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editorial

Hereus compromesos

L

a destrucció del teixit industrial a manresa
i al conjunt del bages en els últims anys a
estat fora de mida. Sembla que ni, en el
seu moment, la crisi tèxtil va ser tan devastadora. Sobretot perquè la terciarització
de la nostra economia afecta més directament o indirectament les factories de producció de béns de consum i, valgui la
redundància, si el consum baixa fins a tocar fons, s’atura l’engranatge que fa rodar el sistema capitalista, el
comerç, l’oci, les despeses supèrflues. La nostra, una
ciutat eminentment menestral, ha perdut moltes
empreses i negocis de referència bastits sobre nissagues prou rellevants a nivell local. Algunes van quedar obsoletes i no van saber mirar cap al món enlloc
que cap a la península o el mercat més proper.
D’altres, amb un afany excessivament expansionista,
van voler –per contra– abastar mercats inexplorats o
van buscar socis insolvents –la mateixa Pujol
muntalà– que les van portar a la perdició. tot plegat
ha aniquilat moltíssims llocs de treball que, ara per
ara, sembla difícil que es puguin recuperar, sobretot en aquells sectors, com el constructiu i el
d’empreses d’instal·lació, que han estat a
l’ull del cicló de la crisi.

nissagues. En algun cas, de l’auge a la minorització o
a la inversa. El repàs no deixa de ser la nostra particular auca del senyor Esteve amb totes les reserves del
món. Hi ha famílies que, tot i que actualment no estan
relacionades amb cap activitat productiva, continuen
sent propietàries de finques al sòl de la manresa urbana i en la conurbació. Són l’herència d’un passat
esplendorós o de l’acumulació de propietat amb la
idea que la pedra i la terra sempre acaben tenint
algun valor de mercat. Ara bé, si, en molts casos, les
nissagues han sabut ser tant o més professionals que
les empreses punteres, en altres casos, l’herència és
més una penúria que no pas un avantatge. Entre
molts altres motius perquè, a banda de la capacitat de
gestió, la professionalització en tots els àmbits de l’economia esdevé crucial. Així, avui dia, només poden
continuar sent competitius aquells que estan al peu
del canó, renovats, adaptats i compromesos amb l’herència rebuda.

Un cas a part és el del comerç
tradicional i l’etapa de
negror absoluta que
està travessant. La
ciutat no ha sabut
protegir-lo, però,
també cal reconèixer-ho, moltes
botigues no han
sabut
veure
venir el vendava, adaptar les
estructures, reinventar-se i esperar que vinguessin
temps millors. En
aquest número,
analitzarem la història i la transformació
dels negocis d’algunes
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notícies del pou
Joan Piqué, nou cap de
Comunicació de l’Ajuntament
El company Joan Piqué, periodista de professionalitat
acreditada i membre de la redacció de la revista El Pou
de la gallina des de fa 25 anys, ha passat a ocupar el càrrec de cap de Comunicació de l’Ajuntament de manresa
des del dia 1 de setembre. El nomenament, que s’ha consensuat en el marc de la comissió de seguiment de
l’Acord d’Investidura i Governabilitat a manresa signat
entre CiU i ErC, comporta inevitablement que l’amic
Piqué hagi de deixar de formar part del col·lectiu de la
revista, on a més d’elaborar reportatges periòdicament –
cal recordar que va obtenir el premi tasis torrent al
millor reportatge publicat a la premsa comarcal, amb el
tema Viure amb el càncer–, es feia càrrec de la secció
D’aquí i d’allà i també de la maquetació de la publicació,
des de feia més de vint anys. No cal dir que, tot i lamentar la pèrdua del seu bon fer, tant en l’àmbit professional
com humà, li desitgem molts èxits en la nova feina, que
estem segurs que desenvoluparà de manera eficaç.
Llicenciat en Periodisme, Joan Piqué treballava actualment a l’empresa Pauta, del Grup transversal, Cultura i
Comunicació, i prèviament havia format part durant deu
anys de la redacció del diari Regió7 i havia estat corresponsal de diversos mitjans nacionals, com els diaris Ara i
La Vanguardia. Va ser un dels membres del nucli impulsor de la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi
de Periodistes de Catalunya i actualment col·labora amb
la junta de la demarcació. també ha estat membre i president de l’Apunt, Associació de Periodistes de la
Catalunya Central.

Redacció, administració,
publicitat i subscripcions:
Associació cultural El Pou de la gallina
President: Jaume Puig
Vicepresident: Jordi Sardans
Secretària: Lourdes muñoz
Tresorer: Francesc García
Vocals: Joan badia, Joan Cals, Carles Claret,
ramon Fontdevila, Lluís matamala,
Josep r. mora, Joan Segon, teresa torra i
Joan Vilamala
Carrer Sobrerroca 26, 1r 1a
Apartat de Correus 1 - manresa
telèfon i fax: 93 872 50 18
www.elpou.cat
elpou@elpou.cat
Membre de l’Associació
Catalana de la Premsa Comarcal
Premi Tasis Torrent 1991
Coordinador: Jordi Sardans
Cap de redacció: Carles Claret
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Gubianas i
Vilamala
fan més auques
Els amics Jaume Gubianas i Joan
Vilamala, col·laboradors habituals
de la revista, continuen produint
auques i aquest setembre n’acaben de publicar dues més. Una
commemora els vint anys d’acció
d’una entitat de la Catalunya
Nord i l’altra glossa la Festa dels
resistents, de Castellbell i el Vilar.
Les podeu trobar, com sempre, a
www.auques.cat.
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector
Papers per a tothom
La frase amb la qual titulo aquest escrit
es va sentir fa temps per part de diversos activistes que demanaven la legalització de la residència de la immigració extracomunitària al nostre país. I
m’ha vingut novament al cap arran de
veure sovint enormes cues de gent al
davant de la comissaria de la policia
espanyola a manresa, que és on els
l’han de preparar. molts hi passen fins i
tot la nit per tal de ser els primers a
l’hora d’obrir. Si bé als darrers dies la
cosa ha millorat una mica, donant la
tanda a l’avançada, la veritat és que el
problema persisteix. Val a dir, per altra
banda, que si bé és aquest el col·lectiu
de persones més perjudicat per la
burocràcia, els nacionals també ho
patim en major o menor mesura.
Davant d’això no em puc estar de fer
fer-me algunes preguntes, a les quals
en temo que ningú del govern corresponent no donarà resposta.
1. Per què aquesta obsessió malaltissa
de l’administració per tenir tothom
controlat amb els papers i després no
es faciliten les coses? Sembla com si
tenint arxius plens ja n’hi ha prou. A
més a més, si canvies d’organisme
públic et fan portar novament més
papers, quan resulta que ja els tenen
en un altre lloc. Es tracta de tenir el
personal propi ocupat i el «client» preocupat per sistema.
2. Quin sentit té anar personalment allí
a renovar la documentació, si enviantlos una foto nova per Internet i canviant les dades i la situació personals, si
escau, hauria de ser suficient? Prou
que t’envien els bancs una tarja de crèdit nova quan caduca la vella sense
tanta comèdia. Hom pot dir que així
s’evita el frau, però això no és pas veritat, ja que els especialistes en practicar-lo prou saben com ho han de fer!
3. Què en fan de tantes fitxes si després, encara que aquesta pobra gent
visquin il·legalment, tampoc és convi-

dada marxar? A les últimes setmanes
tothom ha vist l’allau d’immigració
que fuig del desastre i de les guerres
del proper Orient i com Europa, en
lloc de posar-hi remei, només fan
reunions i no es capaç d’assajar una
política raonable i comuna, de manera que cada estat va a la seva amb un
resultat fatal. Igualment el conflicte
amb els «top manta» a Salou i barcelona és esperpèntic. La policia es veu
incapaç, molt mediatitzada per un
cert bonisme social i a vegades també
per una mala praxi interna, de detenir
qui fa comerç il·legal o que no té el
permís de residència al dia. Aleshores
em pregunto per què hem de fer
tanta comèdia amb els papers si després serveixen de ben poc. O, millor
dit, només rep qui té la mala sort d’estar un dia en el lloc equivocat.
4. Després de tenir aquesta gent amb
papers, després es comprova realment si les seves activitats econòmiques i/o laborals compleixen amb la
hisenda pública? Perquè, més enllà
dels famosos papers, m’agradaria que
si ens hem de resignar temporalment
a la seva presència als nostres carrers,
almenys aquesta gent també disposés
d’un espai habilitat per a la venda i es
paguessin, com qualsevol comerciant
d’una fira ambulant, les taxes corresponents. I el seus proveïdors l’IVA i el
que faci falta, com qualsevol fabricant, importador, distribuïdor o botiguer.
Ja sé que tot és un problema global i
de difícil solució, però si no som capaços d’endreçar-lo, almenys a casa nostra, malament rai. Em sembla que,
com a mínim, hem de prendre bona
nota del que no s’ha de fer, per quan
tinguem les estructures del nou estat
català que és imprescindible aconseguir; també per millorar significativament i disposar d’un nou marc en
aquest àmbit.
Antoni Daura
(article publicat al Pou Digital
www.elpou.cat)
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de mes a mes
Iberpotash patrocina
el Bàsquet Manresa
4 de juliol. Es fa públic que ICL, el grup matriu
d’Iberpotash, serà el principal espònsor del bàsquet
manresa durant tres anys, amb una aportació de
300.000 euros, gairebé el doble del que aportava la
bruixa d’Or, que es planteja passar a ser un dels coespònsors.

La festa de l’orgull gai
recorre el centre
4 de juliol. La tercera Pride manresa, la festa de l’orgull
gai, lesbià, transsexual i bisexual, fa sentir la crida per la
igualtat i la diversitat en una cercavila pel centre, amb
la participació de la sectorial de l’ANC, amb una pancarta per la independència.

Trobada de parelles a la Cova
5 de juliol. Una setantena de parelles participen en la
trobada que organitza La Cova de Sant Ignasi per obrir
el santuari a la ciutadania de manresa. A més d’una
celebració religiosa, fan un recorregut per veure la nova
imatge de la Coveta i la rehabilitació que s’ha fet a la
tercera i quarta planta de la casa d’exercicis espirituals.

El Xup i la Font
celebren aniversaris
10 de juliol. El barri del Xup enceta la celebració dels
seus 50 anys amb l’obertura de l’exposició 50 anys fent
barri, al local de l’associació de veïns. Dues setmanes
més tard, el barri de la Font dels Capellans celebra els
40 anys de la fundació, amb un pregó de marc marcè,
director de Regió7, i diversos actes.

Pere Culell dimiteix

6

Pius X Cisa

L’ANC es mobilitza
per la solidaritat
11 de juliol. El president de l’ANC, Jordi Sànchez,
intervé en l’acte central de l’eix de la solidaritat,
que aplega un miler de persones a la plaça Sant
Domènec amb la plantada d’una olivera per a
cadascun dels municipis de la Catalunya Central,
amb terra de cada població. també hi intervenen
sor Lucía Caram i toni Comín.

blicà Agustí Comas com a president de l’entitat. CiU i
CUP decideixen mantenir-se a l’oposició però sense
presentar candidat propi i s’abstenen en la votació.

Mor Josep Salido
18 de juliol. El constructor Josep Salido Chimeno, que
havia estat un dels fundadors i home fort del bàsquet
manresa i del biela Club manresa, mor als 80 anys.

El Vell Congost acull
els afectats per l’incendi

16 de juliol. El cap del grup municipal d’ErC a manresa,
Pere Culell, comunica de manera sobtada la seva dimissió, fet que provoca una remodelació del grup, amb la
nova presidència de mireia Estefanell i l’entrada de Pol
Huguet com a regidor. ErC garanteix l’estabilitat del
pacte municipal amb el govern de CiU.

26 de juliol. Un centenar de persones passen la nit al
complex esportiu del Vell Congost de manresa després
dels desallotjaments efectuats a causa de l’incendi que
havia començat a cremar a Òdena.

Agustí Comas, nou president
del Consell del Bages

Olga Sánchez deixa
la presidència d’UDC

17 de juliol. El govern del Consell Comarcal del bages
reedita el pacte entre ErC, PSC i ICV i nomena el repu-

30 de juliol. Olga Sánchez, presidenta d’Unió manresa,
presenta a l’executiva local la renúncia al càrrec, tot i
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refermant la militància al partit. La regidora assegura
que manté la lleialtat a Valentí Junyent i al govern de la
ciutat i el seu compromís amb el procés independentista de cara al 27-S.

Una de freda...
Valentí Oviedo

S’obre l’any jubilar
del Camí Ignasià
31 de juliol. En el marc de les festes de Sant Ignasi, el
pare abat de montserrat, Josep m. Soler, presideix l’acte d’obertura de la porta jubilar al Santuari de la Cova
de Sant Ignasi. Cinc dies abans, s’havia inaugurat el
tòtem del Camí del respecte i el Camí Ignasià, obra de
ramon Oms.

S’inaugura l’exposició
sobre el pintor Vila Closes
27 d’agost. La sala d’exposicions del Centre Cultural
del Casino s’omple de gent durant la inauguració de
l’exposició sobre el pintor manresà Josep Vila Closes,
deu anys després de la seva mort. La mostra, titulada
Vila Closes. Un home i un artista lliure, es podrà visitar
fins al 25 d’octubre i es complementa amb una altra
exposició a l’Espai d’Art del Cercle Artístic, Variacions
sobre un mateix tema, amb retrats i caricatures de l’artista, fetes per altres pintors.

La gerència de l’Auditori de barcelona no és el mateix
que la del Kursaal, on es poden fer alguns pegats sense
que ni l’Administració municipal ni els usuaris s’ho prenguin malament. L’Auditori és una activitat professional
al 100 per cent, on aplicar polítiques neoliberals estrictes i pretendre rebre contrapartides de servei públic,
pràcticament a canvi de res, no pot funcionar. Així, després de 63 dies de vaga, els acomodadors de l’equipament, encara que continuen pertanyent a l’empresa privada, concretament manpower Group Solutions
–empresa subcontractada que gestiona el servei– han
aconseguit del departament d’Empresa de la
Generalitat una millora de les condicions laborals i un
reconeixement de les reivindicacions econòmiques,
que han costat força cares a les arques de l’Auditori i
han frenat les imposicions que impulsava l’actual
gerent, que això sí, continua en el càrrec. Els 38 acomodadors han aconseguit un augment salarial del 27% i
una millora també a percebre per cada espectacle que
es faci a l’Auditori. Els acomodadors, a més, continuaran
lluitant pel reconeixement com a treballadors directes
de l’Auditori i en contra de la política de subcontractacions laborals en l’àmbit de les entitats culturals.

...I una de calenta
La Manresa Desconeguda

Àlex Gómez Ribera

La Festa Major
aplega multituds
31 d’agost. El castell de focs –amb polèmica pel
desplegament de l’estelada de l’ANC– i el Correfoc
tanquen una Festa major amb pressupost reduït
però molt participada, on a més del pregó a càrrec
del rector de la UVic, Jordi montaña, destaquen
novetats com la concentració de food trucks, noves
visites a la manresa Desconeguda, com ara la torre
Lluvià o l’Anònima, i el desplaçament de la festa
nocturna al Congost. La Festa major Alternativa
presenta un cartell amb grups dels Països Catalans,
sota el lema Tot el poder per al poble.

Les visites a la manresa Desconeguda, que un any
més organitza el Centre d’Estudis del bages en
col·laboració amb l’Ajuntament i d’altres entitats
culturals, van començar el dia 24 d’agost amb una
visita a la torre Lluvià, una joia recuperada del
modernisme manresà que va comptar amb 626 visites acreditades, segons la tècnica de Cultura, mercè
Argemí, per part de la població manresana que
demostra que el patrimoni li interessa, sobretot
quan les visites estan ben organitzades i compten
amb la tasca desinteressada de socis del CEb, com
ara els historiadors Jaume Serra, Jordi bonvehí, Lluís
Virós, Francesc Comas –tot i la seva lesió greu al
menisc– o el geògraf Ignasi Cuadros. El dia 25, més
de 500 persones van veure per dins l’edifici de la
Companyia Anònima manresana d’Electricitat
(CAmE), popularment coneguda com l’Anònima,
escenari de l’arribada de l’electricitat a manresa,
l’any 1894. Els estrets passadissos per on es duia el
carbó i la base de la xemeneia de 30 metres d’alçada
van ser els que van impressionar més els visitants. La
història econòmica va tornar a ser protagonista amb
la visita a la fàbrica dels Comtals, amb 380 participants segons els organitzadors, i els ponts de
manresa, del Vell al Nou, van posar fi a una edició
molt participada.
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d’aquí i d’allà

Íngrid Subirana

Des de Gant

V

aig aterrar a brussel·les l’11 de març de
2011. El cel era ben gris i per a mi era un
dia una mica trist, una barreja d’emocions
entre la il·lusió de començar una nova
aventura amb el meu company i la tristor
de deixar la família, els amics i la feina. Ara
ja porto quatre anys (i quatre trasllats)
vivint a les rodalies de Gant, que per cert
és una ciutat preciosa que us recomano visitar. Crec que la
meva experiència ha estat poc convencional i no m’hauria
imaginat mai que fos tan difícil tot el tema burocràtic sent
un país també de la Unió Europea. Quan feia tres mesos
que buscava un lloc de treball em va arribar una carta on
em deien que havia d’abandonar el país perquè no tenia
feina. Els tràmits per als papers van durar nou mesos en
total... tota una odissea. Una de les primeres coses que
vaig fer en arribar va ser apuntar-me a cursos de neerlandès a la Universitat de Gant, ja que és gairebé imprescindible tenir unes nocions bàsiques de neerlandès (o flamenc).
Quatre anys després, tot s’ha anat posant a lloc i només
em queda una espina clavada: no poder exercir de mestra
(la meva vocació i titulació). Des de fa tres anys treballo en
una empresa petroquímica a terneuzen (Holanda) i, per
tant, travesso cada dia la frontera per anar a la feina.
Flamencs i catalans tenim coses en comú, ja que per a tots
dos pobles és important respectar la llengua, les tradicions
i les festes. Quan parlo amb gent em sorprèn positivament
que molts vegin una diferència entre Espanya i Catalunya.
El tema de la independència surt de tant en tant a les notícies, sobretot quan hi ha actes com ara la via catalana, però
el que he observat és que els meus companys holandesos
creuen que el català és un dialecte i tenen poca idea del
que passa a la nostra terra.
Des que visc a bèlgica els dies se’m han escurçat.
Generalment la jornada laboral comença a les vuit del
matí, treballes fins a les dotze i pares per dinar (en el meu
cas tenim mitja hora i en algunes empreses una hora).
Plegues entre dos quarts de cinc i les cinc i tots els comerços tanquen a les sis. Per tant, si tens pensat comprar alguna cosa després de la feina, t’has de posar en mode fórmula 1 per arribar a alguna botiga. Normalment se sopa
entre sis i set del vespre i després els més intrèpids fan activitats. Això és una cosa que enyoro força, ja que és bastant
difícil socialitzar-se perquè tothom es tanca a casa de
seguida. Els flamencs diuen d’ells mateixos que van néixer
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A dalt, vistes des de la torre Belfort. A sota, la població de Graaslei.

amb un maó a l’estómac perquè constantment estan ocupats construint quelcom a casa. Per a ells hi ha dues coses
sagrades: les patates fregides i la cervesa. Deveu pensar:
quin secret tenen les patates? Doncs resulta que perquè
siguin bones s’han de coure dues vegades a diferents temperatures i s’han de retirar quan canten. Hi ha locals de restauració dedicats només a les patates fregides.
S’anomenen frituur i hi pots menjar patates fregides amb
salsa al gust, acompanyades amb carn, peix o croquetes.
De cerveses n’hi ha 1.400 de registrades, però s’estima que
en total n’hi ha uns 2.000 tipus i la majoria tenen la seva
pròpia copa. Aquí no s’aprecien gaire les cerveses foranes;
és a dir que té un gran mèrit que l’any passat la nostra cervesa Guineu guanyés un premi a bèlgica. En podem estar
ben orgullosos!

Ingrid Subirana Dalmau viu a Gant (Bèlgica) i treballa a Terneuzen
(Holanda). A la foto, amb el seu pare a Bruges
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vides separades
Josep m. Oliva

Jordi Sardans

Gràcies a El Corte Inglés

Pere Culell

M

F

ai m’hauria imaginat que una publicitat d’El
Corte Inglés em pogués donar una alegria. I
ves per on, el seu tradicional anunci de la
«vuelta al cole» me l’acaba de donar.
Enguany la versió catalana de la seva publicitat parla de «la tornada al col·legi» i només de llegir
aquesta paraula gairebé m’he emocionat. Ja fa molts anys
que la paraula «escola» ha arraconat la paraula «col·legi»
sense que, per molt que m’hi trenqui el cap, en pugui
esbrinar el motiu. Puc trobar una explicació a l’entusiasme amb què tants es van adherir a dir cava al xampany. I
era aquella mena d’orgull patri –tan ben promogut– de
pensar que tenim un producte nostre que ens identifica a
tot el món com la Sagrada Família i que ens fa diferents,
grans, únics.
D’alguna manera l’esforç que van fer tants milers de persones per acostumar-se a dir cava al xampany neix d’un
ressort semblant al que els impulsa a apuntar-se a la gigafoto, la gigaonada i totes aquestes demostracions identitàries amb un entusiasme fora de mida. N’hi ha prou amb
dir «ho celebrarem amb xampany» i veure com s’afanyen
a corregir-te («vols dir cava, oi?») per adonar-te de com la
ideologia determina la manera de parlar; són coses que
explica la sociolingüística. també s’entén que des d’aquest punt de vista hi hagi aquella tendència a batejar
algunes escoles bressol (sí, allò que els catalans no ortodoxos en diem col·loquialment guarderies) amb noms
propis bastant malparits per pronunciar-los si no ets d’aquí: «Xerric-Xerrac», «moixiganga»... Suposo que algun
dia s’hi afegiran «Xipolleig» o «Setze jutges d’un jutjat»,
temps al temps. Però, per moltes voltes que hi he donat,
mai no he pogut entendre per què l’escola s’ha imposat
al col·legi d’una manera tan abassegadora. És curiós
veure com alguns avis, relativament joves, et parlen de
l’escola a la qual van els seus néts i del col·legi al qual anaven ells. Suposo que d’alguna manera inconscient comprenen que l’escola de la seva néta o el seu nét, que va a
classe amb el Iu, el Pau, el Pol o el Nil, no té res a veure
amb el seu col·legi. Però el significat d’aquell lloc és el
mateix i els neguits escolars, els mateixos. Parafrasejant el
raimon, diria que «jo vinc d’un col·legi»; i, com que en tinc
tants bons records, m’agrada reivindicar-ne el nom.

alta de temps. Aquesta és la raó que esgrimeix el
cirurgià, 30 anys especialitzat en patologia mamària, on ha aconseguit l’estimació de moltes
pacients catalanes després de tractar els pits afectats per càncer, segons manifesta entre d’altres, el
seu company de professió, el doctor Jaume Orriols.
Independentista convençut, feia nou anys que es dedicava
a la política professional d’una manera intensa, entesa des
d’un punt de vista de servei, on destinava vuit hores diàries.
Ha estat membre de l’Executiva i la Conselleria Nacionals
d’ErC i en el moment de dimitir era regidor a l’Ajuntament
de manresa, on gràcies a la seva presència en la llista electoral, que indiscutiblement és un factor que sumava, ErC va
aconseguir set regidors a la ciutat. En uns moments transcendentals per al país a molta gent li va estranyar la seva
renúncia, quan estem a les portes d’un 27-S que pot suposar un canvi substancial per a la nació catalana, després de
300 anys d’ocupació espanyola.

De fet, mai no ha renunciat als seus ideals de llibertat nacional, i se’l va poder veure en la visita que la dirigent de l’ANC,
Carme Forcadell, va fer a manresa el passat 19 d’agost. Amic,
que no pas company, de mireia Estefanell; ella i mercè
marsinyach han estat els seus dos principals suports a l’hora
d’afrontar la crisi física de les darreres setmanes, mai una
depressió com algú ens va voler vendre malintencionadament. El metge, que entre les seves aficions té la de casteller,
va patir una hèrnia discal que va acabar amb una complicada operació, que el va tenir apartat de la primera línia mediàtica durant les passades eleccions municipals, tot i que per
raons mèdiques havia de passejar i per això ho feia, entre la
crítica ignorant d’alguns rivals polítics, que dubtaven de la
seva capacitat com a líder polític de primera línia en no fer
campanya, mentre ell tan sols feia cas de les recomanacions
dels seus col·legues. Personalment, entenc que davant el
dilema d’optar per una de les dues professions, quan no
podia aguantar el doble treball per raons físiques, hagi volgut continuar fent de metge. Ara bé, fa 50 anys que ens
coneixem i sé que va a totes. Així que afirmo que si al maig
hagués entrat al govern municipal hauria deixat la medicina. Si ha abandonat la regidoria d’ErC, també ha estat per
unes inèrcies burocràtiques que corroeixen alguns membres del partit i perquè no volia enfrontaments.
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tema del mes

Xavi López Closa
Jordi Sardans

Nissagues manresanes
d’ahir i d’avui

P

er a l’expert Lluís Virós,
catedràtic d’institut i
especialista en història
econòmica, «parlar de
nissagues és parlar de
l’empresa familiar, un
concepte que al llarg de la
història ha estat valorat
de diverses maneres. Ha estat considerat
un element fonamental per al desenvolupament econòmic i historiadors importants com el nord-americà David S.
Landes l’han tractat a bastament. D’ell
prové el tractament científic de la creença
popular en la teoria de les «tres generacions», de la qual Jaume Vicens Vives parlava per a Catalunya: l’avi emprenedor,
amb un nivell cultural baix i una vida
plena d’esforços i privacions creava l’empresa i la feia créixer; el fill, més format
però força conscienciat, la mantenia, i la
generació dels néts, educats a la universitat i relacionats amb la classe alta, l’acabava enfonsant. tot i que es tracta d’una
evolució força repetida, «la veritat és que
les empreses depenen també d’altres factors, com la capacitat de contractar el
talent empresarial que potser no tenen
els descendents, per fer-les durar molt
més temps». A més de Lluís Virós, enamorat de l’evolució econòmica de les indústries del bages al llarg del segle XX i particularment de les manresanes, on ha
publicat diverses monografies d’empreses com ara AUSA o Perramon i badia, ell
mateix remarca la tasca de les historiadores catalanes Paloma Fernández i Núria
Puig, «que s’han especialitzat en l’estudi
de l’empresa familiar actual». Però el
bages, a més, ha estat l’objecte d’estudi
de dos dels especialistes més destacats
en les relacions entre empresa i família:
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Família i empresa: les nissagues empresarials podria ser perfectament
també el títol d’aquest reportatge, que vol recordar la capacitat industrial i de servei del bages al llarg del segle XX, amb el rerefons dels precedents familiars d’alguns dels empresaris capdavanters de la ciutat.
masana-Portabella, Perramon, Ponsa i roqueta són quatre exemples
ben evidents de la projecció històrica d’aquestes nissagues.
per als fills i néts de grans empresaris, que
han hagut de continuar les empreses dels
avantpassats. Fins a la revolució
Industrial, les empreses no necessitaven
tenir una grandària important i quan van
necessitar créixer van solucionar el problema constituint companyies, empreses
de socis que no sempre eren familiars i
tenien una durada limitada, de manera
que, si s’espatllaven les relacions n’hi
havia prou amb no renovar-la.

Lluís Virós, especialista en història econòmica
manresana.

Àngels Solà, la gran investigadora de la
burgesia catalana, i Llorenç Ferrer, que
també ha estudiat l’origen de les principals famílies emprenedores de la
Catalunya Central.
recuperant les idees de Landes, l’empresa familiar es pot definir com el tipus
d’empresa més natural perquè soluciona
en part el principal problema de la relació
entre els humans i la riquesa, que és la
desconfiança. Els llaços de parentiu han
estat al llarg de la història la manera de llimar aquesta desconfiança, però al mateix
temps han estat una fortíssima pressió

Per a Virós, els principals exemples de
companyies manresanes del segle XVIII i
de la primera meitat del XIX són les
empreses sederes que distribuïen els teixits de seda fets a la ciutat per al mercat
espanyol –com ha estudiat Assumpta
muset– i per al mercat americà.
Normalment estaven formades per familiars de diferent grau com pares, fills, germans, cunyats... i alguns amics. La companyia també va ser la principal forma d’empresa dels inicis de la industrialització
catalana basada en el cotó. Aquí van destacar les companyies formades per mestres velers (una especialitat de la seda)
com la de Pau miralda, que reunia,
segons testimonis de l’època, el conjunt
de famílies més riques de la ciutat:
torrens, miralda, badia, Serra... Alguns
procedien de pobles de la comarca i els
torrens van construir la casa més senyo-

sions tan arriscades com les dels seus
avantpassats fundadors de l’empresa i
superar autèntics xocs emocionals.
Dinasties, com titula Landes un dels seus
llibres, que «formen part de la nostra realitat quotidiana que han creat riquesa i
que, sovint, l’han reinvertit en el territori i
han evitat que la Catalunya Central es
converteixi en un simple satèl·lit en un
país com Catalunya, dominat per una
gran capital», conclou Virós.

Una imatge antiga de la família Portabella-Oliveras. Fotos: arxius personals / X. López Closa / J. Sardans

rial de la ciutat, la famosa buresa, a la cantonada del born amb la plaça Fius i Palà,
batejada a partir del cognom de la vídua
d’un torrens de principi de segle XX que
era conegut popularment com el Milord
per la seva riquesa. La majoria d’aquestes
nissagues van acabar a barcelona, on van
trobar un ambient més adequat al seu
nivell social, com els mateixos torrens o
els Serra, amos de l’edifici de l’Ateneu
barcelonès. Altres, com els batlles, els
Cots, els Pons Enrich o els Gallifa van ser
més presents en la manresa dels segles
XIX i XX.
A mesura que el capitalisme ha dominat
l’economia mundial, hi ha hagut una
forta polèmica entre els partidaris i els
detractors de l’empresa familiar. Aquests
darrers pensen que el gran creixement de
la mida de les empreses va contra l’empresa familiar perquè sovint els parents
no poden aportar ni el talent ni l’elevat
grau d’especialització i formació que
demana la gran empresa moderna multinacional. Alguns dels detractors han arribat a afirmar que l’empresa familiar esta-

va en vies de desaparició. No obstant
això, els partidaris, com l’esmentat
Landes, constaten que, lluny de desaparèixer, l’empresa familiar continua amb
força, se’n constitueixen moltes i d’altres
continuen existint després de diverses
generacions, com els rockefeller, els
toyoda o els Ford. L’empresa familiar
continua aportant la confiança necessària
per començar i l’aportació de capital, de
manera que la seva importància gairebé
no ha disminuït en la segona meitat del
segle XX i els anys que portem del XXI.
D’aquests darrers temps, a nivell local
destaquen en el nostre entorn un grup
de famílies com els Perramon, rubiralta,
Pujol muntalà, Ponsa, masana, Portabella,
d’alguns dels quals es parla en aquest
número d’El Pou de la gallina. Algunes
d’aquestes famílies continuen a la ciutat i
d’altres han acabat a barcelona. Uns mantenen empreses familiars petites, mitjanes o grans i la majoria han superat etapes de crisi que han posat a prova els lligams familiars i la sang freda dels descendents, que han hagut de prendre deci-

Els Masana i Portabella
El manresà Joan Vila-masana i Portabella,
que té un dels arxius històrics més importants de la ciutat, és actualment director
d’Infraestructures de l’hospital Clínic
de barcelona. «El meu arxiu sobre
manresa el conformen més de 1.500 llibres, 3.500 postals –la col·lecció privada
més prominent en la matèria–, goigs,
censos, registres, gravats, fotografies...»,
apunta l’estudiós. Disposa d’una base de
dades amb tot el que s’ha publicat en
referència a manresa classificat per temes
i autors, així com dels padrons i censos de
la ciutat. O el que és el mateix: un arxiu
digitalitzat amb més de 15.000 referències històriques de la ciutat. «Entre el 7 de
febrer i el 21 de maig de 1823 –sosté,
basant-se en el seu arxiu i els seus estudis
sobre el tema– es va fer la nominació dels
carrers, la numeració de les cases de la
ciutat i el primer cens dels habitants de
manresa, que en dóna 10.829». A
Catalunya el primer cens és el de 1359,
establert per les Corts de barcelona.
Val la pena assenyalar que el cognom o
llinatge és el nom oficial que va a continuació del prenom. també se l’anomena
nom de família, perquè no es tria, sinó
que en els països que se’n fa servir un,
que són la majoria, ve donat pel que
porta la família del pare. En els països en
què se’n fan servir dos, l’ordre ve marcat
per la tradició. En aquest sentit cal detallar
que s’escriu la genealogia d’una persona
quan es vol aclarir quins van ser els seus
progenitors. Es parla de llinatge quan el
que importa és esbrinar la seva descendència. Per tant, aquest reportatge pretén fer un recorregut en la història d’algunes de les famílies rellevants de manresa,
mitjançant un esforç retrospectiu en un
exercici de genealogia, però també en la
gènesi de famílies que han marcat el seu
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futur sobre la base de les noves
activitats econòmiques.

pobra que Vic. Salva els
bohigas i torrents i
remarca la importància
dels jesuïtes: «Als jesuïtes els van expulsar
diverses vegades, i quan
marxaven també desapareixien les activitats
del seu col·legi, situat on
ara hi ha el museu i
l’Arxiu». I prossegueix:
«tenien a manresa el
millor internat de
Catalunya i de l’estat, l’elit de Catalunya estudiava a manresa, però després retornaven cap a
les seves ciutats d’origen». A més assenyala
que els jesuïtes tenien la
casa mare a manresa, la
Casa de la tercera
Aprovació, és a dir, el
darrer nivell de prova
per ser jesuïta: Per això,
«gent d’arreu del món
venia a manresa per fer
l’aprovació».

Joan Vila-masana i Portabella
apunta que vénen de dues
branques «amb llarga tradició a
manresa, els masana i els
Portabella, emparentats després amb els Oliveras, Argulloll,
amb els Ferrer de la plaça, els
riu de la farmàcia...». En aquells
moments, a finals del segle XIX,
dominaven tres farmàcies –de
sis o set que hi havia a la ciutat–
i tenien un negoci de materials
de farmàcia: «recordo que la
titular de la farmàcia Oliveras
era una neboda de la meva
àvia». De la família masana disposa d’un arbre genealògic des
del segle XV: «La família de Can
maçana eren tres cases: la de
montserrat, la de rajadell i la de
la Plana de Vic. Les tres es
podien comunicar a través de
senyals òptics. El senyor de
rajadell va donar aquesta casa a
un antic masana que va començar allà la nissaga. Els meus
cosins encara hi viuen i es dediConserva un exemplar
quen a la pagesia», explica el
del catàleg de 1886 de
directiu de l’hospital Clínic
l’escola dels jesuïtes i,
de barcelona, que recorda que
tot mirant els diversos
en un moment del segle XVIII es
alumnes, diu: «No eren
Joan Vila-Masana i Portabella amb un àlbum genealògic de la seva família.
va donar la circumstància que
de manresa». Ho afirma
buscant l’hereu, un dels
de memòria, ja que
masana es va trobar amb 16 pubilles i cap Per la part de Portabella la primera refe- domina la pràctica totalitat dels
successor masculí: «Per tant, legalment, rència que apareix a l’arxiu digitalitzat de cognoms que hi havia a manresa als
s’havia de perdre el nom. tanmateix, però, Joan Vila-masana data de 1727: «Sé poc padrons de la primera meitat de segle
els fills de les seves filles van continuar por- de cadascun d’ells: el més significatiu és XIX: «N’hi havia pocs de manresa, però
tant masana com a primer cognom». que eren velers i vivien al carrer de n’hi havia: la família Soler i march,
respecte d’aquest tema recorda que el Sobrerroca». El 1859 manuel Portabella i Portabella, Cuixart…». Vila-masana
seu avi, que va ser alcalde de rajadell i pre- Cantarell va comprar als fills de Pau assenyala, però, que cap família té una
sident de la Cambra Agrícola de manresa i miralda la fàbrica dels Panyos, la més continuïtat de manera sostinguda en el
de la del Pla de bages, tenia un «familiar important del país a l’època, i la reconver- temps, tard o d’hora s’acaba dissolent.
eclesiàstic que, com que no tenia feina, es teix de la llana al cotó. A partir d’aquí també apunta que les famílies riques
va entretenir a buscar i a fer l’arbre genea- expandeix el negoci cap a barcelona i tendeixen a ajuntar-se entre elles, i el
lògic. Va descobrir que ens havíem canviat arreu de Catalunya. Els Portabella s’empa- segles passats «era normal que les famíel nom, que ens havíem de dir Viladevall renten amb els Fabra, de l’empresa Fabra lies riques entressin en política per
(una de les setze pubilles es va casar amb i Coats, on també entren com a accionis- dominar des de l’òptica econòmica,
un home de manresa que es deia tes. «Quantes fàbriques importants podia industrial i política, la ciutat», afirma.
Viladevall) i va posar una denúncia al jut- tenir manresa en aquella època?» –prejat», explica. El jutge i el seu avi van acordar gunta retòricament Vila-masana. «Les Els Perramon
no matar el nom de masana, i es va optar famílies importants acabaven sent les Pel que fa a les nissagues manresanes
per Vila-masana: «tots els documents propietàries de les grans fabriques i les modernes, qui no ha sentit a parlar a
acrediten el meu pare com a masana, i jo famílies riques econòmicament acaba- manresa d’ AUSA o de Perramon i badia?
sempre l’havia escoltat cridat com a ven dominant la política ciutadana». A aquestes empreses i a d’altres han dedimassana. Nosaltres som els primers que D’aquella època Vila-masana recorda cat la seva activitat empresarial els memhem nascut com a Vila-masana».
que manresa era culturalment més bres de la família Perramon, que provenia
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d’una explotació agrícola.
Aquesta saga empresarial
comença amb maurici
Perramon i Casasayas
(1893-1979), un home
espavilat i amb una vida
prou complexa perquè ens
hi fixem. Era un dels vuit fills
d’una família pagesa de les
Escodines que estudiava
agricultura de nit a l’Escola
municipal d’Arts i Oficis. Als
19 anys es va col·locar d’escrivent en una empresa
mitjana de cintes de seda,
Vda. de Francisco march,
mentre estudiava teoria del
teixit a la mateixa escola.
L’historiador Lluís Virós
explica que «el jove
Perramon va aprendre els
secrets de la producció i va
progressar dins de l’empresa fins que el 1918 el propietari va decidir fer-lo soci,
però la relació no va progressar i va plegar el 1923».
D’entrada, va crear un obrador de cintes similar als que
abundaven a manresa,
però especialitzat en cintes
de seda sofisticades i no en
vetes de cotó. Per comenIgnasi Perramon i Font, antic codirector de Perramon i Badia.
çar, va visitar diferents llocs
d’Europa, com Saint
Étienne (França), la vall del
Wupper (Alemanya), Suïssa i Como, prop En la majoria de barrets de senyora
de milà, per conèixer les tècniques i com- necessitava la cinta. En tenir problemes
prar els primers telers.
d’aprovisionament, a tots dos els va interessar fer-se socis al 50 per cent». Fins a la
El novembre de 1923 el taller ja funciona- Guerra Civil, l’empresa va viure un gran
va i tot just s’estabilitzava quan, al princi- creixement acompanyat d’innovació. El
pi de 1925, arriba a manresa el comer- 1934 va fer una gran ampliació. Afirma
ciant i fabricant de barrets barceloní Ignasi Perramon que «en badia era políFrancisco badia buscant algú que li fes glota i dominava l’alemany. Va anar-hi a
una cinta especial per als barrets, perquè comprar maquinària i va tenir la sort que
amb el proteccionisme de la dictadura de els telers li van costar la meitat del preu
Primo de rivera s’havien encarit molt les que valien per qüestions de transaccions
importacions de cinta francesa. Virós, monetàries». El 1936 Perramon i badia
autor conjuntament amb Julià Guillamon s’havia convertit en la primera indústria
del llibre Perramon i Badia 1926-2001, cintera de manresa: havia multiplicat el
analitza la seva connexió: «La relació nombre de telers per dotze i el personal
entre ambdós comença amb un préstec per quatre.
de badia que permet que maurici
Perramon dupliqui la capacitat de l’em- La Guerra Civil va comportar un parèntepresa fins que el setembre de 1926 es fan si en l’evolució de l’empresa. Explica
socis al 50 per cent». Així ens ho confirma Virós que «l’ambient social revolucionari
també el fill del maurici, Ignasi Perramon considerava les cintes de seda una ostenFont: «Perramon era proveïdor de badia. tació mentre que la venda de cintes amb

la bandera republicana o
comunista no permetien
mantenir la producció de la
fàbrica, gairebé paralitzada».
maurici Perramon es va
veure obligat a fugir dos
mesos després de començar
la guerra i va fer un periple
per Itàlia, amb els germans
badia: Veneçuela, on passa
uns 2 anys, i França. Amb el
triomf anunciat del bàndol
facciós retorna a Espanya
per Irún i arriba a manresa
quatre dies després de «l’alliberament nacional», segons
la propaganda franquista.
Ignasi Perramon explica que
aleshores «tenien un estoc
molt gran de banderes republicanes. Van tallar el color
morat, el van cosir de nou
fins a convertir-lo en banderes espanyoles». Durant el
primer franquisme o autarquia, de 1930 a 1959,
«Perramon i badia va retornar a la prosperitat, va innovar tant els productes com la
tecnologia per fer-los, incorporant les etiquetes teixides
o una secció de teixit ample,
i es va convertir en una de
les primeres indústries tèxtils
de la ciutat», assenyala Virós.
En correspondència, maurici
Perramon participa en les institucions
econòmiques i socials de la ciutat, com la
Cambra de Comerç, incorpora els seus
fills maurici i Ignasi a la gerència de l’empresa i comença noves iniciatives empresarials. Ignasi Perramon, que havia estudiat enginyeria tècnica a terrassa, explica
que es va incorporar a l’empresa l’any
1949, com a director de la secció de teixits
de Perramon i badia. Del 1965 fins al
1992, en què es va jubilar, va compartir la
cogerència amb els badia. «Aconseguim
les primeres llicències a Espanya de marques com tergal i fem uns acabats inarrugables. Vam ser també dels primers de
passar del sistema Jacquard a l’electrònic,
que augmentava la productivitat en un
2.000 per cent. Ens hi vam posar sense
recursos i vam aconseguir ser líders en
cinteria jacquard i en el sistema tradicional, amb un gran pes en l’àmbit internacional. Només un exemple: el 20 per cent
de la nostra producció anava a
EL POU · SEtEmbrE 2015

15

Alemanya». La implantació d’aquests
nous sistemes la va fer pactant amb els
sindicats, a diferència d’altres empreses
tèxtils que no s’hi van atrevir: «Vam haver
de passar de 300 a 100 persones. Vaig
estar de molta sort. Quan els líders de
CCOO i UGt regionals de Catalunya es
van reunir amb el comitè de la nostra
empresa, els vaig dir que després volia
parlar amb ells a soles i els vaig explicar
que en uns moments de canvis tecnològics es complica l’aspecte sociològic i per
tant calia fer-hi front amb plans de reestructuració. En vam fer quatre, sempre
d’acord amb aquests sindicats. Considero
que va ser el principal èxit de gestió de la
meva vida».
Amb el temps, l’empresa més important i
innovadora en què participa la família
serà AUSA, fundada el 1956. Lluís Virós,
autor del llibre: AUSA 1956-2006.
Cinquanta anys de treball i creativitat, ens
explica que «maurici Perramon Font, el fill
gran, era aficionat a l’automobilisme i al
final dels cinquanta va convertir el seu
hobby en una empresa. Automóviles
Utilitarios SA era una societat formada
per tres amics, maurici Perramon, Guillem
tachó i Josep Vila, amb capital de maurici
Perramon Casasayas i dels germans
Sallés, de La metalúrgica textil». Aprofitant la tecnologia de tachó, van fabricar
en sèrie un petit utilitari, el conegut PtV,
del qual es van fabricar 1.100 unitats, que
poc després va sucumbir a la competència del Seat 600. Ignasi Perramon afegeix
que «el meu germà era un mecànic molt
entès, tot i ser autodidacte». Quan van
crear el PtV, «el mercat ja estava molt
afectat per la potencialitat dels microve-
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hicles barcelonins com el biscúter i després ja van aparèixer les marques renault
i Seat que els van deixar sense mercat i
quan la societat dels tres amics començava a generar recursos van tenir seriosos
problemes financers». Al cap de poc l’activitat d’AUSA es va orientar a la maquinària lleugera per a obra pública, els anys
seixanta als dúmpers i als setanta també
als toros o carretons elevadors. Virós
remarca que «l’empresa va créixer al
ritme de l’obra pública i privada espanyola del Desarrollismo o darrera etapa del
franquisme». Ignasi Perramon puntualitza que «el meu germà i Guillem tachó,
tot viatjant per Alemanya, veuen un carretó mecànic i de seguida pensen a aprofitar els sistemes de tracció que tenien del
PtV per crear en primer lloc el dúmper i
surten al mercat amb el nom d’AUSA,
que de seguida els permet engegar la
fabricació en sèrie que donarà pas al creixement de l’empresa».
Quan la crisi del petroli dels setanta va
afectar AUSA, els seus gestors ja havien
començat una estratègia d’internacionalització que la va salvar i la va preparar per
a noves èpoques de creixement. Ignasi
Perramon explica que el mercat estranger d’AUSA comença per França:
«L’estratègia consistia a llogar 100 dúmpers i si funcionava, els venien». Després
de construir la nova seu al Guix, on és
encara, els dúmpers i toros d’AUSA es van
vendre arreu del món, especialment a
França, Gran bretanya, Alemanya, els
Estats Units, diversos països de l’Orient
mitjà i d’Àfrica. El procés d’expansió va
continuar amb dues experiències de producció a l’exterior, l’empresa marta de

São Paulo per fer dúmpers al brasil i una
empresa a la Xina en societat amb capital
local. «Cap de les dues ha continuat, però
l’experiència ha servit per deixar-hi oficines comercials». Des d’aleshores, AUSA
ha viscut les fluctuacions dels mercats: va
viure la crisi dels noranta, va créixer enormement amb l’etapa expansiva que va
acabar el 2007 i s’ha mantingut a la baixa
amb la crisi. L’actual directiu d’AUSA,
Xavier Perramon, explica que «el 2007
teníem moltes comandes i facturàvem
per damunt del que era natural, amb
hores extres, etc., però de cop i volta la
crisi ens va agafar tots amb els pixats al
ventre: molts estocs, clients que comencen a anul·lar comandes i es creen empreses de lloguer com mosques. Els nostres
tradicionals clients eren els distribuïdors
que venien als constructors, però aquests
comencen a llogar màquines en lloc de
comprar-les...». El 2008 han de fer una
reestructuració de la meitat de la plantilla
que passa de 500 a 250 treballadors. «El
2009-2010 perdem la camisa, ens descapitalitzem i arribem a un acord amb els
bancs per estabilitzar-nos una mica, després d’un cert endeutament, ara podem
operar perfectament». Pel que fa als productes, «incrementem la gamma de dúmpers i carretons, creem el Taurulift, que és
un toro que aixeca productes l’any 2004,
amb moltes perspectives de creixement,
cabines abatibles, és a dir, un segment de
màquines tot terreny, compactes i amb
un disseny una mica diferenciat». tot plegat els ajuda a «internacionalitzar-nos
com ja fèiem des del 1996». El seu germà
manel, president de la fàbrica, assenyala
que a partir del 2007 diversifiquen el
negoci i comencen a fer «vehicles per

netejar municipalitats». És a dir, màquines
per escombrar i fer d’altres tasques de
manteniment a càrrec dels ajuntaments.
també aposten, diu Xavier, per la «sofisticació en la gestió i la digitalització dels
processos, de tal manera que amb poca
inversió es poden simplificar molt
aquests processos, per tal de millorar els
productes molt ràpidament. És clar que si
no agafem aquest tren ens quedem molt
endarrere». Entren amb força al mercat
nord-americà, «tenim un disseny molt
adaptat als clients que ens interessen i
que busca productes diferents i a la vegada utilitzem els proveïdors com a partners
tecnològics perquè adaptin el seu producte al nostre». Actualment, l’empresa
acaba de renovar el conseller delegat,
que passa a ser ramon Carbonell, en substitució de Joan Andreu Aixendri i manté
quatre germans Perramon dins del
Consell d’Administració: manel, com a
president, desenvolupament corporatiu i
estratègia de negoci; Xavier, que porta
l’estratègia de producte i les tasques de
màrqueting; Jordi, comercial i responsable del mercat ibèric i Enric, l’excel·lència
en les operacions, sobretot pel que fa a la
qualitat dels productes. Enguany, el 25 de
maig els han atorgat, a Londres, el premi
the European business Awards,
Import/Export a la millor empresa exportadora d’Europa, per la seva evolució des
del 2007 fins ara.
mentrestant, Perramon i badia ha continuat l’activitat, primer sota la direcció de
maurici Perramon Font des de 1972, amb
el seu germà Ignasi dirigint la secció de
teixit ample, i des dels noranta sota la
codirecció d’Ignasi Perramon i Joan m.
badia. Aquesta societat es va desfer el
febrer de 1999, «perquè no ens enteníem amb badia», confessa Perramon, i
l’empresa va quedar en mans de la família badia, que l’ha venuda fa un any a
textil ribbons barcelona SL. Ignasi
Perramon puntualitza que «són llogaters, perquè els locals encara són nostres
i en el fons Joan m. badia encara hi figura com a coordinador. Es tracta d’una
empresa nova que continua funcionant
després d’haver reduït de 70 a 35 el
nombre d’empleats». En la darrera etapa
de Perramon i badia hi va entrar per part
de la família Perramon el gendre d’Ignasi
Perramon, manel rosell, que centra la

Manel i Xavier Perramon Ferran, president i membre del Consell d’Administració d’AUSA.

seva activitat empresarial a Eva Española
SA, l’altra empresa dels Perramon, i que
va tenir una notable presència pública a
institucions com Caixa manresa o la
Cambra de Comerç i Indústria.

fabriquen des de cintes per a matalassos
fins a eslingues; des del 2000 les xarxes
anticaiguda i, més recentment, el material per als vehicles de les competicions
de la Fórmula 1.

Els Ponsa
Aquest mes d’agost ha fet 187 anys que
els Ponsa es dediquen a la producció de
cintes. Una producció que ha evolucionat des de les primeres veles a finals del
segle XVIII, a cintes per a calçotets i altres
peces de roba que es fabricaven a final
del segle XIX fins a ser l’únic subministrador de cintes per als arnesos que s’utilitzen en els vehicles de la Formula E (principal competició de vehicles elèctrics),
altres competicions internacionals de
curses (WrC, Nasca) i, fins i tot, a subministrar cintes a l’equip mercedes, actual
guanyador de la darrera Fórmula 1.

La llavor de la relació d’aquesta nissaga
amb aquest producte es remunta, tal i
com explica el catedràtic Llorenç Ferrer al
llibre 170 anys teixint cintes, a 50 anys
abans, quan el 1777, un adolescent
Valentí Ponsa, fill segon sense cap dret a
herència sobre les terres del pare a
Calders, decideix emprendre camí cap a
manresa per aprendre l’ofici de veler a
casa d’Ignasi Soler. Després de quatre
anys d’aprenentatge sense remunerar, es
convertiria en mestre veler i pocs anys
després es casaria amb Agnès Vallès,
manresana, i tindrien, dos fills, Francesc i
Domingo, que van aprendre les arts del
pare. Ja en aquella època, l’ofici de veler
estava de capa caiguda, no hi havia
demanda per als seus productes i s’havien d’adaptar a les noves necessitats o
bé plantejar-se tancar el negoci. Francesc
i Domingo, els germans Ponsa, ja entrat el
segle XIX esdevindrien membres del
gremi de perxers, fet que els habilitava
legalment per produir cintes, producte
que han continuat fent fins a dia d’avui,
adaptant-se a les demandes de cada
moment» explica Ferrer. Francesc Ponsa
vivia de lloguer amb la seva muller, Isabel
brell, i els seus sis fills, al carrer dels
Predicadors de manresa. Durant aquells

Actualment, Indústries Ponsa inclou diferents sectors productius amb un punt en
comú: la necessitat de les seves cintes o
els seus derivats: cintes recollidores d’ous
per a granges industrials, cintes que
acompanyen alguns dels cigars més
famosos, reixes o xarxes de protecció
anticaiguda o eslingues tèxtils de fins a 40
tones. Si alguna cosa ha caracteritzat la
companyia al llarg dels gairebé 200 anys
és que s’han sabut adaptar al canvi de
demanda i diversificar l’oferta segons les
necessitats i el context en què es trobaven. Des dels anys 50 i 60 del segle passat
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anys, Francesc Ponsa i Vallès era un vetaire que treballava a compte d’altres, no
constava entre els fabricants, i el 1852
consta com a membre de la junta directiva de l’Asociación de tejedores de Cintas
de Seda y Algodón, amb capacitat negociadora per acordar amb els fabricants les
tarifes per a les cintes, segons explica
Ferrer al seu llibre. Un altre dels fets que
denota no tenir propietats és els freqüents canvis de domicili: segons consta,
va viure al raval de Puigterrà, a la baixada
dels Drets i al carrer del Cós.
El fill gran, Francesc Ponsa i brell, serà un
personatge que mor relativament jove,
als 52 anys, i membre carlí que va participar en la darrera guerra carlina a la ciutat.
Nascut el 1829, es casà amb teresa
Casajuana. En Casajuana era un forner de
Santpedor i la seva filla acabaria sent una
persona de pes en l’evolució del negoci
familiar. Van tenir tres fills, el petit dels
quals se n’anà a la república del Salvador
i a Guatemala a fer de comerciant. Amb la
mort de Francesc Ponsa pare, teresa
Casajuana agafa la direcció del negoci i
comença a aplicar canvis: en molt poc
temps, passen a treballar pel seu compte
i comencen a comprar propietats, entre
elles l’adquirida a un advocat de
barcelona i que es trobava al carrer del
bruc, on instal·larien l’habitatge i la fàbrica de cintes. L’any 1906, gairebé trenta
anys després de la mort de Francesc
Ponsa, teresa Casajuana, ja anciana, decideix vendre al seu fill gran, Francesc
Ponsa i Casajuana, la fàbrica de cintes de
cotó, la qual incloïa, entre d’altres, 14
telers complets amb tots els accessoris i
maquinària per posar-los en marxa. La hi
va vendre per 5.000 pessetes i en seria
usufructuaria mentre visqués.
És l’època en què teresa està al capdavant de la fàbrica quan aquesta esdevé
un punt de producció modern i fa el salt
cap a la mecanització del procés mitjançant l’energia elèctrica. Durant les dues
primeres dècades del segle XX no hi ha
excessius canvis; la família inverteix part
dels estalvis aconseguits en deute públic,
en algunes accions, com la Companyia
Anónima manresana d’Electricitat, i consolida la posició dins la classe mitjana de
la ciutat. L’any 1926, Joan Ponsa
Llauradó, nét de Francesc Ponsa
Casajuana, inicia l’aventura al capdavant
de l’empresa després de la mort del seu
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La dissenyadora Míriam Ponsa en una foto de 2004, quan va ser entrevistada a El Pou.

pare. Llavors, segons recull Llorenç Ferrer,
els Ponsa anunciaven que la seva especialitat eren els sargés i calicots i que la
seva fàbrica era de cintes de seda, fil i
cotó. Un cop més, havien saltat cap a una
altra demanda.
Passada la Guerra Civil, l’empresa es va
especialitzar en cintes de motors, cintes
d’espardenyes, i sarges. La fàbrica va créixer, tres pisos al carrer Ausiàs march, i hi
treballaven una trentena de persones. A
partir de llavors, l’empresa va continuar
evolucionant segons l’oportunitat o els
canvis de demanda que hi havia al mercat. Als cinquanta, es va generalitzar la
fabricació d’unes cintes que ribetejaven
el matalàs de molles. L’any 1963 es crea
Indústries Ponsa SA i el 1973 es traslladen
a les instal·lacions de l’avinguda Pirelli.
Ens els darrers 40 anys l’empresa ha continuat evolucionant. El 1974, amb l’objectiu d’abaratir costos, inicien la producció
del seu propi fil. Disposen de 60 telers i
introdueixen la figura del que avui coneixem com a comercial: viatjants que acostaven el producte a nous possibles
clients. La producció de cintes també
s’amplia a materials per a motxilles i bosses d’esport, així com les cintes d’obra i

construcció, una dels icones de l’empresa
i un dels fonaments de la seva expansió,
també a nivell internacional. ressalta
Ferrer que Indústries Ponsa és un exemple de la necessitat d’adaptar-se al mercat i detectar l’aparició de noves demandes, en especial en el mercat del teixit,
caracteritzat per l’aparició i desaparició
de demandes a les quals cal adaptar-se
de manera constant. Es tracta d’una
empresa que ha fabricat les antigues cintes de motor, cintes per a matalassos i
espardenyes, fins a collars per a vaques,
motxilles, cintes per a cavalls, cintes per a
les medalles, cinturons de seguretat o les
eslingues .
En la conversa amb El Pou de la gallina,
Llorenç Ferrer apunta que l’inici dels
Ponsa «és molt modest, va creixent i s’acaba expandint». Afegeix que és un cas
«molt interessant, ja que apareix quan el
sector ja és important, al segle XVIII, però
la indústria de teixits estrets té l’avantatge que sempre apareixen noves demandes o transformacions: els teixits estrets,
vetaires. A mesura que passa el temps,
sorgeixen noves demandes: faixes per als
nens, motxilles de plàstic de les vetes,
corretges per aguantar les runes, cintu-

rons de cotxes, cintes per a cigars. Van
suplint la disminució de la demanda d’un
producte amb les noves necessitats que
sorgeixen. S’han adaptat a les circumstàncies del moment».
Separats els dos germanastres, Indústries
Ponsa SA s’estableixen el 1992 al polígon
industrial dels Dolors, amb Joan Ponsa al
capdavant. Des del 2003 també fabriquen xarxes i cordes de seguretat. Experts
en cinta tèxtil i fil polipropilè, els seus productes més importants són els sistemes
d’elevació: eslingues i ratchets; els sistemes de seguretat laboral, amb cinturons i
arnesos, i les cintes de cortina per a marroquineria i esport. Al segle XXI s’expandeixen considerablement: el 2001, inauguren una fàbrica tèxtil pròpia a la Xina, el
2005 a romania i el 2007, instal·lacions a
Suècia. El 2009 treuen la cinta Ponsagard,
que és una novetat mundial, i el 2012
patenten una cinta per fabricar el cinturó
més lleuger per la Fórmula 1. Actualment
compta amb cinc centres productius,
més d’un centenar de treballadors i el
100% de capital propi. Cal dir que el passat mes de juliol el fiscal va demanar cinc
anys de presó per a l’administrador de
l’empresa, acusat de defraudar més de
120.000 euros a la hisenda pública el
2001. Després de rebutjar un pacte per
rebaixar la pena, està a l’espera de judici.
Francesc Ponsa es va establir al polígon
industrial de Salelles, on va crear l’empresa Etisilk, dins del grup Polisilk que també
agrupa telya i texsilk, dedicada al mobiliari de jardí i hoteleria. Etisilk fabrica etiquetes teixides de polièster per a aplicacions tèxtils, del calçat i de la tapisseria.
més concretament, etiquetes tèxtils per a
la confecció de roba de vestir i roba laboral; hoteleria, decoració i mobiliari, així
com la llar en general. Actualment, exporten etiquetes arreu del món i són pioners
en la innovació i desenvolupament de
noves tecnologies al sector. La seva filla
míriam, dissenyadora de moda, té el taller

bisbe de Vic, que arribava a uns certs tipus
de contracte per cedir la terra als pagesos.
Aquests, a poc a poc, van anar aconseguint petits beneficis, com la devaluació
de la part que es pagava en diners o les
expansions agràries que s’anessin produint. En aquest sentit, el bisbe de Vic havia
cedit les terres a algun pagès, que n’adoptà el nom per la qual es coneixien. El
domini legal pertanyia al bisbe, però el
domini útil a la família, a canvi de pagar
un cens anual. A finals del segle XVII, el
cens del mas roqueta incloïa, entre d’altres, 13 sous, 4 gallines, un formatge de
mitja lliura o 4 quarters de vi.
Llorenç Ferrer, especialista en història econòmica
del Bages.

al carrer del bruc, on la seva rebesàvia
havia fundat el 1886 la fàbrica tèxtil dedicada a la producció de vetes d’espardenya. Els seus dissenys els comercialitza
l’empresa Creasilk SL, amb la marca
míriam Ponsa, que té botiga pròpia a la
Plana de l’Om.
Els Roqueta
Llorenç Ferrer, en el llibre La vinya al
Bages, explica que l’origen del mas
roqueta «es perd en el temps». No obstant això, n’existeix documentació des de
fa més de 800 anys, concretament des de
l’any 1199 . Un dels supòsits acceptats és
que el nom pot venir de l’accident geogràfic on es trobava el mas, vora la riera
Gavarresa, conegut com la parròquia
d’Horta d’Avinyó. Durant els dos segles
següents van anar apareixent masos al
voltant de la riera fins que les guerres i la
pesta negra ho van despoblar. A mitjans
del segle XVI s’havia passat de 36 a 14
masos supervivents, i aquests anaren
annexionant les terres dels deshabitats,
de manera que els nous masos eren més
grans que els antics: «Són aquests masos
els que han configurat la vida de la parròquia en les darreres centúries i el mas
roqueta n’és un, que es va annexionar el
mas bellvís». Les terres pertanyien al

La relació dels roqueta amb les vinyes
s’estén, doncs, durant més de vuit segles.
Al llarg del temps n’han vist de tots colors.
A finals del segle XVIII i principis del XIX no
gaudien de bonança econòmica. El patrimoni dels roqueta s’estava desvaloritzant. Ferrer posa l’exemple dels dots:
«L’any 1768 maria roca, la noia que entrava per jove al mas, aportava 750 lliures; el
1807 l’hereu en rebia 600 i en segon
matrimoni, després de no haver tingut
fills en el primer, la jove aportava nomes
400 lliures».
Anys més tard, segons relata Ferrer, «la
vídua rosa Pla prenia inventari dels béns
del seu marit, que moria sense fills (1830).
Es preveia un conflicte hereditari, els deutes estaven separats i detallats: els que hi
havia al mas abans que el seu marit en fos
l’hereu i els de després». més endavant,
detalla que «en aquells moments el deute
superava les 6.000 lliures. En les gairebé
darreres dues dècades, el mas roqueta
havia incrementat el seu deute un 34,7%,
quantitat que feia perillar la possessió de
la família que l’havia habitat durant tants
segles. Davant la crisi del deute que patia
el mas i el conflicte hereditari que se’ls
venia al damunt, rosa Pla, vídua de Pere
roqueta en segones núpcies, heretava els
béns del seu marit, fet que la família
roqueta no acceptava, al·legant el testa-
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Ramon Roqueta Roqueta, Ramon Roqueta Segalés i Valentí Roqueta Guillamet, a la seva finca d’Avinyó, on recentment han incorporat les oficines.

ment del pare d’en Pere, el qual preveia
que si l’hereu moria sense descendència
el mas passaria al segon fill. En aquells
moments, el descendent major d’un petit
pagès de Puig-reig, Salvador roqueta,
casat amb la santfruitosenca margarida
Carreras, tenia tots els drets d’heretar el
mas que fins ara havia pertangut al seu
tiet. El conflicte entre la vídua i el nebot es
va resoldre amb la signatura d’una concòrdia, a principis de 1831, en la qual la
rosa renunciava a la propietat del mas i
es comprometia a abandonar-lo en el termini de dos anys. A canvi, la rosa rebria,
de mans del Pere, nou hereu del mas,
4.450 lliures. El problema va ser que el
Pere, fins llavors petit pagès de Puig-reig,
no tenia com pagar aquella quantitat; així
que, finalment, va acordar celebrar una
boda entre la rosa i el Pere, tieta i nebot
polític, 31 i 26 anys respectivament, per
satisfer les demandes d’ambdues parts.
La parella va tenir cinc fills, van sufragar
els deutes i van continuar la relació de la
nissaga familiar amb la vinya.
Segons detalla Llorenç Ferrer en el seu llibre, la família roqueta va viure al mas i va
conrear directament una part de les terres fins a començament del segle XX. El
1906, amb bonaventura roqueta i
torrentó d’hereu, la família decideix
cedir les tasques a masovers. El primer
masover va ser Jacint Juncà, que hi va
viure a finals de la primera dècada del
segle XX. Els masovers es van anar reno-
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vant al llarg de les primeres dècades del
segle XX. Durant la postguerra semblava
que tot estava perdut, però la progressiva reducció de la producció de vins va
obligar a comercialitzar-ne d’altres procedències. El 1960, l’empresa fa les primeres campanyes de publicitat a ràdio
manresa i al periòdic Manresa. El 1968,
ramon roqueta presideix l’empresa i
augmenta la xarxa de distribució amb
camions propis. El 1973 es converteix
en societat anònima bodegas roqueta
SA i s’especialitza en la distribució del vi
de taula fins que el 1982, Valentí
roqueta Guillamet és nomenat conseller delegat. Aleshores sorgeix la iniciativa d’elaborar vins de qualitat a partir de
noves varietats, fet que dóna un nou
impuls al mas i a la vinya. En aquest sentit, l’any 1983, Valentí roqueta, al capdavant de l’empresa bodegas roqueta,
crea l’empresa masies d’Avinyó-Abadal,
amb l’objectiu de portar a fer vins de
qualitat i retornar al conreu de la vinya
a la masia d’Avinyó. Per aconseguir-ho
es comercialitza la marca Abadal i es
crea la societat bodegas Abadal. Al llarg
dels anys següents i fins a l’actualitat
l’empresa s’anirà diversificant, amb les
vinyes com a eix central de l’expansió.
Així, a partir del 1994, els vins Abadal
participen en fires d’àmbit internacional, en què obtindran diversos reconeixements anys després. Impulsada fonamentalment per Valentí roqueta, l’octubre de 1995, la Generalitat atorga la

denominació d’origen DO Pla de bages.
tot plegat ajuda a un creixement considerable de l’empresa, que s’especialitza
en l’exportació internacional.
L’any 2007, ramon roqueta Segalés, fill
del Valentí, comença el projecte LaFou –a
la denominació d’origen terra Alta–, que
s’inaugura oficialment el 2013. Quatre
anys abans, el 2009, s’havia creat el grup
roqueta Origen, que aplega els diversos
cellers de la família, sota la presidència de
Valentí roqueta. A partir del 2011, ramon
roqueta és nomenat conseller de
roqueta Origen Holding SL i apoderat de
gairebé totes les empreses familiars, fins
que el passat mes d’abril es produeix el
relleu executiu del grup roqueta Origen,
on Valentí manté la presidència de la companyia, però el seu fill passa a ser-ne el
director general ramon roqueta Segalés
ens explica que en la nova etapa es marquen tres objectius «que neixen de la visió
de la família, però també d’un equip
humà compromès i il·lusionat amb el
projecte: aprofundir en la identitat de
cadascuna de les nostres marques i vins,
reforçant els seus vincles amb el territori,
innovar basant-nos en la llarga història
vitivinícola de la zona, recuperar varietats
autòctones així com també mètodes de
vinificació ancestrals, i apostar per la
internacionalització, començant per
excel·lir en el nostre mercat més proper,
gran aparador internacional, i desenvolupant l’enoturisme als cellers».

emprenedors

Núria Closas

Carles Juste: «Els centres de salut hem
d’atraure gent amb activitats específiques»

Del menjador de casa al local del carrer Guimerà. Fisioclub
és el centre de salut de Carles Juste, que destaca pel tracte
de proximitat i el treball específic i personalitzat amb els
clients. Treballa 60 hores a la setmana i s’ocupa de tot, des
de la gestió del centre o la neteja del local fins a les classes.

—Heu de quadrar els horaris entre professionals i clients.
—tenim un percentatge molt alt de mares que tenen dificultats per quadrar les agendes i ens intentem adaptar a les extraescolars dels seus fills. Per exemple, si fan anglès a l’acadèmia
d’aquí al costat, fem coincidir la classe amb l’hora de pilates.

uin era el menjador on vas començar?
— Era el de casa meva, al carrer de l’alcalde Armengou. Després vam anar al
carrer Carrió i allà ja hi treballàvem dues
persones i l’espai era més gran. Fins que
fa dos anys vam comprar Fisioclub. En el
centre ja es feien pilates i altres activitats
que hem mantingut i també n’hi hem
afegit de noves.

—Hi ha més dones que fan pilates que homes?
—tenim dones de 35 anys en amunt i homes de 25 en amunt.
també ens vénen nois joves d’entre 14 i 18 anys que tenen
problemes de creixement. Els creix abans l’os que el múscul,
modifiquen la biomecànica i s’acaben deformant. Aquí fan
exercicis i estiraments per rectificar-ho.

Q

—Quines altres activitats feu?
—treballem amb osteòpates, fisioterapeutes i nutricionistes.
Fem sessions de ioga, prepart, postpart, pilates amb màquines, classes de psicomotricitat...
—En què es diferencia Fisioclub de la resta de gimnasos?
—Per les classes assistencials, totes les classes són amb grups
reduïts o individuals. No pots entrar en un accés lliure, sempre
tindràs un professor i un horari concret per venir.
—teniu molts clients amb lesions?
—tenim clients de tot tipus. Hi ha moltes dones que volen fer
manteniment i glutis i un percentatge molt alt amb problemes i diagnòstics. Avaluem quin tipus d’exercicis hem de fer
amb el pilates. Si amb el pilates no és suficient, fem exercicis
específics amb el fisioterapeuta.
—D’aquí a poc obrireu un altre centre a Igualada.
—Sí, el 15 de setembre. És un centre més petit i es faran totes
les activitats que es fan aquí menys entrenaments personals.
—Fer pilates està de moda?
—Les tendències esportives han canviat una mica. Cada vegada tenim menys temps per dedicar-nos a nosaltres. La gent ve
aquí amb el compromís que hi ha un professional que l’està
esperant i sap que aprofitarà el temps.

—Què els dius als clients que vénen per primer cop?
—Quan vénen nous clients els faig tres preguntes. Primera,
quin és l’objectiu de fer pilates. Segona, quina disponibilitat de
temps tenen i la tercera, quants diners es volen gastar. Si volen
fer manteniment perquè sí i tenen disponibilitat d’horaris
poden anar al gimnàs i pagar molt menys. En canvi, si vénen i
tenen clar l’objectiu com «jo sóc gran però vull tenir bona qualitat de vida» o «jo necessito tonificar l’esquena» o «jo vull perdre pes» aquí els ajudarem a aconseguir-ho.
—A manresa hi ha molta competència de centres de salut.
—Pel nombre d’habitants, a manresa gairebé hi ha més centres de salut que a manhattan. Les persones que fem activitat
física a la ciutat som els que som, el percentatge varia molt poc
d’un any per l’altre i els centres ens ho hem de muntar bé per
atraure el nostre públic fent activitats molt específiques.
—Què et fa continuar cada dia?
—tinc un soci capitalista al qual no puc fallar: el banc. A banda
d’això, m’encanta la feina que faig i més així personalitzada.
L’afinitat que tenim amb els clients no es troba en un gimnàs.
molts són amics que veig i he vist setmanalment durant anys.
Em conec la vida de tothom i de la seva família, un tipus de
relació molt important per mi que no vull que es perdi.
Nom: Fisioclub. Data creació: abril 2014. Emprenedor: Carles
Juste Fargas. Sector: centre de salut. Definició: centre de salut
especialitzat en entrenaments personals i pràctiques esportives
amb grups reduïts. Adreça: carrer Àngel Guimerà, 2-4, manresa.
Xarxes: fisioclub.cat.
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Petjada ecològica

E

ls manresans
consumim tot
tipus de recursos, alguns del
tot necessaris,
altres no tant,
però en resum
una quantitat
d’elements impossible de
produir amb la superfície
que ocupa manresa. A
més, generem molts residus difícils d’assimilar pel
sòl manresà. Ocupem molt
d’espai on hem construït
els nostres habitatges, carrers i carreteres. La quantitat de vegetals que mengem i l’extensió que faria
falta per produir-los és
molt elevada. Així mateix,
la superfície de pastures A l’esquerra, agricultura de proximitat a Viladordis. A la dreta, natura de proximitat a les ribes del Cardener.
que necessitem per produir la carn que ens mengem és gran. Com també ho són la
consumeixen menys, per necessitat o perquè han seguit
superfície marina per produir el peix que consumim, la
estratègies de consum ecològic, d’entre 3 i 5. Nosaltres
superfície forestal per fabricar el paper, la fusta i altres pronecessitem d’entre 5 a 6 hectàrees per persona i com que
ductes d’origen vegetal i les hectàrees de bosc necessàries
manresa té uns 76.000 habitants ens fan falta unes 456.000
per assimilar tot el diòxid de carboni contaminant emès
hectàrees. Coneixent la superfície de manresa –4.200 hecamb la crema de combustibles fòssils.
tàrees–, podem concloure que per aconseguir tot els recursos que tenim i consumim ens calen unes 109 manreses!
tots aquest recursos surten d’explotar i impactar sobre
d’altres ecosistemes de tot el món. Des de l’aigua que és
Si rebaixem la petjada ecològica, farem menys impacte
canalitzada des de balsareny, fins a les matèries primeres
sobre la resta dels ecosistemes del món. malgrat que l’imusades per fabricar qualsevol producte. Per exemple, els
pacte ecològic nul sigui una fita quasi utòpica, ens hi
combustibles fòssils que cremem, contaminant amb diòxid
podem acostar. Això vol dir que hem de deixar de consude carboni, tenen el seu origen en jaciments petrolífers llumir? No, vol dir que aquest impacte el podem minimitzar si
nyans. O la fusta de la qual estan fets els mobles de casa,
consumim de manera més ecològica i apliquem un seguit
en molts casos prové de l’altra punta del món. O part del
d’accions individuals i col·lectives.
menjar que posem a taula: algunes fruites vénen de de
llocs inimaginables. L’ús i abús que fem d’aquest ecosistePer exemple, usant menys el transport privat, produint alimes d’arreu se’n diu petjada o empremta ecològica i és
ment dins del nostre municipi, l’anomenada agricultura de
representada per una xifra que ens diu el nombre d’hectàproximitat, produint el mínim de residus possible, etc. L’ús
rees que necessita una persona durant un any per produir
sostenible que es fa de l’Anella Verda de manresa té relació
tot el que consumeix.
amb la nostra petjada ecològica: com més agricultura, com
més espais naturals, com més recursos pròxims fem servir
No tots els habitants del món, però, deixem la mateixa petl’impacte produït sobre altres ecosistemes del món serà
jada ecològica. Els que consumeixen més tenen petjades
més petit i la petjada ecològica també i, al capdavall, serem
ecològiques d’entre 8 i 10 (els qatarencs més de 10). Els que
més sostenibles.
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Per a anuncis en
aquesta revista...

PUBLICITAT

Urgell, 38 - Tel. i Fax 93 872 43 86
MANRESA

Per només 3,90 euros per revista...

SUBSCRIU-TE
AL POU
elpou@elpou.cat - 93 872 50 18
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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

Cursos de català per a tots els nivells
El Centre de Normalització Lingüística
Montserrat obre la matrícula el mes de
setembre. S’ofereixen cursos de tots els
nivells, des de l’inicial fins al nivell superior
C2.
El Consorci per a la Normalització
Lingüística convida a començar el curs 20152016 amb el propòsit de millorar les competències en l’ús del català.
Des del Servei Local i Comarcal de Català s’ofereixen cursos que cobreixen un ampli ventall de necessitats, des de cursos per iniciar-se
en l’aprenentatge de l’idioma fins a nivells
superiors, que tenen correspondència amb
els nivells del Marc Europeu Comú de
Referencia (mECr) i, un cop superats, permeten obtenir el certificat oficial.
totes aquelles persones interessades a fer un
curs i que no tinguin cap certificat acreditatiu
en llengua catalana caldrà que facin una
prova de nivell al carrer de Jaume I, 8, 2n de
manresa. Cal trucar per demanar hora.
La inscripció per als antics alumnes és a partir
del dia 8 de setembre els nivells inicial i bàsic
1; a partir del dia 9 els nivells bàsic 2, bàsic 3 i

elemental, i a partir del 14 de setembre els
nivells intermedis, de suficiència i superior
(C2). La inscripció general als cursos dels
nivells inicial i bàsic 1 és a partir del dia 16 de
setembre; del bàsic 2, bàsic 3 i elementals a
partir del dia 17 de setembre i dels nivells
intermedis, de suficiència i superior (C2) a
partir del 18 de setembre.
S’ofereixen cursos presencials i cursos en línia
semipresencials. Aquest setembre, per anar
fent boca, comencem el curs amb un taller
de redacció de documents Escriure per
comunicar.
El preu dels cursos varia segons el nivell i, la
majoria, ofereixen entre un 70% i un 50% de
reducció per a persones en situació d’atur,
pensionistes o jubilades, entre d’altres.
La voluntat del Consorci és oferir solucions
formatives adequades per ajudar les persones, que volen ampliar el seu coneixement
de la llengua o incentivar-ne l’ús, ja sigui en
l’àmbit social, personal o professional.
Per a més informació podeu trucar al 93 872
17 07, adreçar-vos a manresa@cpnl.cat, al
Servei Local de Català de manresa –carrer de
Jaume I, 8, 2n– o visitar el web del CNL
www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat/.

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

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

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

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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indrets

Ferran Climent Costa / Josep m. mata-Perelló
(Geoparc de la Catalunya central)

El ventall costaner de
Sant Llorenç del Munt

F

a uns 40 milions d’anys,
aproximadament, a la
vora sud-est del que en
geologia es coneix com
a Conca de l’Ebre, hi
havia una llarga cadena
muntanyosa a tocar de
la costa, la serralada
costanera
catalana.
D’aquestes muntanyes en descendien torrents que en èpoques de
pluja baixaven carregats de sediments (blocs, sorres i fang) que es
dipositaven directament al mar i
formaven de mica en mica diferents
ventalls costaners, dels quals resulta
especialment destacable, per la
seva mida, el de Sant Llorenç del
munt.

Com en tots els deltes, quan el riu
arriba al mar hi ha una redistribució
dels sediments. En el cas del ventall
de Sant Llorenç, pel fet de tenir la
font molt propera, feia que hi arribessin una immensa quantitat de
blocs i còdols molt grossos. A la part més propera a la
desembocadura, s’hi dipositaven principalment blocs i
graves barrejats amb sorra i fang, que esdevindran els
conglomerats. Com més s’entrava dins el mar, els sediments cada vegada eren més fins, passant de graves a
sorres (els gresos) i a lutites (les margues, argil·lites...), fins
a arribar ben endins del mar, on el delta pràcticament ja
no intervenia, la sedimentació era pròpia de plataforma
carbonàtica i s’hi formarien les calcàries nummulítiques i
esculloses. A la zona del montcau és on hi ha més gruix
de conglomerats, fins a 700 m, tot i que el gruix màxim
del ventall depassa els 1000 m de sediments.
A partir de l’estudi detallat de les roques que conformen
tot el ventall costaner s’ha deduït que els rius i torrents
drenaven una superfície muntanyosa d’uns 800 km2 i
que l’altitud dels cims més alts oscil·laria entre els 900 i
els 1250 m. Actualment d’aquestes muntanyes només
en tenim testimonis a les serralades prelitoral i a la litoral.
La resta l’hauríem d’anar a trobar ben soterrat a les depressions prelitoral i litoral o bé a sota el mediterrani.

FITXA TÈCNICA
Nom del paratge: Ventall costaner de Sant Llorenç del munt. Situació
geogràfica: Ocupa una àrea que inclou totalment o parcial, els municipis de matadepera, Vacarisses, Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de
Castellet, Castellgalí, mura, El Pont de Vilomara i rocafort, manresa,
Navarcles, talamanca, monistrol de Calders, Sant Llorenç Savall i
Castellar del Vallès. Situació geològica: Estava situat a la vora sud-est
de la conca geològica de l’Ebre. Procedència del nom: representa un
con al·luvial, del tipus ventall costaner, que entrava directament al mar.
Trets geològics: Juntament amb montserrat, són unitats geològiques
molt importants, de presència espectacular. també és un dels millors
exemples de ventall costaner al món que han quedat al descobert. El
modelat càrstic en conglomerats, a més, és molt poc freqüent, tant per
les formes (canals, agulles, coves i avencs...) com per les dimensions.
Materials geològics: D’origen sedimentari, conglomerats, gresos, lutites i calcàries (nummulítiques, esculloses...). Edat de formació: Eocè
mitjà terminal i superior, fa entre uns 41 i 37 ma. Curiositats: Gran part
del ventall és dins el Parc Natural de Sant Llorenç del munt i l’Obac. És
un espai habitat ja des del neolític, amb grans masies disseminades, i
una fauna i una flora magnífiques que val la pena conèixer i conservar.
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vins del bages
marc Àvalos

Fargas Fargas
Merlot 2009

A

l bell mig del Pla de
bages, a Salelles, la família Fargas Fargas des de
fa molts anys que treballa la vinya apassionadament. En els anys setanta del segle passat van
començar a experimentar i adaptar les noves varietals viníferes,
entre elles el merlot, que en plantar-ne i
vinificar-lo van crear un excel·lent vi.

El millor
sushi al
millor lloc!
C/ Sobrerroca (El Pou de la Gallina) - manresa
facebook.com/2d_sushi - tel. 93 676 74 11

Collit manualment en el seu punt més
òptim de maduració, el most es fermenta
a baixa temperatura durant dotze dies, es
cria en barrica de roure americà durant un
mínim de deu mesos i la resta de la criança es realitza en ampolla fins a la venda.
Amb un color vermell cirera net i brillant,
capa alta i un ribet morat, al nas és un vi
intens i especiat, on les fruites madures
compotades brillen especialment. Un cop
en boca és un merlot fresc i alhora intens i
equilibrat, amb un posttast allargassat.
Un vi excel·lent del Pla de bages amb una
immillorable relació qualitat-preu.
Joan Tomasa Garroset
(sommelier de Vins Tomasa)
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del tros al plat
Eduard merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

L’albergínia albina
La més veterana
és negra com la nit.
La seva germana
porta capa blanca.
I fa tan bon profit
que quasi la desbanca.

A

nys enrere, quan les
famílies conreaven els
seus camps per alimentar-se, el ventall de
varietats locals d’hortalisses era força més
ampli. De mica en mica,
la pagesia va anar disminuint i el consum de verdures va agafar una clara direcció cap a la homogeneïtzació. tots volem i demanem el que
estem més avesats a veure, i tot allò que
surt més rendible per al mercat, sol ser el
que acostumen a ensenyar-nos. Potser
per aquest motiu fa vora un segle que es
van deixar de veure unes albergínies
que, cultivades a petita escala, eren una
menja comuna de moltes llars del país, i
més concretament del pla del bages.
L’albergínia blanca ha tornat fa poc a cultivar-se als horts de manresa i, gràcies a
iniciatives locals aquesta petita delicatessen manresana està agafant embranzida
als mercats locals, però també a restaurants de categoria, i encara és més rellevant el fet que, altra vegada, ens estem
acostumant a menjar-ne.

I quins inconvenients presenta aquesta
albergínia respecte de la negra? Doncs
alguns afirmen que «l’únic problema
que tenen és que si les tastes ja no en
voldràs de l’altra!». bromes a part, la carn
de l’albergínia blanca és menys amargant, més suau i melosa, fins i tot arriben
a dir-ne el foie de les verdures, sense
greix. Això sí, són més delicades, i la pell
blanca de seguida en deixa veure els
cops. també s’han de consumir aviat
després de ser collides, perquè es fan
malbé ràpidament. Aquests aspectes la
fan un producte incompatible amb les
grans superfícies, però totalment apte
per a un consum local que no requereixi
grans temps de transport.
A l’hora de comprar-la, sabreu si és
madura quan prement lleugerament
amb els dits sobre la pell aquests hi queden marcats. Si l’heu de conservar, millor
a la nevera, i si pot ser, separada de la
resta de verdures i fruites ja que reacciona amb l’etilè produït pels altres vegetals
i es fa malbé abans. Penseu que el 90%
del seu contingut és aigua, la resta són
hidrats de carboni, proteïnes, fibra i sals
minerals. Cap greix. Diuen que afavoreix
la funció del fetge i de la vesícula biliar, i
que si n’agafes la polpa i l’aixafes ben
aixafada, en pots fer una crema tipus
after sun que et pot resoldre més d’una
cremada estiuenca empipadora. Nosal-

tres us deixem amb aquest plat del merly, que sempre sap trobar la manera de
ressaltar el producte del mes sense eclipsar la resta de components. bon profit!

Babaganuix
(plat elaborat per
Eduard Merly)
Ingredients (4 pax): 3 albergínies blanques, 2 cullerades de tahina (pasta de
sèsam), mig iogurt natural, 4 cullerades d’oli d’oliva verge extra, 1 gra d’all
cru, 1 cullerada d’oli de sèsam, sal i
pebre.
Elaboració: Escaliveu les albergínies a la
flama o bé en una paella sense oli a
potència mitjana durant uns 30 minuts
girant de tant en tant, perquè es cogui
de manera uniforme. Punxeu-les per
assegurar que estan ben cuites. Un cop
cuites, peleu les albergínies i tritureu-les
amb l’ajut d’un braç triturador. Afegiuhi la tahina, l’oli d’oliva i l’oli de sèsam.
tot seguit afegiu-hi l’all i tritureu-ho
altra vegada. Un cop tinguem una
massa homogènia, afegiu-hi el iogurt i
remeneu-ho de manera que quedi d’un
color uniforme. rectifiqueu de sal i
pebre i ja estarà llest per servir. Queda
molt bé acompanyat de pa marroquí o
tortitas torrades.
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l’entrevista

Q

uan t’inicies en el món
de la fotografia?
—Arran de la meva afició als ral·lis, començo
a anar al ral·li Catalunya Costa brava amb
una càmera fotogràfica sota el braç. Vaig
fent cada vegada més
fotos i de mica en mica vaig millorant.
—Com és que t’especialitzes en la fotografia esportiva?
—Al llarg de la meva vida he fet tota
mena de fotografies fins a especialitzarme en fotografies de cotxes i de persones, com ara grans futbolistes tipus
Neymar o Cristiano ronaldo...

Casaments
—també casaments?
—més de 300. És quan vaig aprendre a no
fallar. Vaig muntar una empresa pròpia,
Wedding Foto, al carrer Nou, i em vaig
dedicar a retratar casaments. Aquesta
experiència em va servir per no posar-me
nerviós i estar atent als protagonistes. No
vaig tenir problemes, però vaig aprendre
que fotografiar un casament comporta
una gran responsabilitat. El fotògraf no
pot fallar en cap circumstància. m’encarregava també de fer l’àlbum amb un estil
propi, de qualitat contrastada màxima.
tenia èxit i va ser en aquesta època que
m’ajunto amb Jordi Gibert (amb qui fa cinc
anys compartim l’empresa Vista Diferent),
que era superespecialista en el tema dels
casaments i vam créixer considerablement. Aquesta etapa de la vida abraça des
de més de vint anys enrere fins al 2008, en
què ho vaig deixar de fer definitivament.
—La teva fama mundial com a fotògraf
esportiu d’elit la deus a mercedes?

Jordi Sardans
Fotos: Francesc rubí

Miquel Liso Guitart
Fotògraf freelance. Considerat actualment el fotògraf de motor
número 1 del món pel crac alemany rainer Schlegelmilch, que ho ha
estat les dues passades dècades. Ha publicat fotografies en revistes
especialitzades, com Rally XS i Todo Rallyes. també col·labora amb la
premsa gràfica en diaris esportius com Sport i Marca i generalistes
com El Periódico de Catalunya i El País. Porta fotografiats 108 ral·lis, 94
curses del World touring Car Championship (WtCC) i gairebé 100
Grand Prix de Fórmula 1. És codirector amb Jordi Gibert de l’empresa manresana Vista Diferent, una productora audiovisual especialitzada en vídeo, fotografia industrial i disseny gràfic. Actualment
també treballen per al departament de Comunicació de Seat i, en
general, del grup Volkswagen, i també per Audi, el rACC, Nike,
racing Press o WWP-Group, entre d’altres.
—Si, és una de les col·laboracions més
importants que he fet. Quan fa ara dos
anys vaig fer un llibre que va ser número
1 en fotografia automobilística, se’m va
conèixer mundialment. Vaig agafar molt
nom i el president de mercedes a la
Fórmula 1, toto Wolff, em va felicitar pel
tipus de fotografies que feia i em va contractar per publicar més fotografies a la
revista Mercedes AMG, on, per sorpresa
meva, comparaven el fotògraf miquel
Liso que triomfava igual que el darrer
model del cotxe mercedes. Vaig flipar!
Pensa que aquesta revista té més de cent
mil subscriptors. també he publicat als
diaris més importants del nostre país.
—L’èxit t’obre nous camins?
—Penso que sí, ja que tot a la meva vida
ho he fet per etapes. Després de fotografiar més de 100 mundials de ral·lis, 94
de turismes i gairebé 100 més de
Fórmula 1, ara em plantejo d’altres reptes. Després de l’èxit del llibre que t’acabo d’esmentar, m’adono que dins la
Fórmula 1 el meu camp de treball està

cada dia més limitat i els fotògrafs cada
vegada ho tenim més difícil per treballar. Així que m’he plantejat des de l’empresa Vista Diferent aprofitar les fotos
mogudes que havia fet quan m’avorria o
no sabia què fer durant les curses, per
convertir-les en art. Durant dos anys he
viatjat arreu del món només per fer
fotos mogudes per anar concretant
aquest projecte de llibre amb fotografies de baixa velocitat, com si fossin una
pintura. Ja l’he presentat al circuit de
montmeló i ha estat ben acollit pels
diversos mitjans de comunicació, amb
Jordi basté de rAC1 al capdavant, que
va reconèixer que algunes d’aquelles
imatges eren art. I també pels responsables de la Fórmula 1 com bernie
Ecclestone i diversos pilots. Aprofitant
l’èxit del llibre fotogràfic i l’elitisme de la
Fórmula 1, vull fer unes sèries limitades
de fotos, poques i cares. Per exemple,
d’una foto concreta fer-ne un màxim de
deu còpies artístiques, de metre per
metre i mig, numerades i segellades
davant notari, i cadascuna valdrà 6.000
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euros. En l’àmbit creatiu ha estat un
èxit i ara estem a punt de llançar-ho a
nivell comercial.

als seus 75 anys porta més de 700
grans premis, el crac més gran de les
darreres dècades.

—t’ha pujat l’èxit cal cap?
—No. Segur que no. Em considero una
persona ben normal, amic dels meus
amics, em tenen per un més de la colla.

—Per què cada vegada són més
inaccessibles les interioritats dels
equips de Fórmula 1?
—Ara és pràcticament impossible
per raons de control i de seguretat,
ja que volen preservar els seus
secrets. Havia estat fotògraf oficial
de Seat i encara ho segueixo sent en
les set curses de l’Euro Car, que és
una copa monomarca europea en
la qual tinc lliure accés. Però, si no
ets l’oficial és impossible. Fins i tot
els pilots també cada vegada s’amaguen més, de manera que surten
del camió i ja entren directament al
box. Cada vegada són més elitistes.
m’hauria agradat més fer fotos als
anys cinquanta, quan es podia treballar al peu de la cuneta. Però era
una altra època i jo encara no hi era.

—Quins idiomes domines?
—Sempre dic que parlo català perfectament i el castellà ja em costa –encara que
ho digui en conya. He donat la volta al
món quinze vegades i no parlo anglès.
L’entenc, però no el parlo. És la meva
assignatura pendent. La gent al·lucina,
perquè m’he trobat amb situacions com
la de parlar amb el president de
mercedes, toto Wolff, però necessito un
intèrpret.
—Com és que continues vivint a
manresa?
—Estic encantat de la vida de ser manresà i sempre parlo bé de manresa arreu.
Estem al mig de tot: a mitja hora de
barcelona, a una hora dels 2.000 metres
del Port del Comte. És fantàstic. Hi estic
encantat de la vida. Em costaria molt canviar. Visc al centre i veig montserrat des
del llit i el Collbaix, on pujo tot sovint.
Fotògraf esportiu
—On creus que es valoren més les teves
fotografies?
—Estic molt content perquè sempre he
tingut un feedback molt positiu arreu, des
de la Fórmula 1 en l’àmbit internacional,
fins i tot per fotògrafs estrangers i del
mateix gremi, que sempre han reconegut la meva feina com a bona.
—Quins altres fotògrafs del teu sector
estan reconeguts com a significatius i
influents?
—Que segueixin tot el mundial de la
Fórmula 1 hi ha un centenar de fotògrafs.
tot i que pot semblar un nombre molt
elevat, són menys d’un fotògraf per país.
Ser un d’aquests cent ja és important.
també penso que una vintena són extraordinaris, cadascú amb l’estil propi i la
seva peculiar manera de treballar. Jo vaig
per lliure, ningú em diu el que he de fer i
ho venc al preu que vull. El que treballa
per un equip té l’avantatge que pot entrar
dins dels boxes i parlar amb els pilots. Et
diré més, entre aquests vint, els tres fotògrafs més grans que es dediquen a la
Fórmula 1 actualment són: Vladimir rys
(grecoalemany), l’anglès Darren Heath i el
mític rainer Schlegelmilch, alemany que
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—Quin són els millors circuits?
—N’hi ha tres d’impressionants.
mònaco, indiscutiblement. Veure’ls
passar pels carrers estrets d’aquell
circuit urbà és una passada, fins i tot fotogràficament. Singapur amb l’Skyline i com
a premi especial de nit és també espectacular i Abu Dabi, per la posta de sol i el
canvi de dia a nit, també és increïble.
—La teva és una professió complicada?
—Sí, sobretot pel tema dels trasllats.
Sempre estàs viatjant amunt i avall. És
una professió que t’ha d’agradar molt i
l’has de viure. Cal llevar-se molt d’hora,
patir els inconvenients d’haver de viatjar
molt, sobretot amb avions, on de tant en
tant hi ha cancel·lació de vols i pèrdua de
maletes. He de dir que el material estrictament necessari per treballar sempre el
duc a sobre, tot i que pesa molt i no
podem tenir assistents, perquè el tema
d’acreditacions és molt complicat. Sovint
cal passar fred i calor. És molt dur. Això no
treu que, si t’agrada molt, sigui guapo i
elitista.
—Com a anècdota, què et va passar amb
els helicòpters?
—Quan fotografiava els ral·lis sovint
havia d’utilitzar-ne. Hi he volat moltíssim
i no m’ha passat res de miracle, perquè
han tingut accidents abans i després que
jo els utilitzés. recordo el cas d’un que es
va estavellar tres hores després d’haverme deixat al lloc. L’helicòpter em fa molt
respecte. Fins i tot m’havien dit que no

s’havia jubilat encara cap pilot espanyol
especialitzat a portar helicòpters, ja que
tots s’havien accidentat.
Ecclestone i Botín
—Què significa Ecclestone en la teva
professió?
—Per a mi, és un geni dels negocis.
Qualsevol cosa que toca triomfa. De tot
en treu profit. Fins i tot, quan el van atracar, li van robar el rellotge i el van colpejar i li van deixar els ulls de vellut, en va
fer un anunci que va tenir molt d’èxit. Li
he d’estar eternament agraït perquè un
dels seus muntatges s’ha convertit no
només en el meu hobby sinó en la meva
professió. L’he conegut personalment i
m’ha dit que li encantaven les meves
fotografies. Fins i tot puc explicar una
anècdota de quan Ecclestone estava
negociant al circuit d’SPA-Francorchamps amb Emilio botín, que havia
estat el president del banco Santander.
Vaig fer-los una fotografia que
Ecclestone va regalar després a botín. Val
a dir que amb el banquer sempre hi vaig
tenir un tracte perfecte i molt bon rotllo,
fins i tot tinc una carta seva d’agraïment
per la foto amb Ecclestone i em va invitar
a la ciutat financera que tenia a madrid.
—En les fotos publicitàries a personatges
mediàtics, quina és la vostra relació?

—tenen un temps determinat, molt
reduït per estar amb nosaltres, ja que cal
suposar que han de fer mil coses. Ens
hem d’adaptar per poder treballar i tenirho tot preparat abans. Per exemple, la
foto que vam fer amb Jordi Gibert de la
selecció nord-americana de bàsquet
per a Nike, abans de les Olimpíades de
Londres, es va fer a les cinc de la tarda,
però des de les vuit del matí vam
començar el muntatge a montjuic,
amb la participació d’un equip de vint
persones, entre ells il·luminadors, retocadors i ajudants. A l’hora de la veritat,
vam tenir només deu minuts per tirar
les fotografies.
—Vau tenir contacte amb els jugadors de
bàsquet?
—Sí, semblen déus, però són de carn
i ossos com nosaltres. El problema que
tenen aquests personatges és la gent
que els envolta, que els volen blindar.
—Cristiano ronaldo és tan prepotent
com sembla?
—Sí. Imatge i realitat coincideixen.
Sempre dic que és realment com apareix
al Cracòvia. Lebron James és un personatge seriós que fa por. En canvi, Iniesta

un punt de vista diferent. Des de fa dos
anys busco fer art específicament. Les
fotos que abans et comentava, que semblen pintures, vull que siguin art i les vull
vendre com a tals. Ja no en tinc prou amb
les fotos normals i busco evolucionar tot
gaudint amb aquesta màgia de les fotos
mogudes a baixa velocitat. Fins fa dos
anys disparava 20.000 fotos per cada
gran premi i ara n’estic fent la meitat, per
anar a buscar vint fotografies extraordinàries i prou.
—Amb quina finalitat?
—Primer visualitzo les fotos i trio les
poques que m’interessen. En digital totes
les fotos són planes i cal retocar-les per
equilibrar els colors. Cal reconèixer que el
Photoshop és important, però no per
modificar, només per equilibrar els colors
i buscar el filtre que més agradi. No hi trec
ni hi afegeixo res.
—Et continues considerant freelance?
—Sí. A mi, m’ha anat perfecte, tot i ser
l’opció més arriscada m’ha sortit bé, perquè creia en la feina i en el fet que fer una
foto diferent a les altres em serviria per no
tenir competència al mercat. Sempre he
intentat veure les coses d’una manera

«Ecclestone és un geni dels negocis. Qualsevol
cosa que toca triomfa. L’he conegut personalment
i m’ha dit que li encanten les meves fotografies»
és una persona absolutament normal,
Neymar és molt agradable i Kobe bryant,
de la selecció nord-americana de bàsquet, encantador. Pel que fa a la Fórmula
1 hi ha pilots més agradables que altres.
Alonso va molt a la seva i Hamilton i
rosberg són més divertits.
—A Vista Diferent ets codirector amb
Jordi Gibert. Com us vau conèixer?
—Jordi Gibert és un fotògraf professional
de primer nivell que té un premi Lux Oro,
en reportatge social, la màxima distinció
en fotografia, semblant als Goya de cinema. El Jordi és nascut a rubí, però fa vuit
anys que viu a Santpedor. Ens vam conèixer perquè tots dos fèiem fotografies de
casaments i vam ajuntar esforços.

diferent, aconseguir un producte únic.
tampoc no he negociat mai el tema de
preus, quan demano una quantitat és la
que dic i mai la retoco ni rebaixo, precisament per donar valor a aquesta exclusivitat. Sóc una persona feta a si mateixa, tot
i que també és cert que vaig estudiar dos
anys a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de
Catalunya per millorar una mica més de
pressa amb el coneixement i domini de la
tècnica i ara em demanen que hi torni per
fer algunes classes. Per altra banda,
alguns aficionats al motor en l’àmbit
espanyol també volen que els faci algun
curs sobre fotografia aplicada al motor
esportiu. m’ho estic pensant, ja que fins
ara només he fet conferències sobre fotografia esportiva de motor.

—busques l’art en les teves instantànies?
—Al cent per cent. busco sempre trobar

—Has participat en el mundial de motociclisme?

—Sí, tot i que les motos no m’han dit mai
res, fins que fa tres anys els responsables
del departament de Premsa de moto GP
em van invitar a provar de fotografiar els
pilots i em va agradar molt. Des d’aleshores em vaig comprometre a fer fotografies en el campionat anual de motos GP al
Circuit de Catalunya. tot i que ho faig
com a hobby, he publicat algunes fotos a
Sport, El Periódico i El País.
—Quin significat té per tu el ral·li dels
2.000 Viratges?
—És molt important. Allà vaig començar
a fer fotografies quan acompanyava el
meu pare i el meu germà gran a veure’l.
Ara fa uns anys, quan el ral·li es va deixar
de fer, ens vam ajuntar una vintena de
persones, encapçalades pel David
Santacreu entre d’altres, i des del biela
Club manresa, que tenia la seu damunt
La Pineda, el vam tornar a recuperar. Vaig
estar quatre anys a l’entitat i després la
vaig deixar.
—tens arxiu fotogràfic propi?
—Sí. molt ben organitzat, supercontrolat
i endreçat, des del començament, quan
vaig començar a fer ral·lis. Ordenat per
temes i dates, tant dels ral·lis com de la
Fórmula1. Com que ara tot és digital, el
tinc per triplicat. Abans, en l’època de les
diapositives, ja les tenia escanejades i ara
digitalitzades. L’arxiu és obert i a disposició de qui necessiti alguna foto en concret. Si em demanen còpies les ofereixo
en funció d’unes tarifes estàndard i sempre d’acord amb la finalitat per la qual les
necessiten, des de tanques publicitàries a
la publicació en revistes.
—A part de la fotografia automobilística
tens algun altre hobby?
—I tant! La gastronomia. m’agrada menjar en els restaurants que tenen estrelles
michelin. Conec Jordi Cruz de quan estava a l’Estany Clar de berga, a Sant benet i
ara a barcelona. Els Casals de Sagàs està
molt bé, ja que figura entre els restaurants
millors del món, i també la Fonda Sala
d’Olost de Lluçanès. A manresa, ca
l’Aligué està molt bé en la relació qualitatpreu, encara que no tingui cap estrella.
m’agrada menjar molt bé, encara que el
lloc sigui aparentment inhòspit. Quan
viatjo, el primer que miro és on aniré a
menjar bé, ja sigui a Singapur o a Kènia. Si
vaig a Dubai busco el restaurant més alt
del món, que està a la burkalifa. He estat al
Sidecar rosa, etc. Gastronòmicament,
gasto el que faci falta!
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el perfil
iquel Liso Guitart neix
a manresa el 16 d’octubre de 1969. De
pares
manresans,
miquel, administratiu
d’empresa, i m. rosa,
que havia treballat a la llar d’infants de
la badia Solé. És el més petit de quatre
germans: té una germana infermera,
un germà que treballa a la secció de
recanvis de la Fiat i l’altre és agent de
canvi i borsa. Comença els estudis al
col·legi badia Solé fins al primer de
bUP en què passa al Camps i Fabrés, ja
que «ho suspenia tot. reconec que
s’ha d’estudiar, però és curiós que possiblement hagi estat la persona més
important de la meva generació, que
més ha triomfat en la vida, i en canvi ho suspenia tot. Sempre
he tingut clar que si fas el que t’agrada te’n sortiràs al cent per
cent». Entra al món de la fotografia per casualitat, ja que de
ben petit acompanya el pare i un dels germans a veure ral·lis,
com per exemple el 2.000 Viratges, amb pilots com Servià o
Zanini, però amb una càmera de fotos, i de seguida li sorgeix
l’afició que acabarà essent passió per la fotografia, fins a dedicar-s’hi professionalment. Acabat el COU, fa el servei militar
a l’Acadèmia de Suboficials de talarn, l’any 1989. Posteriorment entra a treballar a manresauto per influència del
seu germà, a la secció de recanvis. Aprofitava les vacances,
que feia partides, per seguir els diferents ral·lis europeus,
des del Costa blava el 1991. A partir d’aquest moment ha
fet 108 ral·lis, 94 curses del mundial de turismes i 100 més
de Fórmula 1. Es considera autodidacte, però després de
quatre anys de treballar a manresauto, decideix polir la tècnica fotogràfica i estudia dos anys a l’Institut d’Estudis
Fotogràfics de Catalunya fins que, assolit un bon aprenentatge, decideix dedicar-se plenament a fotografiar curses
fins al 1997. Aquests anys comença la seva etapa de freelance, en què fa les fotos que vol i a la seva manera que després ven al rACC, però també ofereix els seus treballs fotogràfics al diari Sport. En aquella època, Seat organitzava el
mundial de ral·lis i aconsegueix que el contractin per fer el
Campionat d’Espanya, però els va exigir, sense èxit, poder
fer el mundial. Davant d’aquesta negativa, demana un crèdit de cinc milions de pessetes al banc, per poder fer totes
les curses del mundial per satisfer la millor il·lusió de la vida.
A la tercera cursa, Seat comença a comprar-li fotografies i
alhora Josep Villaplana, del diari Sport, li ofereix la possibilitat de fer un llibre fotogràfic. Se la juga i li surt bé. Era una
mica inconscient, però la il·lusió podia més. Entra de ple
dins d’aquest món elitista de l’esport de la mà de Ponseti,
del Canal Plus, i d’altres companys que a Kènia l’ajuden a
tirar endavant tot oferint-li allotjament.

M
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mai no abandonarà la seva condició de freelance, tot i oferir
els serveis a aquests tres clients des del 1998 fins al 2005,
quan Seat deixa d’organitzar el mundial de ral·lis i es fa càrrec
del de turismes. Així, col·labora amb el departament de
Comunicació i el de màrqueting de Seat en el World touring
Car Championship. Després d’haver participat en 100 ral·lis,
decideix passar-se al mundial de turismes, oimés quan des
del 1999 aconsegueix entrar com a fotògraf a la Fórmula 1 de
la mà de José maria rubio, responsable de l’agència madrilenya rV racing Press. Durant un temps, és un dels pocs fotògrafs presents als tres campionats del món: ral·lis, turismes i
Fórmula1. Del 2004 al 2010 a turismes i Fórmula 1, i actualment continua a la F 1. Des del gener del 2007 és codirector
amb Jordi Gibert de l’empresa manresana Vista Diferent, una
productora fotogràfica i audiovisual que treballa per a Seat i
tot el grup Volkswagen, i també per a Audi, com a especialistes en fotografia automobilística, i Nike, que li permet estar en
contacte amb les grans estrelles del bàsquet americà o amb
futbolistes com ara Cristiano ronaldo. Ha col·laborat amb
diverses revistes especialitzades en motor com Rally XS i Todo
Rallyes, i actualment encara ho fa amb els diaris Sport, Marca i
El Periódico de Catalunya. Des de fa dos anys també treballa
per la casa mercedes. Precisament la publicació Driving
Performance-The AMG Magazine 2014/15 de la casa mercedes
li va dedicar el reportatge F1, W05, en què Hartmut Lehbrink
elogia les fotografies del manresà i les compara amb la perfecció del mercedes W05. també Santi Duran, d’El Mundo
Deportivo, valora les fotografies de Liso i afirma que revolucionen el circ de la Fórmula 1. És autor del llibre Fórmula 1:
Imágenes con un mensaje, publicat per Amazon, que ha estat
número 1 en fotografia de cotxes de motor i l’ha dut definitivament a la fama. Va ser un dels impulsors de la recuperació
del biela Club manresa, ha col·laborat amb Foto Art manresa
com a jurat d’algun concurs fotogràfic i té un museu particular com a col·leccionista de material automobilístic.
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patrimoni ciutadà
Lluís Virós. Foto: Francesc rubí

Torre del portal de Sobrerroca

E

s tracta d’una torre que formava part
del sistema defensiu de les muralles
de manresa i és, per tant, un dels
pocs elements d’arquitectura militar
que conserva la ciutat. Es troba a la
part nord del nucli antic, al començament del carrer de Sobrerroca. El
seu estil és l’arquitectura gòtica de defensa.

De tot el conjunt de torres defensives amb què
comptaven les muralles de la ciutat, la torre de
Sobrerroca és l’única que s’ha conservat dempeus fins als nostres dies. La torre es va construir al segle XII i formava part del segon circuit de muralles que tancaven la ciutat, però fou
reforçada al voltant de 1370, juntament amb la
resta de torres i murs vells. Aquesta torre anava
acompanyada d’una torre bessona, situada a
l’altra banda del carrer, unides per una arcada a
la part superior, amb la qual formava un portal
que protegia l’entrada a la ciutat per aquest
sector. Al 1464 s’hi documenta un pont llevadís
que devia permetre el pas del fossat. De les
seves portes sortia el camí que des de manresa
anava fins a Vic. En arribar el segle XIX, la torre
del portal de Sobrerroca havia quedat integrada dins dels habitatges que s’havien construït
al voltant, i va ser redescoberta cap al 1970,
quan es va enderrocar la casa que l’amagava.
Al llarg de l’edat mitjana i moderna fou habitual llogar
les torres dels portals com a habitatges privats. Els llogaters havien de tenir cura del tancament i l’obertura de les
portes, acabaven de construir el pis superior i la teulada
i l’havien de deixar lliure en cas de perill. El primer llogater conegut fou Jaume Solerferran i el 1382 el Consell de
la ciutat donà les dues torres del portal a Jaume Puig.
Algunes de les torres eren conegudes pel nom dels seus
llogaters i al segle XV aquest portal fou conegut com de
Na Seniosa i, més endavant, amb el nom de portal de Na
Camps. El 1383 el Consell de la Ciutat ordenava construir un abeurador a tocar del portal de Sobrerroca, del qual
s’han trobat restes en excavacions arqueològiques. Avui
dia és un espai museístic.

La torre és un bé Cultural d’Interès Nacional i, per tant, el
catàleg la protegeix íntegrament pel valor històric, artístic i monumental, com a part del conjunt de les muralles.
Cal destacar el valor representatiu com a testimoni de les
construccions medievals manresanes, i més encara per
ser l’única resta dels portals de les muralles.
PER SABER-NE MÉS:
- VALDENEbrO, raquel (2001), L’evolució urbana de Manresa i les seves
muralles, a Manresa Medieval. Història, art i cultura a l’edat Mitjana,
Amics de l’art Romànic. manresa, p. 169-189.
- VALDENEbrO, raquel (2002), Les muralles de Manresa en el segle XIV,
a Al voltant de la construcció de la Sèquia de Manresa. Demarcació
Catalunya central del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i
Col·legi d’Enginyers tècnics Industrials de manresa, p. 183-200.
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fila cultural

ramon Aran

Amb la lletra no n’hi ha prou:
un tribut als ‘Tocats’ de l’Art

E

l plantejament d’enguany
del Tocats subratlla el perfil
polifacètic de l’escriptor contemporani, que ha abandonat el purisme de la condició
unívoca de l’escriptura per
esdevenir un artista que aspira a la totalitat expressiva de la creació
artística. És per això que, amb el focus en
l’escriptura -com no podia ser d’altra
manera-, es repassen les obres de personalitats tan polifacètiques com Josep
Palau i Fabre, Perejaume, Ovidi montllor,
Narcís Comadira o Joan margarit, entre
d’altres.

El protagonisme central del Tocats 2015
no se l’endú precisament un escriptor en
el sentit convencional del terme, sinó un
cantautor que feia de les seves cançons
complexos lingüístics que no s’exhaurien en l’actuació, com succeeix, dit sigui
de passada, en la majoria de bons cantautors. Ens referim a l’alcoià Ovidi
montllor, de qui enguany se celebra el
vintè aniversari de la mort. Com raimon,
montllor també llegà una petita producció poètica, fet que serveix als organitzadors per exemplificar la mena d’escriptor
polifacètic que se cerca, una mostra de la
complexitat de l’art actual, que no es
deixa atrapar des d’una sola perspectiva.
montllor obre el cartell de la mà de
Francesc ribera, Titot, que en cantarà
cançons i en recitarà poemes amb l’acompanyament del pianista i compositor David martell, en l’espectacle inaugural del cicle (Bon vent i barca nova) el 30
de setembre, a la Sala Petita del Kursaal.
Aquest recital s’oferirà també a l’alumnat
de batxillerat dels centres educatius de
manresa. Per la seva banda, la Fira
mediterrània s’afegirà al memorial del
cantautor amb un espectacle (Ovidi
popular, 20 anys!) a càrrec de Jordi
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La novena edició del cicle literari Tocats de Lletra de manresa
encetarà aquest octubre un programa dedicat als Camaleònics,
és a dir, als artistes que s’expressen sota llenguatges, gèneres i
arts diferents per tal com no en tenen prou de ser només poetes,
novel·listes, pintors, músics, dramaturgs...

El pianista David Martell participarà en l’espectacle inaugural del ‘Tocats’.

Fàbregas, Celdoni Fonoll, miquel Gil, Pep
Gimeno Botifarra i toni torregrossa.
Futur
Gairebé una quarantena d’espectacles
confirmats omplen el programa d’un
cicle que ja ha situat manresa en la primera línia de les ciutats catalanes amb
posicionament cultural. Segons la regidoria de cultura de manresa, els actes
tenen un cost aproximat de 39.400
euros, dels quals l’Ajuntament es fa càrrec d’uns 19.000; la Institució de les
Lletres Catalanes, 10.000; la Diputació de
barcelona, 4.400, i 6.000 euros més que
provenen d’esponsoritzacions diverses.
Per al regidor de Cultura, Joan Calmet, «la

prioritat ha estat mantenir totes aquelles
activitats i programes que tenen un bon
retorn», ja que, al seu parer, «aconseguir
que la davallada pressupostària no es
noti és tot un repte», un objectiu que,
segons la regidoria, es va aconseguir «en
l’anterior mandat». Per a futures edicions,
l’equip de govern es marca l’objectiu no
tant ja de «mantenir sinó d’incorporar
noves activitats i projectes que ara
mateix són al calaix esperant una prevista millora econòmica». Antoni Daura,
president del Gremi de Llibreters de
Catalunya, una de les entitats organitzadores al costat de l’Ajuntament, admet
que el consistori «des del primer any, ha
agafat el repte de fer costat a aquest cicle

i coordinar-lo, juntament amb la resta
d’entitats», amb la gràcia d’haver tingut,
cada any més, «una magnífica resposta
del públic». No obstant això, Daura creu
que, per la volada que ha pres el Tocats,
potser el consistori podria implicar-s’hi
un xic més: «Possiblement l’Ajuntament i
altres institucions públiques podrien ferhi una major aportació econòmica, però
som conscients de les dificultats pressupostàries actuals i, malgrat tot, aconseguim, gràcies també a molta gent que hi
treballa desinteressadament, un bon
programa».
De fet, un dels trets que defineixen el
Tocats des de l’inici és la participació de
diverses entitats del teixit associatiu cultural de la ciutat, no sempre estrictament
vinculades a la literatura. Enguany, amb
el format encarat als escriptors que
també s’han prodigat en altres arts com
ara la pintura, la música, l’arquitectura o
l’escultura, la col·laboració d’institucions
com FotoArt manresa, CineClub o el
grup escènic dels Carlins s’ha reforçat,
una dinàmica que, segons Calmet, «no
és una qüestió conjuntural, sinó totalment conceptual». Fina tapias, directora
del grup escènic dels Carlins, afirma que
això «és una prova més del nivell de consolidació que ha anat adquirint el Tocats
de Lletra». En concret, als Carlins hi haurà
una cita de primer rengle. Sis escriptors
de la Catalunya central (Llorenç Capdevila, Jordi Cussà, Agustí Franch, Pep
Garcia, Joan Pinyol i Jaume Serra
Fontelles) han elaborat de forma expressa sis peces teatrals breus, lligades temàticament però autònomes, que representarà el grup dirigit per tapias el 24
d’octubre, en un espectacle titulat
Caragirats, unes peces que giren al voltant de personatges camaleònics, com
els artistes protagonistes del cicle: «La
majoria dels personatges semblen una
cosa i en són una altra, o bé es troben
amb situacions per les quals han d’anar
canviant d’arguments. D’aquí el títol de
Caragirats», ens avança tapias, que afegeix que enguany «no hi ha cap monòleg» ni tampoc una síntesi d’estils, de
manera que cada autor haurà donat el
seu to a la peça. No és la primera vegada

Il·lustració: Anna Crespo

que el grup escènic dels Carlins representa obres escrites expressament per al
Tocats. El 2010 van representar Polvos
màgics, un conjunt de cinc historietes
eròtiques. El 2012 es repeteix la proposta dins del cicle Enamorats amb l’espectacle Trinxats d’amor. Enguany, després
de tres anys, es renova l’espectacle amb
la participació inèdita de Pep Garcia i, de
forma destacada, de Jaume Serra
Fontelles. Aquesta trobada col·lectiva de
dramaturgs té un aire de parentiu amb
els volums publicats pels narradors centrals, amb la diferència de l’edició.
¿Podria aprofitar-se, doncs, el marc del
Tocats per publicar literatura dramàtica
dels autors nostrats, que va tan escassa?
«Potser sí que es podrien publicar tal
com ja es fa amb els poemes que es reciten a la Plana de l’Om», afirma tapias.
Calmet valora la proposta, però es mostra prudent: «Les propostes que puguin
arribar en aquest sentit seran valorades,
entenent que el límit conceptual no existeix..., però sí el pressupostari».
Altres actes
Dels més de trenta actes confirmats, cal
destacar-ne uns quants, com ara la conferència que impartirà el crític literari i
poeta Donald Sam Abrams, titulada
Camaleònics: els poetes davant de l’alteritat, on es tractarà la crisi d’identitat de

born, 24 - 08241 manresa - tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com

l’escriptor contemporani que el mena a
assajar terrenys diferents dels que li
donen la seguretat. Abrams ho exemplificarà en aquesta conferència-recital amb
l’obra d’un dels poetes més camaleònics
per suplantador d’identitats de la poesia
catalana del segle XX, Palau i Fabre.
Daura, per la seva banda, recomana un
dels actes de cloenda del cicle, el ja tradicional recital que aplega poetes vinguts
d’arreu dels Països Catalans. Enguany hi
haurà vuit veus al Conservatori: Josep
Lluís Aguiló, Joan Duran, Gemma Gorga,
ramon Guillem, txema martínez, Jaume
Pons Alorda, Jaume Pont i Josep Lluís
roig, acompanyades al piano per manel
Camp. No ens podem oblidar, tampoc, de
la poesia íntima de la Darrera fornada, al
forn Codina (amb Laia Carbonell, raquel
Santander i Enric de tierz), el recital a dues
veus de David Castillo i Joan margarit, el
de Narcís Comadira, acompanyat del
músic rafael Subirachs, el nocturn
Cercatasques poètic, la conferència de
Perejaume sobre les virtuts de l’oblit, les
diverses lectures d’autors clàssics i l’exposició de la biblioteca del Casino Joan &
Narcís & Ovidi, al voltant dels tres noms de
més pes del Tocats d’enguany: margarit,
Comadira i montllor. Per als amants de
les presentacions de llibres, els clubs de
lectura i els recitals, el programa promet
un bon fart de lletra, però també d’art.

Àngel Guimerà, 74 08241 manresa tel. 93 873 38 82
www.parcir.com parcir@parcir.com
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tEAtrE Joan morros

propostes
mÚSICA marc Vilanova

Entre clàssics i debutants

P

er a la tria d’aquest mes de setembre destacarem un espectacle que podrem trobar a la programació del teatre Kursaal. Ni més ni menys
que un dels grans: ens visita Joan manuel
Serrat per presentar la seva Antologia desordenada, el diumenge 13 de
setembre, a les sis de la
tarda. Canviant d’espai, i per
a qui prefereixi una proposta més rockera, trobarem El
Amante Virgen, a la Sala
Stroika, el dissabte 19 de
setembre, a les dotze de la
nit. I sense sortir dels artistes
locals, podrem descobrir a
la cantautora Anaïs Vila presentant el seu primer llarga
durada, Entre els dits, a l’Espai musical Voilà, el dijous
24 de setembre, a les deu de la nit.

CINEmA Laura Vidal

‘Un día perfecto’
omença un nou curs i tenim alumne repetidor a
classe: és Fernando León de Aranoa, que torna
amb els deures fets i nova pel·lícula. Es tracta
d’una cinta podríem dir-ne bèl·lica, cosa estranya
tenint en compte el tipus de cinema al qual ens té
acostumats, però que conté el fons social, de
denúncia i d’ensenyança que el caracteritza. Situats a les
acaballes del conflicte dels balcans, el film ens explica el
que d’entrada ens pot semblar
una història senzilla: un grup
de cooperants intenta treure
un cadàver d’un pou que està
a punt de fer malbé el subministrament d’aigua de la zona.
A partir d’aquí una sèrie d’imprevistos i desavinences amb
les autoritats i amb la pròpia
gent del lloc els obligarà a
recórrer els deserts camins de
la regió per intentar-ho solucionar. León de Aranoa
embarca un repartiment internacional i ple d’estrelles (b. del toro, t. robbins...) en una
tragicomèdia de personatges ben definits que potser en
algun moment queden una mica a la deriva, però que
deixa un bon sabor de boca. Som davant d’una pel·lícula
de guerra on no es dispara ni un sol tret, ja que la història
prefereix aprofundir en el que passa quan la guerra s’acaba
i el focus mediàtic es retira. És llavors quan el dol, l’odi i el
rancor entre iguals s’incrusten en la societat del lloc i el conflicte s’enquista de manera latent.

C
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Un musical de petit format
ares i filles és un musical de petit format que
presenta dues dones, una mare i una filla,
que necessiten separar-se per continuar
endavant amb la pròpia vida. El conflicte
esclata quan cap de les dues vol renunciar al
que té. Un muntatge que emociona l’espectador mostrant la humanitat d’aquestes dues dones
que no fan altra cosa que
intentar ser felices. El seu
amor, les seves tristeses, les
seves pors, el seu sentit de
l’humor observats des del
forat del pany ens permetran descobrir aquestes dues vides anònimes que estan
connectades. L’espectacle parla de la relació entre una
mare (Nina) i una filla (mariona Castillo) en el moment que
aquesta decideix viure la pròpia vida lluny de casa. Aquesta
és la primera creació del tàndem format per la compositora musical Clara Peya i el manresà David Pintó com a director i autor del llibret. Un espectacle musical cantat íntegrament, amb acompanyament de Clara Peya al piano. El dia
11 de novembre del 2005, Nina i mariona Castillo van estrenar oficialment Mamma Mía a l’escenari del teatre Lope de
Vega de madrid. Ara, deu anys més tard, es tornen a trobar
per fer de mare i de filla una altra vegada. Una coincidència
que encara fa més potent aquest cordó umbilical que
uneix les dues actrius i que es podrà veure al teatre Kursaal
el 20 de setembre.

M

Art maria Camp

Inici de temporada
mb el setembre encetem el curs i ens arriba
sempre ple d’exposicions d’art acabades
d’estrenar els dies de Festa major. Al museu
Comarcal de manresa hi podrem veure,
durant aquest mes, l’exposició Matèria i
esperit, de l’escultor martí morros, i Unitat
Mòbil del Paisatge, del col·lectiu mixité (marta Carrasco i
Sergi Selvas), produïda per Idensitat. A la casa Lluvià, el
Col·legi d’Arquitectes i Cots i Claret ens ofereixen fins al
19 d’aquest mes l’exposició Haití. Visions d’un país
per construir, de l’arquitecte i pintor Josep m.
Sarrate.
Al
Centre
Cultural del Casino hi ha
la mostra de les obres
presentades al Premi
d’Artistes manresans i a partir de mitjans de mes l’exposició d’Albert Gusi. A la sala gran d’aquest equipament hi podrem veure fins a final d’octubre l’exposició
Vila Closes. Un home i un artista lliure. Es tracta d’un
homenatge al pintor en els deu anys de la seva mort,
que es complementa amb la mostra de retrats que li
van fer tot un seguit d’artistes amics, que es pot veure
al Cercle Artístic de manresa.

A

quadern obert
Joan Segon
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fa 25 anys
Jaume Puig

Els manresans
viatjaven pel món
El número 38 de la revista dedicava el
tema central als manresans que viatjaven
pel món. Era una petita antologia de viatges d’estils ben diversos i amb diferents
mitjans: per inter-rail, amb vehicles particulars, en grups organitzats o amb programes d’agències.

E

l reportatge central de la revista, elaborat per
teresa torra i David torres, feia un repàs als
viatges de manresans arreu del món. Des de
joves que amb el bitllet d’inter-rail podien
viatjar amb tren per Europa de manera econòmica –entre 28.000 i 25.000 pessetes– a famílies que
viatjaven amb vehicle particular, en vols promocionals
a llocs més llunyans com ara malta o en viatges organitzats, com el del Centre Excurionista del bages a la
república asiàtica de l’Uzbekistan, a l’antiga UrSS. El
muntanyenc Joan Oliveras hi relatava el seu viatge a
Kènia, on havia pujat al pic Lenana, al massís del mont
Kènia, perquè fer el Kilimanjaro era massa car. La farmacèutica Flora buxó hi explicava el seu viatge a Corea
del Sud, l’Anna Espinal i el Pitu Cors l’escapada al
Canadà, Quebec inclòs; l’Alba Oliveras l’estada a mèxic,
l’Alba badia a Guatemala i el llavors periodista Felip
González la visita a la comunitat claretiana de Pere
Casaldàliga, al brasil.

Homenatge a Servet i any ignasià
El dia 21 d’agost moria el dibuixant Joan Vilanova, als
81 anys. En l’acte institucional del dia 11 de setembre,
s’homenatjava l’estudiós i filòleg Àngel Servet, mort el
novembre anterior, amb parlaments d’Antoni Juanola i
Josep Camprubí. Al vespre del mateix dia s’inaugura la
remodelació de la plaça dels Infants, ampliada amb
l’enderrocament de l’edifici de les mandongueres. El
dia 17, moria a barcelona l’escenògraf i pintor Josep
mestres Cabanes. Finalment, el dia 29 de setembre, en
el marc dels actes commemoratius dels 500 anys del
naixement de sant Ignasi de Loiola i dels 450 de la fundació de la Companyia de Jesús, la basílica de la Seu
s’omplia de gom a gom en la missa presidida per l’arquebisbe de tarragona, els bisbes de Vic, Solsona i
Lleida, i els abats de montserrat, Poblet i Solius.

Morts a la presó
En el reportatge de Josep tomàs, s’analitzava el mal
estat del Dipòsit municipal, pendent de trasllat a les
instal·lacions de l’edifici de la Florinda (ja construïdes),
després que el dia 17 de maig s’hagués produït la mort
de tres presos en un incendi al centre.
La ludoteca obria portes
Un altre reportatge de Josep maria Freixa i Jordi torra
es feia ressò de la inauguració, el dia 14 de setembre,
de la primera ludoteca a la ciutat. Ludugurus era una
iniciativa de Creu roja Joventut, de manresa, que vetllava pel món de la marginació. El regidor de Joventut
de l’època, Jordi rodó, explicava que al barri Antic –lloc
d’ublicació del nou equipament– era on hi havia més
necessitats per a la mainada.
Una imatge de l’antic Dipòsit Municipal on s’havia produït l’incendi.
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crònica social
mireia Vila

Estació de Manresa Alta

D

ia 18 de maig de 1942. Un grup de joves
es fotografia dalt d’una màquina del carrilet manresa-berga. El carrilet, fundat amb
el nom de tranvía o Ferrocarril Económico
manresa-berga, unia la ciutat amb la capital berguedana des de 1885 i amb Guardiola de
berguedà des de 1904. D’ençà de 1919, coincidint
amb la integració de la societat a la Companyia
General de Ferrocarrils Catalans, relligava amb la
línia martorell-barcelona i amb les mines de Potassa
de Súria, amb la mateixa estació de manresa Alta
actuant com a enllaç.
tot i que el carrilet formava part del paisatge manresà des de feia anys, veure’l en funcionament era, per
a aquests joves, una relativa novetat. Durant la
Guerra Civil, molts ponts, estacions i trens havien
estat destruïts, fins al punt que entre 1938 i 1940 la
circulació havia quedat totalment suprimida. A principis dels 40, tot just s’estava restablint.
La màquina tampoc no era nova, per bé que es tractava d’una de les incorporacions més flamants de la
línia. Era una locomotora de vapor tipus Garratt, anomenada així pel nom del seu inventor britànic, tot i
que també era coneguda popularment com a Garraf
o Garrafeta. Es caracteritzava per tenir dos carros de
rodes motrius, damunt les quals es recolzava al xassís amb la caldera i la cabina (d’aquí la seva gran llargada). Ferrocarrils Catalans va adquirir, el 1920, vuit
d’aquestes màquines per poder tibar amb comoditat els pesats trens de potassa pel nou traçat que enllaçava
les mines de Súria i Sallent amb martorell, el qual tenia
alguns pendents pronunciats.
La fotografia, que actualment es troba a l’Arxiu Històric
Comarcal de manresa, prové del fons particular del difunt
ramon Pujol roca. Al revers, juntament amb la data, hi ha
escrits els cognoms dels quatre companys que van immortalitzar el moment. Eren Valenzuela, relat, Escalé i el mateix
Pujol.

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

ramon Pujol roca (dalt, dreta) era fill de manel Pujol
muntalà, que havia creat una empresa de reparació de
maquinària tèxtil al carrer de Sant Joan d’en Coll. Ell i el seu
germà manel, també mort recentment, van continuar
l’empresa del pare. De formació autodidacta i pràctica,
ramon fou sempre un gran aficionat a la tecnologia
metal·lúrgica i és molt possible que aquest interès el portés a voler-se fotografiar dalt de la locomotora, tot i que
també podria haver estat contractat per la companyia per
ajudar a reparar la màquina.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Escriure

Tornem-hi

P

G

arlo d’escriure ficció amb intenció literària, de gargotejar paraules amb voluntat expressiva, amb
l’objectiu –conscient, o no– d’explorar els plecs
més recòndits de la naturalesa humana. Parlo
d’una experiència creativa que, tot i apartar-nos
de la realitat, pot acostar-nos a la veritat d’una manera
autèntica, punyent i definitiva. La ficció narrativa, per exemple, pot explicar veritats que no es poden transmetre de cap
altra manera, i això, encara que es faci amb una dosi important d’intuïció –com passa amb qualsevol disciplina artística– depèn de la voluntat i de la intel·ligència de l’escriptor.

Aquell mite segons el qual l’escriptor s’aïlla
del món i escriu només per ell és completament fals. Fins i tot els qui omplen pàgines
en forma de dietari i que, per tant, expliquen la seva intimitat i retraten els propis
fantasmes en un quadern o en un document de text, ho fan amb l’objectiu –conscient, o no– d’exhibir-se, d’explorar-se per
compartir amb un lector els resultats de la
seva aventura introspectiva. De fet, és en
allò que se’n diu «l’escriptura del jo», en dietaris i llibres de memòries, que sovint trobem una mostra més autèntica d’exploració artística. Una altra cosa és que l’escriptura serveixi, al mateix temps, de tractament
terapèutic per a l’autor. De vegades només
té això, però aleshores ja no en diem literatura. Perquè, no ens enganyem, escriure té molt d’exhibició
de la pròpia vanitat, i a tots els qui ho provem ens agradaria
tenir molts lectors davant dels quals mostrar-nos.
En un altre angle, molt allunyat, de la creació literària, hi ha
els qui escriuen exclusivament per vanitat. Són els qui, al
marge de la qualitat i la profunditat artística, només busquen l’èxit, des de la primera línia. Alguns se’n surten i són
capaços de crear best-sellers sense perdre la dignitat. Altres,
en canvi, es queden en l’intent: aboquen en els seus llibres
els ingredients que han descobert en aquells que han
triomfat (aventura fulletonesca, misteri, un pessic de sexe,
erudició barata...), però no passen de la segona fila en els
rànquings de vendes. I no hi ha res de més ridícul, en literatura, que deixar al descobert la voluntat d’escriure un èxit
de vendes sense aconseguir-ho.
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eneralment, després del parèntesi estival, sempre tenim a punt per tornar-nos-hi a posar una
sèrie de tòpics que el nostre cofoisme i el dels
lectors habituats a ritualitzar les rutines agraeixen com a prolongació d’una grata i confortadora becaina. Doncs bé, avui no penso seguir per aquest camí
i deixaré constància de dos fets recents que considero altament positius i dignes de tota rellevància i consideració.
Primer. Com a conseqüència del fet que Procés Constituent decidís no presentar-se el 27-S, Gemma Aguilera
entrevista el seu líder, Arcadi Oliveres, per a la revista El
Temps (publicada el 4 d’agost). En un
moment determinat, quan el paquet de
preguntes s’obre a la qüestió dels pactes
amb altres forces i per què no han funcionat, ell comença amb una afirmació clara i
contundent: «No en sabem, de fer política!». més enllà del seu valor com a reconeixement d’uns límits, l’expressió té la grandesa de proclamar una veritat extensiva a
un país en què els qui realment en saben
són molt pocs i allò que abunda i entrebanca moltes coses és l’excés de bufanúvols i aprenents de bruixot.
Segon. A finals d’agost, l’alcalde de manacor, miquel Oliver, no ha donat permís a l’exèrcit espanyol per celebrar amb un acte a
la població el tricentenari de la Capitania General de l’Estat
a les balears. El fet sol ja mereix una gran adhesió i enhorabona. Però sobretot quan l’alcalde, més enllà de la negativa
neta i pelada, en fa saber la raó sense embuts: Aquesta institució és conseqüència de la pèrdua de les institucions centenàries de les Illes; així doncs, forma part d’aquells fets que
no haurien de ser celebrats. Es tracta d’aturar una d’aquelles
ignomínies que tendeixen a eternitzar-se. Aquestes accions
tan necessàries per a la salut física i mental d’un país topen
moltes vegades amb la força d’inèrcies enquistades. Però hi
ha moments en què el vent de la història les fa propícies.
recordem per exemple quan cap a final dels anys seixanta
va fer una certa fortuna una cobla andalusa que dita en fred
sembla una obvietat però que conté una càrrega de profunditat digna, encara avui, de tenir-se en compte: «Las
cosas son como son / hasta que dejan de serlo».

Dani Hernández Massegú
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Junts pel sí... i pel no

E

n les últimes
municipals ja va
quedar clar de
quin peu calcem els manresans i les manresanes. Un
total de 19 dels 25 regidors del consistori pertanyen a llistes independentistes. Amb l’excepció,
això sí, de l’ínclit miquel
Davins que, per allò que la
política crea estranys
companys d’alcova, no
s’enllita
amb
Olga
Sánchez, però sí que hi
continua festejant... Igual
que amb la resta de regidors de Convergència
Democràtica a manresa.
La vigència del binomi
Convergència i Unió és
ben
estranya,
però,
mirem-ho pel cantó positiu, com a mínim Duran i
el seu seguici s’han tret la
careta i ha aparegut la
nova Lliga regionalista.
Però, en temes de sobirania, manresa i el bages sí
que juguen en una altra
lliga. La comarca, globalment, vol independència.
malgrat tot, haurem de
veure què passa el 27-S i
en què s’acabarà convertint la campanya amb tres
fronts molt clars: la llista
de Junts pel Sí i la de la CUP; les
candidatures del Junts pel no (o
sigui, PP, PSOE i Ciutadans), i el
galimaties de Catalunya Sí que es
Pot, que és una mena de riera tèr-

Joan Manel Gabarró

bola amb molts afluents i un curs
revirat i farcit de meandres. Es defineix com l’esquerra real, però
inclou cert establishment que, barrejat amb el populisme de Podem,

acaba presentant un trencadís
ambigu que, evidentment, no cal
menystenir entre l’ample segment
dels indecisos. tenim un setembre
apassionant per endavant.
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BUGADA AL POU
Manresa al Japó
Com que som en període estiuenc i
molts encara tenen les vacances a la
retina, em faig ressò de múltiples
temes relacionats amb la presència
manresana per aquests mons de Déu.
Des del Japó m’han fet arribar una edició d’una revista d’etnologia apareguda la primavera passada i que està
dedicada a les nacions emergents. Hi
apareixen articles –ho dedueixo per
les fotografies– sobre el Quebec,
Escòcia, Euskadi... i Catalunya. L’article
del nostre país està escrit per la historiadora YoshikoYamamichi, que estava
fent una estada de recerca a barcelona,
i les fotos les firma Neus Solà. Un dels
objectius de l’autora era fugir dels
tòpics i de les ciutats més conegudes
pels seus compatriotes, de manera que
va enviar la fotògrafa a manresa i va
immortalitzar un pilar en una actuació
dels tirallongues. Les fotos van agradar tant als editors que les han convertit en la coberta de la publicació.

QUINtÍ tOrrA COrDONS

Com passa a Londres, on la botiga de
la firma manresana és davant per
davant de Harrod’s, a tòquio, l’establiment és a prop de marques com Prada
i Porsche. O sigui que les creacions
manresanes estan envoltades de luxe i
refinament.

nent.tallant, per cert, el pas de la gent
que hi circula. Si un vianant és creient
i s’atén a la norma, ha de donar la
volta al revolt que fa la vorera, com si
fos un torero.

Vins del Bages
al Rijkmuseum
Perquè, encara que sembli mentida, a
manresa i al bages també fem coses
que mereixen reconeixement i s’aprecien arreu del món. Continuant amb les
estampes d’altres indrets, uns manresans m’envien retratada la carta de vins
del restaurant del rijksmuseum, el
museu Nacional d’Holanda a Amsterdam. Es veu que, després de contemplar
obres com La ronda de nit de rembrandt
o un autoretrat de Van Gogh, es van
quedar sorpresos quan, en l’apartat de
red wines, van trobar-hi llistats vins de la
nostra terra ben referenciats. I, precisament, no eren pas els més barats!

Mala ‘salud’
Ja us dic jo que la incompetència ens
envolta i costa posar remei a tant desori. La revista japonesa de què us parlava sóc incapaç d’entendre-la. Ara, la portada de la que mostro acompanyant el
text i que, suposadament, està editada en
català sí que sóc capaç de llegir-la de dalt
a baix. Però, és clar, només amb l’encapçalat ja em desespero. S’hi escriu «salud»
amb d quan, en català, la paraula acaba
en t. No sé si la publicació és o no útil. A
mi, personalment, no em transmet gaire
credibilitat.

Contenidors
que fan nosa
Tous, de luxe
Per cert, que la mateixa amiga que
m’ha fet arribar la revista, de viatge per
tòquio, també m’envia una fotografia
de la botiga tous de la zona comercial
del centre històric de la capital nipona.
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torno a la crua realitat manresana, on
no tot són flors i violes. La llista de
temes de via pública pendents és
interminable. Començo per la malla
instal·lada en una casa de la muralla
del Carme, concretament als números
9 i 11, Fa més d’un any que els veïns
viuen encerclats. Potser per això, algú
ha decidit fer-hi un forat per poder respirar una mica davant de tanta deixadesa. baixant per la vorera esquerra de
la carretera de Santpedor, un cop passada la farmàcia i just en la intersecció
amb el carrer de menorca, hi ha els
contenidors que us mostro, col·locats,
suposadament de manera correcta,
damunt de la marca groga correspo-

Vacances
inconcretes
Al devastat carrer de Sant miquel, un
amable lector hi va retratar aquest
rètol a la porta d’un comerç tancat per
vacances. Suposo que, en el moment
d’imprimir-lo, els propietaris no sabien

quan tornarien a obrir i hi van deixar
un indefinit «fins...». La cosa va quedar
matada amb la inclusió, amb retolador
blau i en castellà, «d’agosto». El que
caldrà veure és si el comerç torna a
obrir portes o les vacances continuen.

nem que no queda tinta o s’ha acabat el
paper. En altres casos, els problemes són
de composició o d’espai. Les màquines
registradores modernes deixen introduir
els noms de tots els articles i això permet
que quedin especificades en el tiquet final.
Però el nombre de caràcters per article és
limitat. Per això, en un tiquet del Garoina
del Passeig que m’envia una lectora, hi
consta que va comprar »salsitxa de pollas».
Es clar que només és un suposar... De fet, si
hagués de presentar el tiquet a algú, segur
que li resultaria un pèl incòmode.

Excessos de
Festa Major
tan incòmodes de contemplar com els
panorames de la joventut en les vetllades
de Festa major. tot i que l’Ajuntament,
cada matí, procura passar la mànega i
netejar els espais públics, un subscriptor
va immortalitzar aquesta estampa un
matí de finals d’agost. L’estàtua d’AmatPiniella mostra les conseqüències de
massa excessos i el poc civisme.

Tiquet groller
Els ordinadors i les impressores juguen
males passades i sol passar que, quan
volem imprimir algun cartell, ens ado-

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

L’HOmENOt DE LA PIPA

Si...

S

i la Gran rata que des de sobre els
núvols ens mira, observa i anota
comportaments dels humans fos
capaç de parlar-nos i ens fes partícips de les anotacions de les darreres setmanes…

La religió vigent per l’ocupant d’aquesta
butaca considera que la Gran rata ens

torna les jugades (per no dir una paraulota)
que els humans fem a les seves companyes i que extreu conclusions a partir de
les nostres conductes observades. Una
rata Sàvia! Però, ara, desconcertada.
Detecta un neguit important en els habitants de la pell de brau, i ansietat elevada
en l’anomenat (mal anomenat) Nordeste
de la Península. Ha fet enquestes, determinacions de previsió de conductes, d’actituds i de variacions emocionals, sobretot
dels residents a la regió sotmesa pel centralisme barceloní i, resultat: està en tractament psiquiàtric i, en plena cura de son!
Hem trobat, escampades i inconnexes,
algunes anotacions fetes per ella:
«Ciutadans espantats per un futur
proper per l’amenaça de no cobrar
les seves pensions o el salari els
funcionaris; ciutadans que afegeixen encara més llenya al foc
espantant els primers ciutadans
(però Ciudadanos indecisos);
residents amb un sentiment espanyol, que seguien la seva, desbocada, pastora i, ara no es troben a l’alçada del nou pastor, ni a voltes,

prou nets. Proletaris de diverses i històriques Internacionals Socialistes que inicien
patiments psicosomàtics, per un dubte,
hamletià, entre sobirania i socialisme; les
contradiccions poden ser causa d’úlcera
d’estómac i de còlon irritable… Ho he de
contrastar amb dades científiques i anotacions en els registres sanitaris!».
Continua la rata Sàvia:
«Sobta veure una processó, ordenada de
persones de diversa extracció social que a
vegades sembla que van juntes, de cop, si
un surt de la fila, rep un clatellot i torna,
són molts, canten, ballen poc i se’ls veu
animats, cada vegada que algú parla a la
capital del Reino, se’ls afegeix més gent.
Un altre grup diuen que també, si poden
que sí que poden, s’acostaran a la gran
processó, i un grup, serè, parlant d’avantatges socials mentrestant arrosseguen el
Crist Gros quadribarrat…
Veig les forces d’ordre públic molt ocupades… Estan perseguint… mosquits!»
Aquí ja és on la Gran rata va necessitar
assistència. Va petar!
EL POU · SEtEmbrE 2015
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUmE GUbIANAS

LLUm DEGÀS

Entitats massa polititzades

E

l candidat número sis de les
llistes al Parlament de
Catalunya per Ciutadans,
actualment regidor a l’Ajuntament de manresa, denuncia que «Xàldiga i altres entitats culturals manresanes estan massa polititzades» i li sorprèn. Fins on jo sé, totes les
entitats, siguin culturals o d’altra mena,
són formades per ciutadans que, com a
tals, senten, pensen i ho expressen en
públic. Quin mal hi ha que l’anxaneta,
en coronar un castell, desplegui una
estelada o que els tabalers facin repicar
els tambors al ritme dels cants de llibertat? Per al candidat número sis, a la
porta d’entrada de les entitats hauria
d’haver-hi una mena de paraigüer on
els associats deixarien les seves inquie-
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tuds, els seus anhels, les seves idees.
Perquè, en opinió del candidat número
sis, tenir idees pròpies és entrar en política. Com ho era, als anys seixanta,
quan els polítics del règim acusaven
l’Església d’estar massa polititzada. No
es referien, és clar, a l’església que
beneïa les atrocitats franquistes, sinó a
la gent d’església que ajudava a combatre les injustícies provocades i perpetuades pels mateixos polítics. El problema d’ara no és que les entitats culturals estiguin massa polititzades, sinó
que determinats candidats polítics estiguin massa poc culturitzats. Si fessin
l’esforç d’entendre per què no hi ha
castells sense estelades potser aleshores comprendrien que la cultura és,
tant a manresa com a bambylor, ciutat

senegalesa amb qui manresa està agermanada, l’expressió de les formes de
vida i de pensament d’un poble i una
societat.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOr rAmON
IL·LUStrACIÓ: mArIA PICASSÓ

El Melen, una capsa de sorpreses

A

ra que encara s’ensuma la
ferum de Correfoc, digueu:
qui no coneix el melen? En
realitat es diu Josep maria
melenchón i meca, i és dels
que amb la cara ja paga: inquiet i trapella, sempre té al cap un invent. I això des
que era una criatura que jugava al capdamunt del carrer Armengou, o d’escolta els dissabtes, al Cardenal Lluch. En
acabat, el melen, a catorze anys, es va
incorporar a la impremta de cal bausili i
no en va sortir fins que, quatre dècades
després, l’empresa abaixà la persiana
per sempre. Però mai no va perdre l’esguard de murri que li recordem, quan
feia part del grup de les presentacions
de rialles, a la Sala Ciutat. tenia dinou
anys i aleshores ja combinava un especialíssim sentit de l’humor amb la
voluntat de l’enginyeria recreativa que
tantes satisfaccions –i maldecaps– li ha
reportat a la vida. Perquè rialles fou
només el principi. La seva magistralitat
despuntà en els disset anys que es va
estar a Xàldiga, des del primer alè de
l’entitat i fins que –per entendre’ns– va
passar el relleu a la filla. Allà en melen

aparcava la meticulositat de les arts gràfiques i les engaltava a raig. Amb en Jordi
Lleida, i en Pep Soler, i amb tants d’altres,
anaven inventant coses, com ara amb la
roser Flotats, quan prepararen l’abillament del primer boc i per la presentació
en melen convidà el president de l’entitat
a estrenar-lo: a força de magnesi, quina
cremada! L’any després seria ell mateix
qui tastaria el xarop, ara amb tirolina
inclosa des del balcó municipal i una
imprevista flama als peus. «Aleshores semblava una bona idea», reflexiona. El cas és
que no escarmenta! Sigui fent córrer pirotècnia o sota el pes dels castells, que de
tot ha fet i força. Per això no es fa estranya
la seva capacitat de reconvertir-se professionalment i, de Santpedor estant, es va
fer seves les màquines més velles del
bausili i –ara un bony, ara un forat- s’ha
barallat amb tota mena de reptes fins a
esdevenir un reconegut especialista... de
capses! I és que el melen fa allò que us
convingui, tant se val la mida i mena: de
tot ha fet, llevat de pijames de fusta! Per si
de cas, però, no li plantegeu el repte. Us
prendria al punt la mida, si és que no us
l’havia presa encara!

LO GAITER
DEL CALDERS
Com que encara tinc memòria.
permeteu-me, amics lectors,
que recordi un episodi
que vam viure ben galdós
fa uns quants anys aquí, a manresa,
quan manava el tripartit
i va tombar la proposta
de la CUP, que alçant el dit,
va fer a tot el consistori.
Demanaven que un carrer
portés el nom d’un gran home,
autèntic capdavanter,
pacifista i democràtic,
que durant la transició
no va trair mai el poble
i va ser tot un senyor:
en Xirinacs, «el captaire
de la pau», que amb el seu fer
els darrers anys del franquisme
esverava el galliner
i posava el poble en marxa
exigint la llibertat
i no pas l’autonomia
amb què ens han ben enredat.
Volia la independència
i feia vagues de fam
per defensar la gran causa
que avui és el nostre clam.
Van passant els anys i encara
no ha tingut tal distinció.
manresans, ha arribat l’hora
de la reparació.
No cal pas que el consistori
es vesteixi de parracs,
només cal que amb seny aprovi
dignament que a en Xirinacs,
se’l recordi com pertoca
i deixem de fer el tanoca.
Per l’Onze de Setembre, la Diada,
que enguany sembla que costa d’arribar
ja torno a tenir en dansa l’estelada
i el cap ben disposat a deixar clar
davant del món, a la meridiana,
que vull ser un home lliure i no un esclau
d’aquesta Espanya borda i tarambana
que no ens admet com som. No sóc babau;
fa dies que m’afaito. N’estic tip!
Adéu, madrastra estèril, que no acceptes
la manera de fer del meu país
d’ençà que ens va sotmetre el rei Felip.
Les lleis mai no podran ofegar els reptes
que et plantegem amb urnes i un somrís.
EL POU · SEtEmbrE 2015
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mOSSÈN GUDIOL

Desunió

B

envolguts germans i germanes...
enmig de la Festa major, quan
tot és disbauxa i alegria, no
podem oblidar que la unió fa la
força i –perdona’m Nostre
Senyor– que dels vençuts mai no se n’ha
escrit res. El 27-S és a l’horitzó i això ha
provocat imatges ben insòlites al centre
de manresa amb militants de Convergència i Esquerra fent-se fotografies plegats i
emplenant les xarxes socials d’imatges
que destil·len el sex-appeal de raül
romeva i l’energia de Carme Forcadell.
Fins i tot el dimitit Pere Culell continua
sent al peu del canó quan es tracta de
donar gas cap a la independència. Només
l’Altíssim sap els autèntics motius de l’abandonament polític del cirurgià. Suposo
que, en les seves memòries, a part de parlar dels pits femenins i de l’excel·lent
suport que presta a les pacients, també
dediqui un capítol a explicar els estira-iarronsa que es produeixen al primer pis de
l’edifici cantoner entre la plaça major i el
carrer de Sant miquel. En fi, els camins del
Senyor són inescrutables i, evidentment,
un bon cristià com jo, i encara que es tracti de polítics, sempre advoca pel perdó i la
misericòrdia.

Del que ja no puc parlar és de la capacitat
de parar l’altra galta dels democristians. A
manresa, com en molts llocs, a Unió han
partit peres. I la trencadissa ha estat important. Davant del mullader, un bon amic
meu no va poder evitar exclamar: «Per Déu,
encara resultarà que és més independentista l’Olga Sánchez que el Davins!». I això que
aquest últim pregonava arreu que al partit
ho eren tots, d’independentistes. Si
Carrasco i Formiguera aixequés el cap, se’n
faria creus. No sé pas si Duran i Lleida, amb
qui s’alinea Davins, es un bon hereu de les
sigles de la formació política. Que Déu em
perdoni, però, em sembla que el moment
polític i la història forjada durant la dictadura i en les últimes quatre dècades demostra que, més
que desunió, hi hauria d’haver més unitat que mai.
Però, no. molts ajuntaments catalans, ara per ara, tenen
convidats de pedra –com el regidor miquel Davins–
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que, en les decisions relacionades en la vertebració
d’un nou país, es desmarquen. Com si un cristià i un
ateu haguessin d’organitzar una parròquia. Inver semblant, però cert. Ai, Senyor!

