaig deixar les classes, a 
les quals ja dedicava poques hores a la 
setmana. En acabar la carrera, tot i que 
encara es construïa força, ja tenia clar 
que no volia muntar un estudi d’arqui-
tectura, ni treballar en un despatx d’ar-
quitectes en pràctiques, sinó començar 
a fer exposicions com a artista. M’in-
teressa molt la història i la teoria de 
l’arquitectura, però no el model arqui-
tectònic del moment, amb el qual no 
combrego ni en vull ser còmplice. Te-
nia clar que l’àmbit de l’art contempo-
rani era més obert i podia plantejar-hi 
els meus projectes d’anàlisi i crítica, 
però a la vegada també era tot més po-
ètic i diferent del que havia estat fent 
en arquitectura, tant en l’àmbit educa-
tiu com en el de les metodologies.

-Com definiries aquestes primeres 
exposicions?
-Quan arribo a París ja havia fet algu-
nes exposicions i el treball ja comença a 
tenir una certa recepció. Són anys dedi-
cats a uns espais amb una escena emer-
gent on es dona cabuda a les primeres 

exposicions. Van ser molt importants 
perquè ni la mentalitat ni el sistema de 
treball han canviat, ja que suposo que 
el fet de no haver passat per una escola 
em fa situar en un permanent amateu-
risme, que és un espai que m’interes-
sa. Per exemple, en la recent exposició 
Diumenge, a la Fundació Tàpies, reivin-
dico el paper d’aquest dia entre l’oci i el 
treball, que l’observador pot llegir de 
moltes maneres: des de la forma crítica 
de treballar en diumenge, que s’ha con-
vertit en una dia més laborable, o en el 
meu cas, en què visito el mercat de les 
Puces i és el dia que treballo.

Brussel·les
-Després de París vas anar a Brussel-
les. Per què?
-Hi vam anar un cap de setmana per-
què hi tenia una exposició. Vaig visi-
tar-hi el mercat de les Puces i em va 
agradar molt. D’acord amb la meva pa-
rella, Ingrid Sala, vam decidir d’anar-hi 
a viure. Era impossible de predir, però 
és la ciutat on ens sentim més còmodes.

-Per què Brussel·les és un bon lloc ara 
per a un artista?
-És molt important pel treball, però 
també com a ciutat agradable per pas-
sejar. Té una tradició artística impor-
tant en tots els àmbits, des d’artistes que 
hi viuen, a institucions, museus i col-
leccionistes. També em sembla interes-
sant per la tensió entre els valons i els 
flamencs. És una ciutat molt central en 
el sentit de fàcil mobilitat, on es pot vi-
atjar ràpidament i còmodament. Amb 
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una hora i vint sóc a París; a Colònia en 
una hora i tres quarts, i en dues hores 
a Londres. I a la vegada, també és molt 
important que sigui una ciutat econò-
mica en relació a d’altres ciutats euro-
pees. Per exemple, tot i ser la capital 
de la comunitat europea, és una mica 
més barata que Barcelona. Parlo fran-
cès i amb els flamencs m’hi entenc en 
anglès. A Bèlgica, a més de valons i fla-
mencs hi ha una petita part marginada 
d’alemanys. De manera que el discurs 
del rei és de les poques coses que s’han 

de fer en les tres llengües. També és in-
teressant el fet que Bèlgica és un país 
amb fàcil mobilitat interna, de manera 
que els caps de setmana pots anar fà-
cilment a Anvers, Gant o Oostende. I 
pel que fa als artistes, Brussel·les és la 
ciutat on n’hi viuen més del món, des-
prés de Londres. Ara també s’ha posat 
de moda Lisboa. Recordo que Bèlgica 
és un país que tradicionalment ha aco-
llit refugiats polítics, com per exemple 
Karl Marx, que hi va redactar una part 
del Manifest Comunista.

2000 en endavant
-La teva primera obra és Còpies 2000 
en endavant. De què tracta?
-És una col·lecció de postals, en aquest 
cas una de les classificacions que hi 
havia també a la Fundació Tàpies, que 
són arcs de triomf del món sencer. 
M’interessa aquest model arquitectònic 
que no està lligat a la utilitat, com seria 
un hospital, museu o apartament, sinó 
que es tracta d’una arquitectura d’ordre 
simbòlic. I el nom de Còpies també en 
el sentit que en realitat els arcs de tri-
omf agafen el model romà, a partir del 
qual se’n van fent petites variacions. És 
gairebé com un exercici d’estil. Es trac-
ta d’una arquitectura que trobem arreu 
del món, en països colonitzats o d’altres 
com el model europeu on s’utilitza com 
a símbol de victòries militars i d’home-
natge a dictadors. Però també m’inte-
ressa la seva vigència actual, on aquesta 
arquitectura continua construint-se 
en països de dubtosa democràcia com 
Corea del Nord o la Xina. L’arc de tri-

omf, tot i que és un monument a gran 
escala, acostuma a passar desapercebut 
dins dels espais públics i acaba desme-
moriat. Com a molt acaba sent una ico-
na turística com a París, però en molts 
d’altres casos com l’Arc de Barà a Tarra-
gona passa del tot desapercebut. Tam-
bé es reflecteix com les postals es van 
adaptant als temps que observo, des de 
finals del 1800 fins a l’actualitat, i aca-
ben sent un retrat de la història de la fo-
tografia i els canvis per les diferents tèc-
niques que passa. Van des dels inicis de 

la fotografia en paper als canvis dins els 
sistemes d’impressió (blanc i negre, al 
color) amb els diferents tipus d’acabats, 
però a la vegada també acaba per ser un 
retrat quan observem diverses imatges 
d’arcs de triomf de Nova York, Roma 
o Barcelona, que et permeten veure-hi 
els canvis de l’urbanisme i les formes 
de relacionar-se amb el monument. 
En quines èpoques funcionava com a 
símbol i se’n feia una producció. Per 
exemple, l’Arc de Triomf de Barcelona 
avui dia ja no és una eina de la promo-
ció turística de la ciutat, però en canvi 
fa uns anys ho havia estat extensament. 
Ara se’n faran d’altres com el Camp del 
Barça, les torres o la Sagrada Família. 
L’arc de triomf ha quedat totalment 
desplaçat de la imatge que actualment 
es vol vendre de la ciutat. Òbviament, 
de les postals també m’interessa molt 
saber qui decideix sobre què es fa una 
postal. No és un objecte qualsevol, sinó 
una imatge per ser distribuïda, repro-
duïda en milers de còpies, sobretot per 
ser venuda. No és una foto per tenir un 
record familiar, sinó que el seu objectiu 
és ser venuda. I com a tal està a primera 
línia de la publicitat turística o política.

-Què recordes de la primera exposició?
-Va ser el 2007, Apologia de la derrota, 
a la Sala d’Art Jove. Es tracta d’un ga-
binet de curiositats sobre una temàtica 
que hi vaig estar treballant, sobre la idea 
de l’èxit i del fracàs en la societat con-
temporània. Com afecten els objectes, 
la pressió dels diversos estaments com 
ara l’escola, la família o el treball, i re-

flexions al voltant d’aquest èxit o fracàs 
dins del Diccionario Museo del Éxito.

-Una de les primeres que et compra el 
MACBA és Forjadores de imperio?
-Doncs si. Van ser editades després de 
la Guerra Civil i com el seu nom indi-
ca són retrats de Franco i de tot el seu 
equip que havia guanyat el conflicte i 
que havien alliberat, segons ells, el país. 
En aquest cas, les postals reflecteixen 
aquells moments. Però avui dia són 
com zombis o morts vivents, ja que 
com a mitjans de comunicació utilit-
zem d’altres estris, però encara conti-
nuen existint com a souvenir, ja que 
se’n continuen produint algunes. Pre-
cisament, després de la guerra, el bàn-
dol dels guanyadors van entendre la 
postal com un objecte interessant com 
a propaganda. Volia mostrar què signi-
fiquen aquestes imatges contrastades 
amb la història. Encara que el paper 
i l’objecte és el mateix, no hi ha dubte 
que la mirada és una altra. La postal 
com a objecte ens pot interpel·lar per 
parlar sobre la memòria i què va sig-
nificar, com es van produir i distribuir. 
Qui les va ordenar fer? Qui ho va foto-
grafiar? També cal dir que és una mi-
rada molt estereotipada i idealitzada, la 
que transmet la postal, perquè la seva 
principal finalitat és que vol ser venu-
da. Es busca la millor imatge possible, 
amb mentalitat comercial, però para-
doxalment el vessant artístic d’aquestes 
fotografies queda en darrer pla.

-Però és clar que avui dia la postal ha 
passat a la història?
-Si, és clar. Tot i així, a la botiga de la 
Fundació Tàpies, hi trobaràs postals. 
N’hi ha moltes menys, però em sembla 
interessant que encara en quedin. Que 
s’acabin també em semblaria perfecte. 
No en tinc nostàlgia ni estic esperant 
que tornin, però em sembla interessant 
la seva capacitat metafòrica de parlar 
d’altres maneres diferents de l’Insta-
gram o de les xarxes socials, però que al 
final busquen la immediatesa i els textos 
curts. Una postal és una imatge que has 
de triar amb un text que és públic. En el 
fons, tots aquests materials estan parlant 
també com una arqueologia de l’actuali-
tat. La postal, tot i ser anacrònica, té un 
valor que ens pot parlar avui de manera 
diferent de quan va ser feta. Així, els for-
jadores de imperio ens poden mostrar la 
rellevància del que és el feixisme avui. 

«Després de la guerra, el bàndol dels guanyadors 
va entendre la postal com un objecte interessant 
com a propaganda. Volia mostrar què signifiquen 
aquestes imatges contrastades amb la història»
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el perfil

riol Vilanova Juncadella 
neix a Manresa el 7 de maig 
de 1980. De pares man-
resans, Emili, dedicat a la di-
recció d’obres per a empre-

ses i particulars, i Maria Rosa, professora de 
música al Conservatori i a La Salle. Té un ger-
mà, l’Òscar, que fa d’enginyer tècnic mecànic. 
Comença els estudis a la Renaixença i després 
a La Salle. Estudia Arquitectura, per pressi-
ons familiars, a la Universitat Ramon Llull. La 
carrera li va agradar, però no ha exercit d’ar-
quitecte. Quan estudiava vivia habitualment a 
Barcelona i anava sovint a seminaris al Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
visitava i anava a conferències a la Fundació 
Tàpies, a la Fundació Miró o al CCCB, amb 
una oferta cultural de divulgació. Paral·lela-
ment, assisteix com a oient a classes de filoso-
fia mentre estudiava arquitectura. Tenia clar 
que, en acabar la carrera, l’any 2006, volia tre-

Llocs com els mercats de les puces tam-
bé m’interessen molt com a espais de la 
desmemòria on el passat es fa present.

Valoració
-L’exposició Diumenge a la Fundació 
Antoni Tàpies tenia 27.000 postals 
de les 34.000 existents, adquirides als 
mercats de vell. Ara que s’ha acabat, 
quina valoració en fas?
-Per a mi ha estat una exposició molt 
important, ja que la Fundació Tàpies 
ha estat una part de la meva formació 
i és una referència en el món de l’art 
internacional, on exposen artistes amb 
una trajectòria consolidada. Ha estat 
un projecte singular que ha ocupat una 
superfície considerable, de 1.000 me-
tres quadrats. Hi ha passat una bogeria 
de públic i la premsa especialitzada ha 
publicat diversos articles en les seves 
seccions d’art, però també la premsa 
generalista ens ha dedicat diferents es-
pais per donar una altra mirada a l’ex-
posició. No hi havia cap mediació prè-
via, de manera que l’exposició la podia 
llegir des d’un infant fins al públic més 
especialitzat, amb el benentès que ca-
dascú en podia veure una de diferent.

-Per què l’exposició de postals estava 
disposada en vertical?
-Perquè vol tendir a l’infinit, ja que 
es tracta d’una col·lecció inacabada 

per definició.

-Quina valoració fas dels llibres d’ar-
tista?
-Es tracta només d’un format com ho 
pot ser l’escultura o qualsevol altra tèc-
nica artística. El treballo habitualment 
perquè em dona una bona relació amb 
l’espectador. N’és un bon exemple Ells 
no poden morir, del 2011, escrits en ca-
talà i anglès. En d’altres casos utilitzo 
la llengua corresponent al lloc on sóc. 
N’he fet exposicions arreu, com per 
exemple a Amsterdam i Londres.

-Com organitzes el dia a dia?
-Treballem junts amb la meva compa-
nya Ingrid Sala, que s’ocupa de la pro-
ducció de les exposicions. Sóc un home 
de rutines que varien. M’agrada anar als 
mercats com un ritual i com espai de 
regateig, teatralitat, relacions humanes i 
compra i venda d’objectes. Després or-
ganitzo i classifico les postals. El més ha-
bitual és treballar a l’estudi de casa. Sóc 
una persona molt ordenada i m’agrada 
classificar les imatges en les caixes dels 
prestatges de la biblioteca. Completo la 
feina amb el treball d’ordinador.

Artista d’èxit
-Ets un artista d’èxit. Com el vius?
-Les coses ens van bé, però per mi 
tenir èxit com a artista és poder con-

tinuar treballant amb ofertes per pros-
seguir en la producció d’exposicions i 
altres formes artístiques. De moment, 
crec que ho visc de forma natural.

-Hi ha innovació en un art basat en 
mercats de segona mà?
-Per a mi, la innovació és un concep-
te que pertany a l’àmbit empresarial, i 
per tant, hi sóc contrari. En la meva 
obra afegeixo un nou relat de les imat-
ges desmemoriades, que formen una 
acumulació des de diferents perspec-
tives. Des de la psicologia del col·lec-
cionista a la producció d’imatges clixé. 
En aquest sentit, la suma de mil clixés 
dona una altra cosa que és un monstre 
inabastable. Basat en la idea de la repe-
tició en la diferència.

-Com s’interpreta la contemporaneï-
tat sortint del clixé?
-Entenc com a idea fonamental que, a 
través d’un material anacrònic, podem 
parlar del nostre present.

-Com és que també escrius teatre?
-Són espais on desenvolupar des de la 
ficció els diversos processos d’escrip-
tura. És un espai de trobada amb el 
públic on es parla de com es gestionen 
i es destrueixen les col·leccions. En 
aquest cas es tracta d’una coproducció 
amb el Teatre Nacional de Catalunya.

O ballar en la pràctica de l’art contemporani. De 
mica en mica, es dedica a l’art emergent o als 
artistes més joves i de manera natural passa 
per la Sala d’Art Jove de la Generalitat. També 
li ofereixen fer classes a la Universitat Ramon 
Llull, primer com a ajudant i després com a 
professor agregat. S’hi va estar fins a l’anada a 
París el 2011, on entra a la residència d’artistes 
Palais de Tokyo, un centre d’art contempora-
ni on s’està dos anys. A partir del 2013 planta 
la seva residencial habitual a Brussel·les. Des 
dels inicis, treballa conjuntament amb la seva 
parella, de vida i feina, la manresana Ingrid 
Sala, amb qui ja es coneixien des de l’etapa 
de La Salle. També és arquitecta, i responsa-
ble de la producció de les seves exposicions. 
La primera postal que va comprar és de l’any 
2000, amb què inicia la seva obra Còpies, en 
endavant. A partir del 2006 comença la seva 
obra artística, una part de la qual es troba a la 
Col·lecció MACBA.
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ot i el deteriorament actual, la 
part del barri antic que hi ha 
entre la Seu i l’Ajuntament havia 
format part del centre econò-
mic i social de la ciutat, com ho 
demostra aquest edifici i d’altres 

de la baixada de la Seu, el carrer de santa Llúcia i el 
de Vallfonollosa. És d’estil neoclàssic i es va cons-
truir el 1832.

L’edifici té tres façanes, una de principal al davant 
de la baixada de la Seu, una de secundària al car-
rer del Bisbe i un petit fragment al carrer de santa 
Llúcia. La planta és irregular i conforma la canto-
nada. La casa és de planta baixa i quatre pisos. La 
façana està coronada per una cornisa a sobre de la 
qual hi ha un terrat i la teulada. La façana principal 
està ordenada simètricament per tres eixos verticals 
que corresponen als tres portals de planta baixa. Els 
tres eixos queden reforçats per uns ressalts en forma 
de pilastres que s’estenen des del primer pis fins al 
capcer i estan coronats per unes motllures que imi-
ten els capitells jònics. El parament és d’arrebossat 
en els pisos superiors i de pedra en la planta baixa 
i l’entresol, cosa que diferencia horitzontalment en 
dos la façana. L’immoble té una tipologia clàssica, 
amb entresòl, principal i dos pisos, la diferenciació 
social dels quals ve manada per la importància dels 
balcons: el primer pis és més baix que els altres, amb 
portes balconeres, al segon pis hi ha un balcó corre-
gut i al tercer i al quart hi ha tres balcons individuals, 
tots amb baranes de ferro modelades. La façana al 
carrer del Bisbe és plana, amb escasses obertures. Els 
pocs elements decoratius que hi ha són d’estil clàssic.

El catàleg de Manresa protegeix el volum i l’aspec-
te exterior de l’edifici pel valor artístic, estilístic i 
històric. S’integra en la tipologia de façanes pròpia 
d’aquesta zona de la ciutat, que queda enriquida amb 
edificis d’aquest tipus.

patrimoni ciutadà

Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

Casa Planell

T

UN POU DE CULTURA Juny 2017

PER SABER-NE MÉS:
-JUNYENT, Francesc, El patrimoni històric i artístic (Dels orí-
gens als nostres dies), dins de la Història Gràfica de Manre-
sa, Parcir Edicions Selectes, Manresa, 1994.
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fila cultural

Glòria Ballús

El músic Joaquim Pecanins 
es mereix un reconeixement 

manresà

ascut a Prats de Lluça-
nès, el 1883, Joaquim 
Pecanins i Fàbregas 
va estudiar a Escola 
Municipal de Música 

de Barcelona amb els mestres Antoni 
Nicolau i Joan Lamote de Grignon. Va 
ser director de l’Orfeó Manresà (1908-
1920), de la Schola Choral de Terrassa 
(1911-1928), de l’Escola Municipal de 
Música de Terrassa (1920-1925), va 
fundar el Conservatori de Terrassa i 
una orquestra de cambra (1925-1936). 
Després de la guerra civil, va exercir la 
docència musical a l’acadèmia Abad 
Bonito, de Banyoles, juntament amb la 
seva esposa Maria Vallés, fins a la seva 
mort, el 1948.

Folklorista
Com a folklorista va recollir nombro-
ses melodies per a la recuperació de la 
cançó tradicional catalana –almenys 
des de 1903–, en diverses poblacions. 
Les seves primeres recol·leccions van 
ser premiades els anys 1904, 1905 i 
1906 en els concursos de la Festa de la 
Música Catalana, que organitzava l’Or-
feó Català. Entre les quals cal destacar 
la cançó popular Fum, fum, fum –que 
es cantava a les Matines de Nadal a 
Prats de Lluçanès–, i que La Veu de Ca-
talunya (21.07.1904) va publicar i és la 

primera vegada que la trobem anotada. 
Van publicar també cançons la Revista 
Musical Catalana (1905-1908 i 1914-
1915), el Butlletí del Centre Excursio-
nista de Catalunya, el Cançoner del Ri-
pollès i, amb uns extensos comentaris, 
en el Butlletí del Centre Excursionista 
de la Comarca de Bages (1918).

Amb l’interès de divulgar la cançó po-
pular, va oferir diferents conferències 
musicals, amb el títol de Cansonísti-
ca popular, al Centre Excursionista 
de Vic (1914), a l’Athenea, de Girona 
(1916), Centre Excursionista de Ca-
talunya, a Barcelona (1916), al local 
de l’Orfeó Cerverí, a Cervera (1917), 
Centre Popular Catalanista de Sant 
Andreu de Barcelona (1917), entre 
d’altres. En totes oferia il·lustracions 
musicals amb la col·laboració de la 
seva excel·lent deixeble Rosa Miró 
Camps –filla d’Oleguer Miró i Antò-
nia Camps, i néta del poeta Antoni 
Camps i Fabrés–, a la qual acompa-
nyava al piano.

Orfeó Manresà
Com a director a l’Orfeó Manresà, va 
fer una tasca innovadora i de prestigi, 
seguint les directrius i els objectius 
principals que va impulsar l’Orfeó 
Català: a) cançons populars catalans a 

veus mixtes i a cor d’homes (versions 
de Mas i Serracant, Llongueras...), 
b) grans obres dels compositors cata-
lans (Morera, Nicolau, Lambert, Cla-
vé, Lamote de Grignon...), c) i obres 
d’autors universals (Bach, Palestrina, 
Mozart, Grieg, Waelrant, Roland de 
Lassus...), per aconseguir una excel-
lència artística.

El programa del concert de l’Orfeó 
Manresà de la Festa Major de 1910 n’és 
una bona mostra: El Noi de la Mare, 
d’Antoni Nicolau; l’Himne de l’Orfeó 
Manresà i el poema simfònic La Nit de 
Nadal, de Joan Lamote de Grignon; la 
Patria Nova, de Grieg; l’Himne patriò-
tic, de Lambert; i les primeres audicions 
de Cant d’amor, de Sancho Marraco; 
Quan mon marit de fora ve, de Lassus; i 
la Cantata núm. 78 de J. S. Bach.

Encara que ja tenien corals de J. S. 
Bach en repertori, cal destacar la in-
terpretació d’aquesta Cantata en el 
1910 com una gran novetat. Un altre 
concert a destacar és la primera ve-
gada que van cantar en el Palau de la 
Música Catalana, a Barcelona, el dia 
19 d’abril de 1914. En aquesta etapa 
va tenir la col·laboració de Concepció 
Piniella i Pilar Azopardo, professores 
de música i, alhora, intèrprets, i de Jo-

Joaquim Pecanins va ser un folklorista, pedagog i compositor dedicat a la músi-
ca popular i a la música culta, profundament religiós i català convençut. Caldria 

reivindicar el seu nom per a un carrer de Manresa per recordar la important tasca 
que va fer per la cultura musical de la ciutat.

N
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sep Duran –col·laborador habitual en 
l’acompanyament al piano.

Pedagog
Com a pedagog va començar, des de 
1909, les classes de solfeig, teoria i dic-
tat, i des del curs següent de forma ofi-
cial va impulsar l’Escola de Música de 
l’Orfeó Manresà, amb la disposició de 
deixar els alumnes a punt per als estudis 
superiors. Va editar, també, un Primer 
llibre de la Teoria de la Música, per aju-
dar en l’aprenentatge.

Va implantar el mètode de Jaques Dal-
croze, conegut com a Gimnàstica Rít-
mica o Cançons amb gestos per als in-
fants del’Orfeó, on el van ajudar, com 
a auxiliars, Miquel Caelles, Rosa Miró 
i Neus Garí; i les activitats pedagògi-
ques Les Hores d’Art, on feia explica-
cions de les obres abans de escoltar els 
concert d’instrumentistes importants  
d’aquell moment, i les Hores d’Estudi, 
que va començar a Manresa i va conti-
nuar a Terrassa.

Des de 1911 va treballar també a Ter-
rassa, com a director suplent a l’Schola 
Choral, al costat de Joan Llongueras, i 
en el 1920 en va ser el director. Aquest 
mateix any va guanyar, per concurs, la 
direcció de l’Escola Municipal de Mú-

sica de Terrassa, on impartia les clas-
ses de piano, harmonia, contrapunt 
i composició. El 1925 dimiteix per 
discrepàncies tècniques amb l’Ajun-
tament de Terrassa i, conjuntament, 
amb altres professors i exalumnes 
funda el Conservatori de Música de 
Terrassa fins a l’any 1936 que es tanca 
per la Guerra Civil. També funda una 
orquestra de corda i completa, així, tot 
l’àmbit coral i instrumental.

Reconeixements
Com a compositor va compondre 
obres per a veus, per a piano, per a 
quartet i quintet de corda i sardanes i, 
sobretot, va harmonitzar per a veus i 
piano les cançons recollides i cançons 
amb gestos. Les poblacions de Prats de 
Lluçanès i Banyoles li han reconegut la 
seva tasca dedicant-li un carrer. Potser 
caldria, també, ara reivindicar el seu 
nom per a un carrer de Manresa, per 
recordar la important tasca que va fer 
per la cultura musical de la ciutat.

L’Orfeó Manresà, dirigit pel Lluis Ar-
guijo, el passat dia 27 de maig, al Pa-
lau de la Música Catalana, en el con-
cert commemoratiu del centenari de la 
Festa dels Orfeons de Catalunya –que 
va tenir lloc exactament el 27 de maig 
de 1917 amb la participació de l’Orfeó 
Manresà dirigit per Joaquim Pecanins, 
que també formava par de la comis-
sió organitzadora al costat de Joan 
Balcells, Mn. Francesc Baldelló, Joan 
Llongueras i Joan Gibert– va tenir l’en-
cert d’interpretar l’obra Comiat, amb 
«solfes» de Joaquim Pecanins –com 
anota ell mateix a la portada−, en dei-
xar el càrrec de director l’any 1920: Al 
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meu Orfeó Manresà, chor del mon cor. 
Un primer i significatiu record a la seva 
tasca manresana.

El proper dia 10 de juny, a l’Ateneu de 
Banyoles, les corals Veus de l’Estany 
i Nova Llavor, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Banyoles, han or-
ganitzat un concert-homenatge per 
recordar-lo i reconèixer la seva tasca 
interpretant obres i harmonitzacions 
seves. Crec que es mereix aquest ho-
menatge, que caldria estendre incloent 
les seves obres, de forma continuada, 
en els repertoris corals del país.

La seva estima per la música anava al 
costat de l’estima pel país: Catalunya. 
Va ser un músic dins el moviment 
de recuperació de la cançó popular 
catalana i divulgador, com a instru-
mentista, per un ressorgiment de la 
identitat nacional catalana. És l’autor 
de diferents articles a favor de la sarda-
na i de la llengua catalana i del Prefaci 
del Cançoner Popular Internacional. 
Catalunya-Cancionero Popular Inter-
nacional, propiciat pel Comissariat de 
Propaganda de la Generalitat de Cata-
lunya, (1938); i en la seva etapa docent 
a Banyoles, en uns temps difícils, en-
senyava català a través de les cançons.

Pecanins era un músic complet. Va 
dedicar tota la vida a la música culta 
i a la música de tradició oral, sempre 
envoltat dels músics i folkloristes més 
importants d’aquells anys. Tots ells es-
timaven la música i les arts com un tot 
global de cultura, conscients que im-
pulsant la música catalana ajudaven a 
preservar la identitat del país.

Joaquim Pecanins i Fàbregas 
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quadern obert

Àngels Arrufat
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propostes

Swede Levov és el paradigma del somni americà dels anys 60: 
un dels millors esportistes de l’institut es casa amb una reina 
de la bellesa i esdevé un reeixit home de negocis quan es fa 
càrrec de l’empresa fundada pel seu pare. Però tot el seu món 
trontollarà quan la filla es converteixi en una violenta activis-
ta contra la guerra del Vietnam. El famós actor escocès Ewan 
McGregor, a qui recentment hem pogut veure en la seqüela 
de Trainspotting, debuta com a director amb American Pasto-
ral, en la qual també es reserva el paper protagonista. L’acom-
panyen l’oscaritzada Jennifer Connelly en el paper de la seva 
dona i la jove Dakota Fanning com la seva filla. Es tracta 
d’una adaptació de la novel·la homònima de Philip Roth, per 
la qual va guanyar el premi Pulitzer. Roth és un dels novel·lis-
tes més premiats dels Estats Units i les seves obres les han dut 
al cinema directors tan diversos com Robert Benton (La taca 
humana), Isabel Coixet (Elegy) i Barry Levinson (L’ombra de 
l’actor). L’estrena comercial d’American Pastoral està prevista 
per al proper 9 de juny.

La màgia és un art escènic que ha agafat molt pro-
tagonisme a Manresa en els darrers anys. L’actuació 
al teatre Kursaal d’artistes com el Mag Lari, Juan Ta-
mariz, Jorge Blass o el Mago pop ha fet pujar l’afició 
per aquest gènere. No és estrany, doncs, que Man-
resa hagi estat escollida com a seu del XXXV Con-
greso Màgico Nacional, que se celebrarà a la nos-
tra ciutat entre el 29 de juny i el 2 de juliol, amb la 
participació de prop de 600 mags provinents de tot 
el món. A part dels actes interns del congrés, hi ha 
al Kursaal tres espectacles oberts al públic: la Gala 
Inaugural, el dijous dia 29, a les nou del vespre, amb 
les actuacions de Raul Alegría, Katrin Weissensee, 
Gabor Vosteen, Sergi Buka, Sr. Pérez i Quim Moya; 
la Gala dels Premiats, el diumenge 2 de juliol, a les 
dotze del migdia, i la Gala Internacional, el diumen-
ge, a les set de la tarda.

CINEMA. Jordi Casas

ART. Maria Camp

VINS. Robert Martí

TEATRE. Joan Morros

Les ombres 
del somni americà

Entrebosc 
blanc 2014Ultralocalismes

Màgia a Manresa

Durant els mesos de juny i juliol Konvent, 
a Cal Rosal, ofereix l’exposició Importa. Ul-
tralocalismes Casserres/Barcelona, amb tres 
artistes de Casserres i tres de Barcelona per 
jugar amb la dicotomia entra la capital i les 
comarques. Els artistes que hi participen són 
Josep Grifoll, Manel Boixadera, Joan Que-
ralt, Marta Lafuente, Javier Galan i Dani 
Buch. La voluntat del Konvent és demostrar 
que no cal ser a la capital per poder ser un 
centre d’art i creació de referència, i que a 
comarques hi ha força i carisma... I no hi ha 
dubte que el Konvent ho assoleix amb es-
creix perquè la seva tasca té ressò no només 
a nivell de país sinó també internacional. Per 
la seva banda, en el marc del projecte Vi_su-
als 17, al Museu de la Tècnica de Manresa es 
podran veure del 13 al 30 de juny les obres 
plàstiques, fotografies i curtmetratges que 
s’han creat enguany sota el tema del cep, i 
a l’Espai Rubiralta les de diversos integrants 
del Cercle Artístic de Manresa i una selecció 
del treball d’Elisabet Salat per a la creació de 
la imatge gràfica del festival.

Nou projecte vitivinícola engegat a Castellfo-
llit del Boix, amb la idea d’elaborar vins amb 
protagonisme clar de les varietats històriques 
de casa nostra, però sense deixar de banda 
les vingudes de fora, com la cabernet franc. 
El vi que avui us presentem ha estat elaborat 
a partir únicament de la nostra picapoll. Es 
tracta d’una interpretació diferent d’aquesta 
varietat, marcada pel seu pas per bóta d’acà-
cia. En vista, color més pujat de l’habitual, 
fruit del pas per aquesta fusta. En nas, les 
aromes característiques de la varietat i també 
de l’entorn bagenc en són les principals prota-
gonistes, amb un rerefons especiat i lleugera-
ment fumat, provinent de la fusta. Maduresa 
i tocs d’amable evolució, amb notes de fruits 
compotada. En boca, notes de fruita madura, 
potència i greixos orat, i certs tocs d’evolució 
buscada, que li dona llargada en boca i lon-
gevitat en ampolla. Un vi contundent, dife-
rent, per acompanyar plats amb certa inten-
sitat (carns blanques, peixos elaborats i amb 
salses). Una manera interessant i diferent de 
gaudir de la picapoll. Salut i vi.
PVP: més de 30 €
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crònica social

anresa, 21 de febrer de 1957. Pere Jorba 
Valls descobreix la placa en honor al seu 
avi, Joan Jorba Rius (1869-1938), funda-
dor dels magatzems Jorba. La senyalitza-
ció, que va servir per canviar de nom el 

carrer Nou, estava situada a la cantonada de l’emblemàtic 
edifici de Cal Jorba. En primer pla, d’esquena i amb la vara 
a la mà, hi figura l’alcalde Joan Prat Pons. La descoberta 
i rebateig del carrer es va fer en el marc de la celebració 
dels 50 anys de la Cambra de Comerç de Manresa, durant 
la Festa de la Llum d’aquell any. Ja feia uns mesos que la 
Cambra havia proposat al consistori substituir el nom de 
carrer Nou pel de Juan Jorba Rius i el de plaça del Pedregar 
pel de Castor Calviño de Sabucedo. D’aquesta manera, es 
volia retre homenatge als que es consideraven dos impul-
sors de la vida econòmica manresana.

L’Ajuntament no va tardar a aprovar la iniciativa i va envi-
ar un comunicat al Ministeri de Governació per tal d’in-
formar del canvi. Un dels motius que s’exposaven per a la 
substitució dels noms originals dels carrers era que «las 
denominaciones de calle Nueva y Plaza del Pedregar no 
responden a ningún motivo religioso, patriótico ni nacio-
nal»; en canvi, no es feia cap referència al caràcter popular 
i antic d’ambdós topònims. Aquest només va ser un dels 
esdeveniments amb què la Cambra va voler celebrar l’efe-
mèride de la seva fundació. L’acte central d’aniversari va 
tenir lloc al saló de plens de l’Ajuntament, on, en presència 
de les principals autoritats, es va llegir l’acord municipal 
pels canvis de nom, juntament amb diversos discursos 
d’elogi a la Cambra i a les dues personalitats homenatjades. 
Acte seguit, la comitiva es va traslladar als carrers respec-
tius, on es van inaugurar les plaques. 

Castor Calviño (1877-1941) fou un comandant d’infan-

teria amb càrrec a Manresa, molt arrelat a la ciutat i cone-
gut per la seva activitat dins la Cambra de Comerç. L’en-
carregat de descobrir la nova senyalització urbana amb 
el seu nom fou el seu fill, el manresà Mariano Calviño 
de Sabucedo i Gras (1907-1980), aleshores procurador a 
les Corts franquistes. La commemoració de les noces de 
plata de l’entitat es va cloure amb un dinar al restaurant 
Miami i amb la inauguració de l’exposició Once pintores 
catalanes de hoy, que reunia obres d’artistes com Josep 
Amat, Domènec Carles o Ramon de Capmany. En l’actu-
alitat ambdós espais han recuperat la denominació origi-
nal, i el nom de Joan Jorba s’ha traslladat a un altre carrer, 
situat al barri de Vic-Remei. 

Foto: Arxiu Comarcal del Bages

M

El carrer Nou, 
rebatejat com a Juan Jorba Rius (1957)
Mireia Vila
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fanal de cua

Papasseit
er als manresans –si més no per als qui 
estimem els llibres i la literatura–, la pa-
raula Papasseit té doble gènere: masculí 
–el nom d’aquell lletraferit, autodidacta 
i barceloní, que va escriure alguns dels 

millors poemes d’amor de tots els temps– i femení –per la 
llibreria especialitzada en llibres de segona mà que fins ara 
hi havia a la plaça de Gispert.

He dit hi havia, sí, i ara podria semblar que toca fer un 
nou rosari de lamentacions. Malauradament, és habitu-
al que els petits negocis vinculats a la cultura abaixin la 
persiana i que, per contra, guanyin terreny 
en aquest camp –com en tants altres– les 
grans superfícies i les franquícies desperso-
nalitzades. Es dona la circumstància, però, 
que, lluny d’haver-nos de lamentar, una 
vegada més, pel tancament d’una llibreria, 
celebrem que la Papasseit no ha tancat, sinó 
que s’ha fet gran i s’ha traslladat a un local, 
ara al carrer Barcelona, més lluminós i que 
dobla les dimensions de l’anterior. Fidels 
als seus principis d’oferir cultura a preus 
econòmics i fugir de les lleis i els títols que 
dicten el mercat i les llistes mediàtiques, el 
Miquel Sanchís i l’Anna Roca continuen al 
peu del canó, oferint, amb la cordialitat de 
sempre, unes quantes desenes de metres de 
prestatgeries curulles de volums vells –o no 
tan vells–, que perfumen l’aire amb olor de 
paper ranci, però també alguns títols nous triats perquè 
els agraden. La Papasseit és una llibreria necessària, que 
no suposa una amenaça per al sector arrelat a la ciutat, 
que prou que sobreviu com pot. A més, la llibreria s’ofereix 
com a espai d’exposicions i, com fins ara, en tant que espai 
cultural, continuarà sent l’escenari de presentacions i re-
citals íntims i alternatius, amb un públic fidel, al qual han 
seduït durant els anys que fa que s’hi dediquen.

Si Joan Salvat-Papasseit fos viu i s’escaigués la seva pre-
sència a Manresa, de ben segur que aplaudiria l’ambient i 
la filosofia d’empresa de la llibreria que porta el seu nom. 
Els manresans –si més no els qui estimem els llibres i la 
literatura– no podem deixar de fer-ho.

Coses de valor
avant l’abús i la pressió mediàtiques en la 
incidència preponderant en els aspectes 
més negatius de la vida, és digne d’agra-
ïment i difusió qualsevol testimoni d’al-
tres realitats admirables i que enalteixen 

i encoratgen. Així, la lectura de l’entrevista de Marta Nadal 
a Jana Balacciu Matei (Gogorari, Romania, 1947), publi-
cada al darrer número de Serra d’Or.

Diguem, d’entrada, per situar-nos, que es tracta d’una dona 
que ha menat, i mena, una activitat intensa i indeturable en 
la tasca de traduir obres literàries del català al romanès. Au-

tors contemporanis com Pere Calders, Mercè 
Rodoreda, Joan Sales, fins a més joves com Ma-
ria Mercè Marçal, Jaume Cabré, Ramon Solso-
na, entre altres. Mereix, però, una remarca espe-
cial el seu interès i dedicació a Ramon Llull, de 
qui porta traduïts sis llibres. D’ell diu que «va ser 
el primer que ja fa molts anys em va fer merave-
llar-me de la llengua catalana». Considera tam-
bé que el seu llegat als escriptors posteriors va 
ser més important que no pas el d’uns models 
literaris. I aquest llegat, diu ella, és «l’instrument 
per a les seves creacions, una llengua capaç d’ex-
pressar totes les aspiracions humanes».

En l’entrevista, diu més coses sobre Llull, però 
també sobre la seva infantesa i joventut a Ro-
mania, com veu ara el seu país des del punt de 
vista cultural, el fet de traduir, com va venir a 

Catalunya a estudiar la nostra llengua i la seva relació amb 
altres persones de la catalanística europea.

Remarquem també que el seu treball de traductora no 
és atzarós ni dispers perquè ella ha estat la creadora i di-
rectora, a Romania, de la Biblioteca de Cultura Catalana, 
col·lecció de llibres de l’editorial Meronia on, des del 1998, 
ja s’han publicat, en romanès, quaranta obres catalanes. 
Aquest gest integrador, diu ella molt gràficament, respon 
al desig que les «molles» de pa que representaven aquestes 
traduccions fossin percebudes com a «parts d’un pa sen-
cer». I és que ella creu que «la literatura, la matèria prime-
ra de la qual és la llengua, és la veu més profunda d’una 
nació, que assegura la supervivència de la seva identitat».

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

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

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

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

Llegir per parlar, 
llegir per aprendre

Amb la denominació «Llegir per parlar, llegir per aprendre», el Departament de 
Cultura edita una publicació en línia destinada a practicar i aprendre la llengua ca-
talana de la població adulta a l’entorn de la lectura. 

Es tracta de material de suport del programa Voluntariat per la llengua, de clubs 
de lectura i de les classes de llengua, entre d’altres, que amplien les iniciatives dels 
centres de normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Les activitats es poden descarregar de la pàgina web de llengua catalana http://llen-
gua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_
parlar. Els textos de les activitats són narracions, receptes de cuina, programes de 
mà, còmics, guies de viatge, cançons, bases de premis, prospectes mèdics, apunts 
publicats a blocs o articles, ressenyes o fragments de llibres d’escriptors, etc.

Els temes socials, històrics, els drets humans, els sentiments o les experiències per-
sonals que s’hi tracten són la garantia d’interessants lectures i de llargues converses.

El material consta d’una guia didàctica i tot un seguit de quaderns que proposen 
activitats de conversa a partir de la lectura de textos reals.

Les persones i les entitats interessades a participar-hi es poden adreçar a la Direcció 
General de Política Lingüística o al Consorci per a la Normalització Lingüística.

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

www.elpou.cat
elpou@elpou.cat

93 872 50 18

Manresa

REGALA 
TOT UN ANY 

D’INFORMACIÓ 
MANRESANA

Per només 42,90 euros 
enviarem la revista 

cada mes a qualsevol 
lloc del món
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l pecat original comença amb l’edificació del des-
campat a l’altra cantó dels antics cinemes Atlànti-
da. L’aparcament dissuasiu més brutal que va tenir 
la ciutat fins a la fi del segle passat. Fins llavors, la 

concentració de les fires de l’Ascenció i de Sant Andreu 
al voltant del Passeig i el carrer de Guimerà era fantàstica, 
tot i que els botiguers ja van començar a queixar-se que 
alguns nouvinguts a la zona de Bonavista feien més ne-
goci que ells. Amb la manca d’espai per als firaires de les 
atraccions, mai no es van plantejar, seriosament, traslladar 
el bloc cap als afores, o sigui, parades i caballitos perquè 
la UBIC –una associació que sempre ha procurat més pel 
centre que per la perifèria– no li interessava. Les atraccions 
van anar a parar al barri de la Sagrada Família, en una avin-
guda de Francesc Macià que s’acabava d’inaugurar. Allà, 
la pau dels veïns, acostumats a ser l’extraradi, es va veure 
alterada dos cops l’any pel desembarcament de la part de 
la fira que, precisament, no comportava més vendes als co-
merços de la zona.

Els anys han anat passant, el centre ja no és el centre –s’ha 
desplaçat, mal li pesi a la UBIC i per desgràcia del Centre 
Històric- i l’antiga perifèria està més integrada al teixit urbà. 
Ara, la dicotomia és una altra, si bé convé que tots les activi-
tats importants ajudin a revitalitzar el Barri Antic, hi ha zones 
de la ciutat com els Trullols on, pel context i l’espai lliure, 
les atraccions encaixen millor, s’hi aparca més fàcilment i  
–també diguem-ho– els empresaris de la zona tenen dret a 
beneficiar-se dels grans esdeveniments com durant anys ho 
han fet les associacions de comerciants del nucli històric. El 
botiguer és un espècimen complicat, a Manresa i arreu. Els 
enemics, sempre els troba més enllà del seu establiment. I, 
a veure si per fi tots els Oleguers Bisbals de la ciutat ho ente-
nen, en les últimes dècades, el model comercial i econòmic 
ha canviat del tot i, si hem de ser del tot crítics, també el de 
les fires i les exèquies d’aquella fira de mostres –ara cadu-
ca– que es deia ExpoBages. Podem protegir el model tradi-
cional, sí, però aquell que hagi fet els deures i s’hagi sabut 
singularitzar i adaptar als temps que vivim.

NÚM. 239

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ JUNY 2017

E

ATRACCIONS FATALS
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

PLAÇA DE LA REFORMA 3.0

ada canvi que ha patit la plaça 
de la Reforma ha marcat una ge-
neració. Els meus avis ja van viu-
re l’alçament del monument a 

«los Caídos». Un melindro de 16 metres 
d’alçada que homenatjava els man-
resans que van morir durant la Guerra 
Civil lluitant al bàndol franquista, evi-
dentment sense fer cap referència als 
desapareguts al bàndol republicà. Els 
meus pares van veure com la plaça es 
desprenia del monument franquista 
però s’hipotecava la ciutat per construir 
un aparcament soterrat i cobrir l’entorn 
de ciment de la mà de l’empresa Eys-
sa. Una jugada mestra que va col·locar 
Manresa al top 5 de zones blaves més 
cares de la península. 

Però jo també he vist una reforma de 
la ben anomenada plaça de la Refor-
ma. L’any 2021, després d’una sequera 
considerable, el terra dels carrers de 
Manresa semblava ple de varius, no per 
l’acumulació de sang que suposa ser 
el «cor de Catalunya» sinó per l’excés 
d’orins de gos. Per a més inri, la manca 
de pluja tampoc no ajudava a desfer 
els excrements de gos que els cuida-
dors incívics deixaven a la via pública. 
Aquesta situació era inadmissible si el 
consistori pretenia competir amb Las 
Vegas –almenys pel que fa als turistes 
jesuïtics– l’any següent. Per sort, en els 
Pressupostos Participatius 2021 un ciu-
tadà va fer la proposta de la plaça de la 
Reforma 3.0, i va guanyar per golejada. 

Valga’ns Déu, la que ens espera 
amb la reforma promesa 
de la plaça Bonavista, 
una espina per a Manresa:
que si cal girar a la dreta,
si vas en direcció a Vic;
i poc després a l’esquerra
per sortir de l’embolic...
Confiem que en quatre mesos
ho tinguem solucionat,
que fer places a Manresa
és un tema delicat. 
No recordeu Sant Domènec
i la seva ampliació?
Sort que per la Bonavista
no hi ha hagut oposició. 
Mentrestant, faves comptades:
al concurs de l’ascensor,
que ha d’anar de Santa Llúcia
fins a la plaça Major
no ha tingut gens de requesta
i ningú no l’ha entomat.
Voleu dir que ens fa cap falta? 
Perdoneu la claredat.

Al Madrid totes li ponen
i ja té una copa més,
la dotzena. Enhorabona;
d’Europa són els primers.
Sonen ben poques botzines
fent gatzara i xarbascat
i això augmenta l’autoestima
que sento per la ciutat.
Com a bon barcelonista
percebo un cert desconsol,
però em faig meva la dita:
«Són les coses del futbol.»

Aviat sabrem el dia, 
potser avui, potser demà,
del referèndum, i via!
disposem-nos a votar.
Què voleu més democràtic
que un referèndum obert?
Què voleu de menys dogmàtic?
Què voleu amb més encert?
No ens deixen dir-hi la nostra.
Què volen aquesta gent?
Demostrem al món amb força
que votant la gent s’entén
i acudim amb la bandera 
a les manifestacions 
posant-hi la part que ens toca.
Més que mai: pit i collons!

Aquest projecte va ser la revolució de la 
neteja de la via pública a la ciutat. Per 
dur a terme aquesta tasca utòpica, uti-
litzava centenars de robots de neteja 
per eliminar totes les mostres d’incivis-
me dels ciutadans: excrements i orins 
de gos o d’ésser humà, papers, buri-
lles... I d’altra banda vetllava pel com-
pliment de les ordenances municipals 
de civisme mitjançant una brigada de 
drons que enregistraven i identificaven 
els infractors a vista d’ocell. L’aparca-
ment de La Seu-Centre, gràcies al seu 
nivell paupèrrim d’ocupació, servia 
com a espai de recàrrega de bateries 
de l’exèrcit mecanitzat. La Proposta 
Participativa duia com a cirereta la 
construcció d’un monument per re-
cordar «Los Caídos» –tots els ciutadans 
que s’han fotut de lloros després d’ha-
ver trepitjat una tifa de gos. L’estàtua 
de pedra, representada per un gos de-
fecant, ja és un dels punts turístics més 
preuats, especialment a l’estiu, quan fa 
un sol que ofega i la gent fa cua per 
remullar-se a la font situada en l’orifici 
d’extracció del monument.

El problema d’aquesta reforma va ser 
que la ciutat es va hipotecar per vint 
anys amb l’empresa de drons i robots 
de neteja, el consistori només veia un 
1% de l’import recaptat per les multes. 
Tot plegat, just dos anys abans d’aca-
bar la concessió infernal amb Eyssa. La 
plaça sempre havia portat cua, però en 
aquest moment més que mai. 

C
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VA COM VA LLUM DEGÀS

PLATAFORMA 379  PLAÇA DE LA REFORMA 3.0
anresa ha estat sempre una 
ciutat de lluites compartides. 
Va ser-ho històricament i ho ha 
estat en èpoques més recents. 

Sense anar més lluny, van ser-ho l’as-
semblea del Bages, durant la dictadura, 
i l’aparició de Regió7. També el movi-
ment veïnal –sobre el qual aquests dies 
s’ha presentat una exposició, promogu-
da des d’Òmnium Bages-Moianès– o la 
catalanització de l’escola i el salvament 
d’una part important del patrimoni, re-
cuperat per a usos culturals i socials. Des 
dels edificis del Casino i el Kursaal a la 
casa Lluvià, el teatre Conservatori i altres 
reductes de la Manresa industrial. Els 
manresans hem compartit la lluita per 
a la preservació natural de l’entorn i no 
han faltat moviments ni plataformes en 
defensa dels nouvinguts, els desnonats, 

els més necessitats, etc. Ara, a l’entorn 
de quatre monges caputxines, titulars 
del convent del carrer de Talamanca, 
s’ha creat la Plataforma 379, que són 
els anys que fa que l’ordre s’establí a la 
ciutat. L’objectiu no és altre que fer-los 
costat en la seva lluita, ara com ara favo-
rable al bisbat, de cedir l’espai a la ciutat 

perquè s’hi construeixi una residència 
d’avis dependents. De moment ja s’hi 
han sumat algunes entitats i particu-
lars. S’hi han fet i s’hi faran actuacions 
musicals, recitals i xerrades de suport. I 
si convé, ressuscitarem el miracle de la 
Llum, probablement la primera gran 
lluita compartida dels manresans.  

M

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS
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que es fan servir per anar col·locant la 
compra. Hi ha en venda absolutament 
de tot, des de rajoles de cuina a un cot-
xet de nen, passant per una col·lecció 
de llibres de l’oceanògraf Cousteau. I 
el venedor/a assegura que, fins i tot, ho 
entrega a domicili. En aquest cas, tira 
la casa per la finestra, mai prou ben dit. 

LAVABOS PROVISIONALS
L’estampa adjunta al text la va captar 
una subscriptora de la revista en una 
visita als multicinemes Bages Centre. 
Els lavabos de la planta baixa estan en 
obres i, com a solució provisional per 
tots aquells que necessiten anar a fer 
un riu abans d’asseure’s a la butaca a 
veure una pel·lícula, s’han habilitat un 
seguit de cabines sanitàries de les que 
es col·loquen en els grans esdeveni-
ments a l’exterior. Amb la crisi econò-
mica i del sector no hi ha hagut proble-
ma per trobar lloc, ja que una part dels 
locals no s’han arribat a ocupar mai. La 
imatge, tot i que provisional, no deixa 
de ser curiosa.

ELS FONT TORRA 
NO PERDEN EL COMPÀS
Començo el repàs amb una aparició 
televisiva de cares manresanes cone-
gudes. Especialment, la de la nostra 
companya de NacióManresa Aina 
Font Torra, amant de la música com 
el seu germà, Biel, que fins i tot podria 
fer-hi carrera. Com veiem a la imatge, 
els dos germans, conjuntament amb el 
seu pare, molt relacionat amb el món 
del teatre, va inaugurar les emissions 
del programa No perdis el compàs, 
de TV3 que la tele catalana coprodueix 
amb la cadena balear IB3. De fet, van 
ser els guanyadors del primer dia i van 
guanyar 4.500 euros, que al final van ser 
3.600 pel tema de les retencions fiscals. 
En la darrera prova, van quedar empa-
tats amb tres germanes de Girona i els 
va salvar la pregunta: «Quin és el can-
tant canadenc que canta Haven’t met 
you yet?». I és que el cantant és el cro-
oner canadenc Michael Bublé, un dels 
artistes preferits del Biel Font Torra. 

ELS TOUS, PARCIALMENT 
MANRESANS
No deixem el marc la televisió pública 
catalana perquè al programa Fora de 
sèrie de TV3, la periodista especialista 
en tendències i dona-anunci –només 
cal veure les etiquetes de les seves 
imatges a la xarxa Instagram per com-
provar-ho– Bibiana Ballbé va escollir 
entrevistar Rosa Oriol, la mare de l’os-
set més emblemàtic del món de la 
joieria, en un episodi que s’emetrà el 
dia 11 de juny. L’equip de la televisió pú-

blica va venir a rodar a Manresa: a les 
instal·lacions de Tous a la zona del Guix 
–loft luxós inclòs–, als camps de cultiu 
del voltant on, casualment, van tro-
bar-hi sor Lucía Caram i, per identificar 
més el municipi on va néixer la factoria, 
també al carrer d’Àngel Guimerà –on 
ara hi tenen botiga– i el Passeig –ho 
veieu a la instantània–, una zona que 
tant Rosa Oriol com el seu marit Salva-
dor van confessar no freqüentar massa. 
Menys encara, però, el carrer del Born, 
justament on, en el seu dia, s’hi ubica-
va el primer establiment de la firma. El 
cas és que en el moment que la gent 
de la tele els va proposar creuar la línia 
psicològica de la plaça de Sant Domè-
nec, el matrimoni va refusar la idea, ja 
que implicava endinsar-se en una part 
de Manresa que no els agradava gens. 
I això que la senyora Oriol va crear una 
fundació caritativa per ajudar, preci-
sament, les persones que, en un tant 
per cent molt elevat, viuen en aquesta 
zona tan vergonyant.

TAULÓ D’ANUNCIS 
IMPROVISAT
Continuant amb les penúries econòmi-
ques de certs manresans, una lectora 
del Pou i habitual del supermercat que 
la cadena catalana Condis va obrir fa 
pocs mesos al carrer del Esquilets, em 
fa arribar aquesta fotografia d’un parell 
de fulles esgrogueïdes manuscrites 
amb bolígraf d’articles en venda que va 
trobar damunt de la bústia de suggeri-
ments a l’entrada de l’establiment, just 
al costat d’on s’acumulen les cistelles 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS
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DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

MORTS MOLT MORTS I VIUS MOLT VIUS 
anresa i les seves contrades do-
nen per a molt. Les seves his-
tòries, siguin certes, inventades, 
mal recordades o mal relata-

des, encara donen per a més. En aques-
ta etapa de rendiment de comptes des 
del divan, tenim tema i temes: Si vàrem 
començar, en el primer article, parlant 
de l’etapa oceànica és pel fet que, per 
tal de fer un creixement col·lectiu acu-
rat, profitós i que ens faci aprendre i re-
considerar conductes i sentiments ens 
cal remuntar-nos, al part, al naixement, 
segons Melanie Klein, psicoanalista fo-
calitzada en relacions del objecte. Qui-
na petulància la meva en citar-la! Ens 
calia, doncs, recordar que venim de l’ai-
gua i que si no anem amb compte ens 
quedem fossilitzats com a ciutat, que ja 
hi estem en vies.

Per un altre costat, un altre psicoanalis-
ta de pro, Alfred Adler, ens parla de la 
teoria de les compensacions. Si ens sen-
tim inferiors, podem actuat de manera 
superba o amb un comportament de 
superioritat i tota persona es relaciona, 
sota aquest punt de vista, amb la seva 
comunitat. Si ara citem el Sisa, el Jau-
me Sisa, podem fer un recordatori de 
persones manresanes o relacionades 
amb Manresa: «Passeu, passeu que això 
és casa vostra...». I alguns van, i s’ho van 
creure. Des del rei Pere III, el Cerimoniós, 
els bisbes Galceran Sacosta i Miquel de 
Ricomà, Guillem Catà, Lluís de Pegue-

ra, Berenguer de Montagut, Sant Ignasi 
quan no era sant, els jesuïtes en la seva 
no vinculació a Manresa, la Generalitat a 
Manresa, les visites de reis i reines, tant 
els antics com els restaurats, els favets 
i els tremendos encara perpetuats avui 
dia, Soler i March, Sarret i Arbós, el car-
denal Lluc i l’escoltisme, i fent salts de 
temps, el Foques, l’alcalde Moll i la se-
nyora Mojado, els feixistes manresans, el 
Peret Borratxo, el Jeroni, l’Insti dels 70, 
l’Opus Dei a Manresa, el Met o el Jau-
met, l’alcalde Joan Cornet, Simeó Selga, 
els comerciants i la seva relació amb les 
comunicacions... i tan poques... dones.

Entre tots, citant un altre mestre del 
divan, Carl Gustav Jung, ens parla 

d’aquest inconscient col·lectiu, dels 
arquetips. Compartim imatges incons-
cients, els manresans? Ara venen els 
analitzadors més etològics i conduc-
tuals i ens diuen que només podem 
analitzar conductes sota l’empara de 
la bioquímica i la ciència empírica. Ens 
hem portat bé els manresans? Com es 
diu, tenim allò que ens mereixem o la 
nostra història passada o recent ens ha 
deixat tarats? Tenim remei? Volem ser 
alguna cosa més que una ciutat ador-
mida, trista, comatosa, amb mancança 
d’iniciativa i només per esperit cívic di-
rem com a l’Inici de càntic en el tem-
ple: «Ens mantindrem fidels per sem-
pre més al servei d’aquest poble», que 
vol esdevenir i actuar com una ciutat?

M

SEQÜELES DEL VERMELLGATE
El restaurant del carrer de les Piques no 
podrà agrair mai prou la promoció in-
directa que les trames polítiques man-
resanes li estan proporcionant després 
de l’episodi de les gravacions del trian-
gle de les Bermudes format per David 
Bonvehí, Pere Culell i Mireia Estefanell, 
aquesta última desposseïda d’atribuci-
ons del cartipàs municipal i vetada per 
Mercè Conesa després que s’anunciés 
que s’incorporaria com a assessora a la 
Diputació de Barcelona. Com testimo-

nia la imatge captada d’amagatotis el 
2 de juny, el dia en què Ricard Canals i 
Jordi Ribot van actuar al restaurant en 
el marc d’un seguit de concerts que els 
serveixen per presentar el disc gravat 
en directe el novembre passat al Con-
servatori, els dos músics van tenir uns 
convidats d’excepció: el diputat Joan 
Tardà, que era a Manresa per participar 
en un acte conjuntament amb Mireia 
Boya i David Companyon, acompanyat 
de Mireia Estefanell i Pere Culell, que 
no només van presenciar el concert 
sinó que també van comprar el disc.
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

PERE FONTANALS, PIRELLISTA, PERIODISTA I PLURIPOLEMISTA

e primer tothom diu que no el coneix, en Fontanals. 
Però de seguida surt un episodi, una aventura o un 
negoci on aquest home s’ha arriscat a provar sort. Des 
dels anys d’escola o en mil i una feines. I tant que el 

coneixeu! Ara mateix, amatent al batec de la ciutat des de 
NacióManresa, també el veureu sovint fer tertúlia a ca la 
Goñi –formalment, a Canal Taronja. Pere Fontanals i Bosch. 
Del 1972, fill del barri de Valldaura. Amb el seu germà Jaume 
van fer primària al Sant Ignasi, però ell quedà predestinat als 
estudis professionals: administratiu i informàtic, i d’aquí fins 
a la UVic, aleshores que anàvem amb l’ema-essa-dos, i els 
mòbils quedaven per a la ciència ficció! No hi va acabar ni 
un curs, que se’l rifaven les empreses de PC –Triònic, Control, 
Bages informàtica...– fins que el 91 en tingué una de prò-
pia, que era el CIM. Flirtejà amb el poder, s’incorporà a Jove 
Cambra, i fins obrí una sucursal, just abans que no se n’anés 
tot en orris! Tant li fa, en Fontanals té nas per als negocis, un 
punt de barra i un fetge com una rajada –això que ara en 
diem resiliència.

I aleshores es va plantar als peus dels Drets, en un quiosc de 
diaris, revistes i xiclets. I en acabat, una altra tombarella: en-

tra a la Pirelli, de la mà de son pare. I serà un arribar i moldre, 
perquè al cap de poc ja era al comitè en nom de la CGT, i 
abraçava camins de revolució. O de política, perquè també 
fitxà temporalment per ERC i es començà a mirar la ciutat 
en el seu detall. L’espetec de la multinacional pneumàtica 
el deixà altra vegada a l’atur i ressuscità al bar Los Jamones, 
allà a la Font: catorze hores al dia, any i mig, i al capdavall 
un traspàs per continuar bufant cullera. D’això ja no fa tant! 
En el seu periple vital, ara el Pere es casarà amb una russa 
(vegeu pàg.26), sumarà dues bessones precioses, començarà 
estudis de filosofia a distància i s’incorporarà al món de la 
comunicació digital en clau de publicitari. Recordeu aquell 
Més Manresa de TLB i el grup Basiana? Després vindrà la 
Bagesfera i, a la fi, aquesta franquícia del grup NacióDigital 
que l’obliga a buscar més notícies que no pas anuncis; Na-
cióManresa. Vuit anys d’estabilitat, salpebrada de polèmica: 
qui ho deia que el digitals no anirien? Qui ho diu que ell no 
és periodista? Fuma més que no dorm, però li agrada fer allò 
que fa. I ara que gasta despatx propi el podeu veure cada dia 
per Sobrerroca enfilant el Cap del Rec, apujar la persiana, i 
buscar la pregunta, la foto o aquella exclusiva que li permeti 
pensar que, tot plegat, ha valgut la pena.   

D
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www.manresa.cat/obresbonavista

App Viu Manresa
obresbonavista@ajmanresa.cat

A partir de dimarts, 6 de juny

CANVIS EN LA MOBILITAT 
PER LES OBRES A LA PLAÇA BONAVISTA
(Fase 1. Durada: Quatre mesos)

Ocupació d’un dels dos carrils de 
Ctra. Pont de Vilomara en direcció a 
carrer Mn. Jacint Verdaguer.

1

Sentit únic del c/ Mn. Jacint Verda-
guer (entre carrer Bisbe Comas i 
Ctra. Vic) direcció ctra. Vic (sortida). 

6

S’ocuparà un del dos carrils de 
circulació d’entrada de la Ctra. Vic 
en direcció a centre ciutat.

4
Prohibit el gir a l’esquerra de Mn. 
Jacint Verdaguer a Ctra. Vic en 
direcció plaça Bonavista.

3

Els vehicles de Ctra. de Vic i Passeig Pere III que 
circulin en direcció sortida ciutat es desviaran cap 
als carrers Bisbe Comas i Mn. Jacint Verdaguer .

5

Prohibit el gir a l’esquerra de Ctra. Pont 
de Vilomara a Mn. Jacint Verdaguer, en 
direcció al carrer  Bisbe Comas.

7

Prohibit aparcar a c/ Mn. Jacint 
Verdaguer de Ctra. Pont de Viloma-
ra a Ctra. Vic. Dos carrils de sortida.
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