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Sex-appeal manresà

E

l debat sobre el finançament i els tripijocs econòmics i pressupostaris
del govern de Zapatero van pel camí de –més que posar pals a les
rodes– encallar definitivament l’acció de govern prevista en els propers anys, i, per tant, i per la part que toca als manresans i manresanes, ajornar novament el debat sobre el reequilibri territorial català.
Per postres, en plena crisi, aspectes com la reordenació geopolítica passen inevitablement a un segon terme i l’espera, desespera. I, certament, la capitalitat de
Manresa és un cavall de batalla important per situar-se definitivament en el mapa
i adquirir un pes específic destacat en el panorama català. El pes geopolític en
comportarà, per força, un d’econòmic i és important anar endreçant el municipi
per quan arribi l’hora de postular-se com a urbs de referència al centre del país.
Serà important el capital industrial, comercial i financer, les comunicacions, l’oferta sociocultural i, també, la capacitat d’atracció del nostre municipi més enllà
del paper que ens reservi l’administració després de la reordenació territorial.
Per això, cal conjugar el binomi Manresa i oferta turística i, com a primer pas,
inventariar i posar en valor d’una vegada per totes, l’actiu patrimonial, cultural,
natural i històric de la ciutat.
Quin és l’actiu turístic de Manresa? I, paral·lelament, com s’integra aquest amb
el del seu entorn més proper i amb les poblacions i comarques veïnes? Són, totes
dues, qüestions clau per articular una oferta perfectament inventariada de la ciutat. Més enllà de la incapacitat local per sentir-se important i donar valor al propi
patrimoni, hi ha d’haver una voluntat de projecció exterior i una estratègia clara
i consensuada capaç d’integrar tota la oferta turística i complementar-la amb
altres actius culturals, gastronòmics i d’oci en general. Tot plegat crearà un conglomerat projectable a l’exterior que venci la massa freqüent ignomínia en la
qual viu la nostra ciutat. Un primer pas podria ser la unió d’esforços per aglutinar l’oferta de manera que es poguessin generar sinergies positives dins del
mateix territori. I és que, necessàriament, la projecció turística de la ciutat necessita bastir-se al voltant d’un embolcall que inclogui la comarca i presenti alternatives per a tots els públics i gustos.
Al capdavall, però, el més important és començar a estimar-se una mica més i
creure en l’atractiu de Manresa i el Bages. Una missió que, probablement, no
s’acomplirà amb un dia ni amb un any. I per aconseguir-ho, molt probablement
caldrà muntar una estructura i un espai de treball i de referència de tots els municipis i iniciatives turístiques del territori. Tothom ha de poder proposar activitats,
itineraris i espais de referència per crear una carta extensa i variada. La ciutat de
Manresa es podria començar a plantejar seriosament aquest aspecte creant una
oficina de turisme abocada més clarament als visitants, molt més cèntrica i
accessible per a tothom. Un espai de difusió d’imatge i atractiu de ciutat on
poder obtenir tot tipus d’informació tots els dies de l’any i amb la capacitat de
llançar als turistes propostes i itineraris predissenyats que permetessin copsar
plenament el sex-appeal manresà. 

Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina
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Jordi Giménez-Salinas, Felipe Olivares, Rosa Mitjana i Anna Nogués, durant la taula rodona que va tenir lloc al Centre Cultural del Casino
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Debat sobre les malalties mentals,
al Centre Cultural del Casino
El dia 3 de desembre es va fer una nova taula rodona, dins del cicle Temes del
Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino, sobre el tema: Conviure
amb les malalties mentals, que va comptar amb la presència de: Jordi GiménezSalinas, cap clínic del Centre de Salut Mental (CSAM) d’Althaia; Rosa Mitjana i
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EL DIT A L’ULL
JORDI SARDANS

i

Les Escodines i el
reglament de
Participació
Considerant d’una banda la necessària participació de veïns i veïnes en els
afers públics d’interès comú i general
com la clau que pugui motivar i incentivar a la ciutadania per aprofundir i
millorar el nostre sistema democràtic
–i sentir-se part en la construcció
col·lectiva de la societat, no com a
oients, sinó com a participants proactius–, i considerant d’altra banda la
bona intencionalitat dels nostres il·lustres representants polítics en la modificació del Reglament, creiem que resulta insuficient i poc adequada per aconseguir més participació i més implicació de veïns i veïnes en la quotidianitat
del barri i de la ciutat.
És per això que proposem la modificació (entre d’altres) de l’article 29:
«Composició i funcionament» dels
Consells de Districte, ja que al nostre
parer han de formar part del consell:
a) El regidor més votat en les eleccions municipals.
b) Els membres dels consells de
barris que formen el Districte, essent
aquest consell elegit directament per
veïns i veïnes i en consulta popular,
lliure i democràtic.
c) un/a funcionari/a com a secretari
estadístic i referent organitzador.
Creiem que aquesta proposta pot
suposar l’assoliment d’un major compromís per part de la ciutadania i una
democràcia participativa més plena, i
per això esperem que la proposta pugui
ser estudiada.

jsardans@elpou.cat

realment no agafarien si poguessin
escollir. I tot plegat, acaba anat en contra de la bona qualitat del nostre
comerç. Un comerç que és un dels sectors forts de la ciutat i del país.
Tota la vida he pensat que calia prestigiar els bons venedors i venedores i
retribuir-los convenientment ja que, en
el fons, contribueixen de manera decisiva perquè els negocis funcionin. Una
botiga que atén bé la clientela, generalment, és una botiga que funciona. És
clar que hi ha d’haver una bona selecció d’estocs i, sobretot, no s’ha d’enganyar el comprador, però reitero que
la bona predisposició del venedor és
vital. Però el sector està canviant a
marxes forçades i molts dels de la vella
escola ens sentim tristos davant de
comerços que obren i tanquen sense
solta ni volta i l’eclosió de mercats
com l’oriental tan barats com sovint
irregulars. Personalment, continuo
valorant les botigues en les quals t’assessoren i, sense oblidar que el que
volen és vendre, t’aconsellen sobre el
que més et convé. És una llàstima que
l’administració es preocupi tan poc del
sector comercial, no revisi els sous per
dignificar-los ni es preocupi de formar
convenientment als professionals per
adaptar-se als nous temps.
Roser Pons

Josep Lluís Martínez (president de
l’AVVE Escodines)

Comerç poc
professional
Durant molts anys he estat dependenta de comerç a Manresa i a Barcelona i,
darrerament, m’he adonat que moltes
botigues i restaurants estan atesos per
persones que no estan gens capacitades
per estar de cara el públic, desconeixen
els articles que venen i, en ocasions, el
seu tracte és totalment deficient.
Atribueixo aquesta situació als mals
sous del sector i a l’arribada de molts
immigrants que acaben treballant en
feines pels que no estan preparats o que

Feu-nos arribar les vostres cartes, d’una
llargada màxima de 30 ratlles, amb el
vostre nom, adreça i DNI, a l’apartat de
correus 1 de Manresa o a l’adreça
electrònica cartes@elpou.cat

Repetidors de TV3
al País Valencià

U

na altra vegada l’estat ha
volgut frenar les aspiracions
catalanes, aquest cop en l’àmbit
de la cultura, i ho fa sense contemplacions. Un dels darrers episodis el tenim en la supressió dels
repetidors de TV3 al País
Valencià. Tot i que el conseller de
Cultura de la Generalitat catalana,
Joan Manuel Tresserras s’ha
omplert la boca afirmant que
havia arribat a acords profunds
amb el seu homòleg valencià, i
que per tant, les emissions continuarien sense problemes, la realitat sembla que va per un altre
camí. Els sectors més reaccionaris del PP que presideix Francisco
Camps tenen al País Valencià un
bon caldo de cultiu, treballat
sobretot durant els anys de la
Dictadura, per rebutjar sistemàticament qualsevol iniciativa que
provingui del Nord. Per a ells,
doncs, és ben normal que una
minoria del País (és cert que cada
vegada són menys els nacionalistes progressistes valencians) no
pugui veure TV3, que als seus
ulls representa el totalitarisme
nacionalista català. Aquestes
representacions ja li van bé a l’estat espanyol en la seva nova aposta per continuar essent unitari i
seguir mantenint una política restrictiva, en lloc de potenciar com
és la seva obligació, les diverses
cultures dins d’un mateix estat,
malgrat la hipocresia d’alguns
dels seus representants. I tot això
passa en l’era de la globalització
que imposa arreu els seus criteris.
En aquest àmbit, no s’entén gens
ni mica que uns jutges espanyols
facin tancar repetidors de televisions a comunitats veïnes, a qui
deixen sense un interessant mitjà
de comunicació. Us imagineu la
Generalitat catalana fent gestions
per prohibir les emissions de la
televisió andalusa a Catalunya o
l’anul·lació dels satèl·lits que permeten a alguns residents del País
veure les emissions que s’emeten
des d’alguns països àrabs? Però,
al nostre estat, encara hi ha qui
pren decisions tan extravagants
que farien riure si no fossin tan
penoses!
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de mes a mes
L’Ajuntament
aprova un
pressupost reduït
3 de desembre. Amb la votació afirmativa de l’equip de govern (PSC,
ERC i ICV-EUA) i els vots en contra
dels grups de l’oposició (CiU, PP, CUP
i PxC), s’aprova el pressupost de
l’Ajuntament de Manresa per al 2009,
per un total de 97,2 milions d’euros
(4,4 milions menys que el 2008), mentre que les inversions baixen a 22,6
milions (5,2 milions menys que el
d’aquest any).

Retiren el projecte
de kàrting de
Collbaix
5 de desembre. El promotor que proposava la construcció d’un circuit de
karts sota el Collbaix, dins del terme
municipal de Rajadell, anuncia que
retira el projecte, que havia provocat
una forta oposició de diversos col·lectius socials i ecologistes de la comarca,
i també dels ajuntaments de Manresa i
Sant Joan de Vilatorrada.

Anna Vilajosana
presenta
‘Sentir Manresa’
12 de desembre. Amb la presència de
l’autora i del fotògraf Salvador Redó,
la llibreria Petit Parcir acull la presentació del llibre Sentir Manresa. Una

La Fira de Santa
Llúcia renova la
tradició
14 de desembre. Malgrat que la
pluja desllueix la tarda del diumenge,
una seixantena de parades omplen la
Plaça Major i la baixada de la Seu,
durant els dos dies d’una animada
Fira de Santa Llúcia, que aquest any
a més d’espectacles d’animació,
tallers i danses, incorpora com a
novetats un trenet per al trajecte des
del Passeig a la Plaça i un servei de
passejades amb rucs.

6
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visió d’Anna Vilajosana, de Llibres
Parcir i Zenobita Edicions, en què la
periodista manresana ofereix una visió
molt personal de la ciutat.

Central, a l’antiga seu de Tous, el conseller Ernest Maragall visita els mòduls
del nou IES Cal Gravat i el CEIP La
Font.

El futur cultural,
a debat

La Plana mostra els
territoris fantàstics

13 de desembre. Una vuitantena de
representants de les entitats culturals de
la ciutat participen en els diferents
grups de treball de la jornada de debat
al Conservatori de Música, en el marc
del Pla d’Acció Cultural (PAC), per tal
d’establir línies de treball sobre el futur
de la cultura a la ciutat fins al 2015.

17 de desembre. La sala d’exposicions de Caixa Manresa acull la inauguració de l’exposició Territoris fantàstics de la literatura infantil i juvenil,
comissariada per Pep Molist, amb un
concert del músic i multiinstrumentista
nordcatalà Pascal Comelade, acompanyat de Pep Pascual i Gerard Meloux,
amb el seu repertori de pianos, pianoles
i tota mena d’instruments i estris de
joguina.

La Marató de TV3
mobilitza Manresa
14 de desembre. La comissió
Manresa Mobilitza’t amb la Marató
organitza per cinquè any un seguit
d’activitats, aquesta vegada sota el títol
de Tots tenim cervell, i recapta uns
22.000 euros, amb actes com la Petita
Marató a la Salle, la Tómbola Benèfica
a Sant Domènec i la representació del
musical Hairspray, a càrrec del grup de
teatre del Casal de Joves del Xup.

Moren Ramon Salisi
i Llorenç Rial
18 de desembre. El polifacètic artista
manresà Ramon Salisi i Bonastre, vinculat al Cercle Artístic de Manresa, el
Gremi de Sant Lluc, el Centre
Excursionista de la Comarca de Bages
i Òmnium Cultural, mor als 87 anys.
Tres dies més tard, mor també el mestre Llorenç Rial i Fainé, fundador dels
antics centres educatius Rial.

El conseller Maragall Tornen els
visita els centres
concerts nadalencs
manresans
15 de desembre. Coincidint amb l’anunci de la instal·lació dels Serveis
Territorials d’Educació a la Catalunya

20 de desembre. Mentre el Kursaal
omple la platea amb el recital del grup
mallorquí Cap Pela i les seves Nadales
del món, el 17è concert Rock’n’Reis
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Una de freda...

Presenten el llibre de dibuixos de
Joan Vilanova
19 de desembre. L’auditori de Caixa Manresa acull la presentació del llibre Joan Vilanova Roset. Dibuixos, en edició a cura de Josep Guardiola,
Jaume Pons, Pere Puig i Joan Vilanova Lleonart, amb 201 reproduccions de
les millors obres del dibuixant. Hi intervenen, a més de la vídua de l’artista, el president de la Reial Acadèmia de Belles Arts, Jordi Bonet, el cronista de la ciutat Josep M. Gasol i el periodista Josep M. Puigjaner.

aplega 1.200 persones al pavelló del
Vell Congost, amb els grups Clepton,
Dept, Sherpah i Pastorets Rock.

La ciutat reviu
els bombardeigs
franquistes
21 de desembre. El dia que es compleixen setanta anys del primer bombardeig franquista sobre Manresa, un
emotiu acte recorda els fets amb el
descobriment d’unes plaques a la
façana del carrer Viladordis del
Museu Comarcal de Manresa, que
aquests dies ofereix l’exposició Quan
plovien bombes. Els bombardeigs
franquistes sobre Manresa, amb
material audiovisual elaborat pel
Memorial Democràtic i el Museu
d’Història de Catalunya, i amb la
documentació aplegada pels historiadors Joaquim Aloy i Pere Gasol,
comissaris de la mostra.

El món dels pirates,
eix temàtic del
Campi qui Jugui
22 de desembre. La 23a edició del
Campi qui Jugui, el Saló de la
Infància i la Joventut de la Catalunya
Central obre portes al Palau Firal,

amb l’eix temàtic del món dels
pirates, sota l’organització de
l’Associació Campi qui Jugui, amb el
patrocini de l’Ajuntament de
Manresa, el grup Soler, Consorci de
Residus,
Assistència
Sanitària
Col·legial, Aigües de Manresa, Caixa
Manresa, FCC i Sgae.

Es presenta
‘El joc de Manresa’
22 de desembre. L’alcalde Camprubí
i la regidora de Participació Ciutadana,
Sònia Díaz, presenten a l’auditori de
Caixa Manresa la versió física d’El Joc
de Manresa, una iniciativa que s’emmarca en el Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC) que consta de 1.200 preguntes, agrupades en sis àrees temàtiques: personatges, cultura, història,
esports, entorn i societat activa.

El jutjat penal
estrena el
nou Palau
30 de desembre. La consellera de
Justícia, Montserrat Tura, inaugura la
part de les dependències que ocupa el
nou jutjat penal núm. 3, al Palau de
Justícia del passeig del Riu, en espera
del trasllat de la resta de serveis, previst per a la primavera.

Què se’n va fer de l’empresa familiar JM Calmet SL, del carrer de les
Jorbetes? Anava bé, però la moda
era anar a Bufalvent i allà ha fet fallida. És curiosa la capacitat que tenen
alguns per dirigir-ho gairebé tot.
S’inicia com a president de la
Cambra de Comerç, que li serveix
de trampolí per accedir a l’alcaldia
manresana, però fracassa enfront de
Cornet. No passa res. Convergent de
fet, li ofereixen la presidència del
grup a la Diputació, és director general de Jocs i Apostes de la Generalitat i després president de Petrocat. Com que li agraden els càrrecs,
forma part del Consell d’Administració de Caixa Barcelona, presideix
Mútua Intercomarcal i ara fa de cònsol del Canadà a Barcelona. Amb
tanta activitat no s’acaba d’entendre
–o potser sí– que la seva empresa
dedicada a les eines de tall d’acer
hagi de tancar, deixant els seus 22
treballadors al carrer. I se’ls vol acomiadar amb el mínim establert per la
llei. Calmet, assessorat per l’advocat
Benjamí Garcia, ha presentat un
expedient de regulació que no dubtem que serà aprovat. Quin nou
càrrec o presidència li oferiran?

...i una de calenta
Ara que fa 70 anys dels bombardeigs contra la població civil catalana, la direcció general de la Memòria Històrica va voler que cada municipi mostrés els efectes dels bombardeigs franquistes amb una exposició pròpia. Manresa, amb 30 anys
de retard, s’ha apuntat a la iniciativa
i també ha recordat aquells fets. Val
més tard que mai. La sala d’exposicions del Museu Comarcal ha estat
el lloc escollit per mostrar documents, imatges i estris. I està bé que
s’hagi pensat en el Museu, lloc per
cert bombardejat pels caces franquistes, ja que li manca una revitalització important: tant des de la direcció com des de la regidoria de Cultura, que s’haurien de posar les piles
per potenciar l’equipament. I també
és llàstima que no s’hagi aprofitat
l’exposició per fer xerrades, conferències i debats als instituts. Aquí, un
dels encarregats de l’exposició, Pere
Gasol, hi tindria molt a dir, com a
professor de secundària. Hauria estat
bé donar una dimensió pedagògica a
l’exposició i no quedar-nos només
en els actes institucionals. Malgrat
tot, s’ha fet un pas endavant.
Gener 2009 EL POU DE LA GALLINA
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ART I HUMANITATS

DE GENER A JUNY/JULIOL

Història del catalanisme

El cos creatiu. Dansa i moviment

Art català dels anys 60

Escola de gralles

El Modernisme:
arquitectura, música i cinema

Ball flamenc

ARMARIS
A MIDA
sense
obres

Teatre i deshinibició
Manresa al s.XIV. El segle d'Or
Iniciació a la ceràmica artística
Història de Catalunya:
de les arrels a la Transició

Country line dance

Història de Catalunya:
de la II República a la democràcia

DE GENER A MARÇ/ABRIL

CIÈNCIA NATURA I MEDI

Aprenem a ballar sardanes

Sortides naturalistes guiades
a espais naturals de Catalunya

Biodansa: la dansa de la vida
Iniciaicó al rakú

Recorreguts pel Parc Geològic i
Miner de al Comarca del Bages II
SALUT I HABILITATS PERSONALS

Creació audiovisual:
experimentar a partir de la
realitat

CENTRE DE
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
MONTSERRAT
Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07
manresa@cpnl.cat

Paper-paper
Tenir cura de la gent gran
Què s'amaga darrera el consum
de drogues ?

D'ABRIL A JUNY

Relaxació i salut

Creació audiovisual:
experimentar a partir del
found footage

CIÈNCIES SOCIALS

Pintem i dibuixem a l'aire lliure

L'Estat del Món. La Xina
Religió i política a Catalunya

Buscant la joia trobada:
joieria amb materials reciclats i
introducció a tècniques de joieria

El poble gitano:
tan a prop i tan lluny

Artesania floral:
decoració floral i herbes remeieres

Conèixer el budisme
Drets i deures dels
propietaris i dels llogaters

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

La borsa per a no entesos

Oficina d'Informació i Atenció
Ciutadana. Pl. Major, 1 baixos.
Tel. 010

AULES PRÀCTIQUES

Centre Cívic Joan Amades.
Sant Blai, 14. Telf. 93.8743000

El medi ambient a casa
Iniciació a les tècniques del bonsai
L'hort urbà: cultiu en terrats i
balcons

Centre Cívic Selves i Carner
Bernat Oller, 14-16.
Telf. 93.8727477

Google Translate

http://translate.google.com/
Google Translate, el traductor
de Google, ha incorporat el
català entre les trenta-dues
llengües de treball disponibles
actualment. Es tracta d'un traductor bidireccional amb què
es poden traduir paraules, textos sencers i webs al moment.
Així, doncs, els webs en català
es poden traduir a una trentena de llengües diferents, entre
les quals l'àrab, l'anglès, el
japonès o el rus, i viceversa.

LES TAPES DEL POU
El Pou, però d’etiqueta

Regidoria de Cultura.
Passeig Pere III, 27, baixos.
Telf. 93.875 34 23

Els animals domèstics
AULA DEL CONEIXEMENT
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Aules i tallers organitzades per
entitats i intitucions ciutadanes i

Demana-lles a
elpou@elpou.cat o al
telèfon 93 872 50 18
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BIOGRAFIES ANÒNIMES
CONXITA PARCERISAS
cparcerisas@elpou.cat

Miquel Catita: «L’escalada esportiva a
Catalunya és com el surf a Hawaii»

Una foto actual meva i dues més practicant la meva afició principal, l’escalada esportiva

V

aig néixer a Ferrara (Itàlia), i als quatre anys vaig
anar a viure a Sintra, una ciutat de Portugal prop de
Lisboa com Manresa ho és de Barcelona. Ara, la
veritat, és que em sento català. No crec gaire en les
fronteres, penso que la gent s’adapta i fa les arrels
on es troba bé. Tinc família i molt bons amics a Portugal,
però aquí estic molt bé i hi ha moltissima gent per qui sento
molt carinyo...
Tinc 28 anys, sempre que puc treballo en el món del disseny: disseny gràfic, disseny web, fotografia... M’agrada. I
la fotografia i l’escalada m’apassionen, són aficions que
m’omplen la vida i no em deixen temps per fer res més. La
meva mare és portuguesa i fa de periodista, el pare era italià,
va morir quan jo era molt petit. Fa cinc anys que vaig sortir
de Portugal. Amb un amic brasiler viatjàvem per Espanya
amb la intenció d’anar a França perquè hi ha parets molt
bones per escalar. Però al País Basc vaig conèixer gent del
Bages que em van voler ensenyar tota la roca que hi ha als
voltants de Manresa... i després d’això va ser fàcil voler-me
quedar.
He escalat a Sud-amèrica, als Estats Units, al Canadà i a
diversos països d’Europa, però l’escalada esportiva a
Catalunya és com el surf a Hawaii... La qualitat de la roca
és molt bona, hi ha molts sectors, molt a prop i molta varie-

tat d’estils. Els paisatges son guapos i els llocs tranquils,
amb alçades i angles perfectes, i amb un clima molt bo.
Vaja, tot excel·lent. Per escalar trio Montserrat pel seu
encant, que és únic, Calders per la proximitat a Manresa, la
serra de Prades per la qualitat i varietat, Terradets pels
angles, Montgrony pel sol d’hivern, Santa Linya per la
dificultat... massa llocs per massa poc temps! Manresa
sempre m’ha agradat, té els avantatges d’un poble petit: es
parla el català quasi sempre, es pot anar a peu a tot arreu,
molta gent es coneix... i, alhora, ja és una ciutat gran, té de
tot, de feines a unis, biblios i fins i tot s’hi fan alguns concerts.
Per integrar-se del tot penso que s’ha d’aprendre la llengua
del país, no podem deixar que el peix gran es mengi el petit...
la cultura i la diversitat són característiques humanes úniques que es perdran si tirem pel camí fàcil de la globalització, que és al que es tendeix ara mateix. Portugal s’assembla
molt a Catalunya. Té costa i muntanyes, és un país petit al
costat d’un de més gran, és bonic i la gent és oberta i simpàtica. Però no s’hi viu tan bé com aquí perquè a Portugal li va
costar més aixecar el país després de la dictadura. Per anar
de vacances crec que pot ser un destí ple de bones sorpreses.
Vull créixer, aprendre, gaudir del camí de la vida i sempre
mirar de deixar alguna cosa de bo per als que es quedin. 
Gener 2009 EL POU DE LA GALLINA
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OBSERVATORI DE NATURA
Text i fotos: JORDI BADIA

U

Cavall Bernat

n procés d’erosió, capriciós i juganer, ha esculpit
damunt d’una massa fracturada de conglomerat el
relleu impossible de Montserrat. Parets de roca,
canals que s’enfilen per llocs impensables i,
sobretot, les agulles dretes i aïllades fan de
Montserrat aquest massís retallat, bell i intrigant. Tots els
pobles tenen el seu campanar que atrau les mirades. A la
Catalunya central, a una escala de paisatge molt més gran, és
la silueta serrada de Montserrat, perfilada al sud, que centra
l’atenció. I enmig d’ella, esvelt, s’alça el Cavall Bernat.
D’entre les agulles de Montserrat, cap és tan gran, coneguda i destacada com el Cavall Bernat. El Cavall Bernat es
mostra poderós, inexpugnable, avançat a la façana nord del
sector oriental de Montserrat, damunt de Monistrol. Des del

municipi. Pocs quilòmetres al nord, en plena Costa Brava, a
Llafranc, un illot dret al davant del far de Sant Sebastià s’anomena també el Cavall Bernat. La serra de Tramuntana, a
Mallorca, s’enfonsa al mar al seu extrem nord precisament
per la serra del Cavall Bernat, en una costa rocosa esfereïdora. Al País Valencià, prop d’Alzira a la comarca de La
Ribera, trobem també la serra rocosa del Cavall Bernat.
Totes les grans roques tenen forma de cavall? Tots els
cavalls s’han de dir Bernat? No, evidentment que no. Per si
encara persistia algun dubte sobre el significat del Cavall
Bernat, l’illot de les illes Medes situat més a llevant, el punt
ideal per veure la sortida de sol al Mediterrani o per capbussar-se en un dels paisatges submarins més vius i prodigiosos,
l’illot conegut com el Carall Bernat ens dóna la pista defini-

cim a la base, el Cavall Bernat es desploma en 245 vertiginosos metres de paret de conglomerat, mentre que des de la
carena, el menor desnivell des d’on intentar l’escalada, s’enlaira encara 60 metres. El Cavall Bernat de Montserrat va ser
escalat per primera vegada l’any 1935 des del coll situat a la
carena de la serra de les Lluernes. Aquesta via d’escalada
actualment és coneguda com la normal. Posteriorment s’hi
han obert més vies d’escalada, molt més llargues, que enfilen el Cavall des de la base o des d’algun punt de la canal
que l’aïlla per l’est, pujant per la cara nord.
El topònim Cavall Bernat, però, no és exclusiu de
Montserrat, sinó que es repeteix arreu dels territoris de parla
catalana, aplicat sempre a monòlits de roca. Ben a prop de
Montserrat, a la base sud de la Mola de Sant Llorenç del
Munt, a tocar de Matadepera, al Vallès Occidental, hi ha un
altre Cavall Bernat també molt popular. Es tracta igualment
d’un monòlit de roca conglomerada, d’uns 30 metres d’alçada però de forma quadrada, que destaca com un merlet al
perfil oest de la muntanya vista des de Sabadell. A la mateixa serra, el Montcau té, al nord-est del cim, el seu Cavall
Bernat de la Vall que despunta prop de la cruïlla de camins
del collet de Llor, ja a la comarca de Bages.
A les comarques tarragonines, el Cavall Bernat és un cim
rocós de la serra de Llaberia. A Platja d’Aro, el Cavall
Bernat és el menhir de granit modelat pels elements que s’erigeix a la sorra de la platja Gran, esdevingut símbol del

tiva. El topònim Cavall Bernat prové de la transformació
púdica de l’expressió carall trempat. El carall no és només
una interjecció de sorpresa i admiració, o allà on enviar els
pesats que fan publicitat per telèfon, sinó també –i aquest ha
de ser el seu significat primer— l’òrgan sexual masculí que
ara a les escoles en diuen penis. I trempat no es diu només
de qui mostra bon humor i tracte fàcil, sinó que significa
també en erecció. Ara sí que el topònim encaixa perfectament amb la forma del que descriu!
D’entre els diferents Cavalls Bernats dels Països Catalans,
cap d’ells té l’envergadura del de Montserrat, ni probablement a cap d’ells li escau tan bé el topònim. Aquest sí que
s’exhibeix altiu! El Cavall Bernat per excel·lència és el
Montserrat. Què carai! 

Foto pàgina esquerra:
El Cavall Bernat de Montserrat, al vessant nord de la
muntanya, apunta cap el cel.
Foto pàgina dreta:
Les Illes Medes, d’esquerra a dreta la Meda Gran, la
Meda Xica, els dos Tascons Grossos i, més alt, per darrera,
sobresurt el Carall Bernat.
Gener 2009 EL POU DE LA GALLINA
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Del passat industrial
a la revolució turística
Anys enrere el Bages era un lloc de pas per accedir a altres reclams turístics, si
exceptuem Montserrat. Durant molt temps Manresa ha estat, en l’imaginari col·lectiu de molts catalans, una ciutat industrial, voltada de pobles miners i un grapat de
colònies tèxtils. De mica en mica, les institucions públiques i també algunes de privades comencen a creure en la comarca com a destinació turística.
DAVID GALLARDO
JORDI ESTRADA

M

és enllà de la imatge industrial,
Manresa també ha estat coneguda, estatalment i internacionalment, per
disposar d’un equip de bàsquet a primera divisió i per la Cova de Sant Ignasi. Ni
tan solament els eslògans Manresa, cor
de Catalunya, o Manresa, ciutat
mil·lenària, han contribuit a canviar la
visió de la ciutat com una gran rotonda a
través de la qual s’accedeix a Andorra,
les pistes del Port del Comte, el Berguedà i la Cerdanya. Fins ben entrats els
anys noranta Manresa i el Bages van
viure d’esquena al turisme. Els atractius
turístics hi eren, com en més o menys
mesura podem trobar-los en qualsevol
altra comarca. El problema és que no hi
havia res ni ningú que els fes atractius.
Sense bones comunicacions (tant pel que
fa a la xarxa de carreteres com als serveis
de transport públic) ni un pla de recuperació del patrimoni era impensable
difondre cap altra lectura de la ciutat al
marge dels telers i el metall.
Sortosament, tot de canvis esdevinguts
en els últims anys han afavorit que no
solament les institucions públiques sinó
també algunes de privades, creguessin
en el Bages com a destinació turística.
Ho han propiciat, entre altres factors, la
millora de la xarxa de comunicacions, la
rehabilitació monumental, l’arranjament
urbanístic, l’elaboració d’una oferta
turística diversificada (des del turisme
rural als itineraris històrics) i la creació a
Manresa d’una oficina de turisme municipal que vetlla per la promoció i difusió.
Oficina de Turisme
«Des de sempre Manresa ha tingut
monuments i indrets coneguts, tant dins
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com fora de la ciutat Però el canvi arriba l’any 2001, amb el primer Pla
Estratègic de Turisme», explica
Esperança Holgado, responsable tècnica
de Turisme de l’Ajuntament de Manresa
i directora de l’Oficina de Turisme, creada l’any 2002. «El Pla fou un balanç de
la ciutat des del punt de vista turístic. Un
turisme entès com a activitat econòmica
del sector serveis, que posa l’accent en
el visitant extern i en el guany econòmic». Com a gestora, la visió d’Holgado
és de promoció econòmica, de creació de

La millora de les
comunicacions, la
rehabilitació monumental o la creació
d’una oficina de
turisme municipal han
rellançat el turisme
nova activitat i de diversificació econòmica. Això explicaria que el finançament
de l’activitat turística a Manresa i comarca provingui de fonts diverses: Direcció
General de Turisme, departament de
Treball, ministeri de Medi Ambient, etc.
Quant a l’Ajuntament de Manresa,
aquest hi aporta, segons Ignasi
Perramon, regidor de Cultura i Turisme,
300.000 euros l’any, és a dir, un 0,4 %
del pressupost global. Aquesta xifra s’incrementarà notablement de cara al 2010,
«perquè hi ha prevista la campanya de
promoció del producte de l’esplendor
medieval a Manresa i al Bages». D’altra
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banda, també hi ha pressupostada una
inversió de 900.000 euros, entre 2009 i
2010, en relació amb el centre d’interpretació del carrer del Balç.
El Pla Estratègic de Turisme del 2001
va ordenar el patrimoni de la ciutat, acollint-se al lema Manresa, ciutat mil·lenària, com a fórmula paral·lela a l’evolució
històrica de Catalunya, tot destacant-ne
tres èpoques: la medieval, la barroca i la
modernista, que serviren de base per a la
creació i la senyalització dels primers itineraris històrics.
Holgado explica que «amb la poca tradició turística existent encara als anys
2002 i 2003, a Manresa, com a molts
altres llocs, hem acabat fent una mica de
tot: crear el producte, dissenyar-ne la
gestió i difondre’l», cosa no gens fàcil
quan es tracta de sumar, mitjançant múltiples acords, l’esforç participatiu de
diferents agents i entitats, ja siguin

públics, com l’Oficina de Turisme, el
Museu Comarcal o el Centre Cultural el
Casino, ja siguin privats, com el Gremi
de Restauració i Hosteleria, les associacions de comerciants o institucions religioses, en el cas de la Cova i la Seu.
Bàsicament, els productes turístics
oferts per l’Oficina de Turisme són les
visites guiades. «En elles s’ha incorporat una visió integral del patrimoni, tant
del material com de l’immaterial, el qual
dóna sentit i simbologia al primer.
Aquest és un dels reptes constants dels
nostres guies, en la seva tasca de fer
conèixer Manresa», remarca Holgado.
També el manresà Josep Huguet, conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
(departament de la Generalitat responsable del turisme a Catalunya) insisteix en
«la importància del factor humà, perquè
l’art per si sol no té prou interès per al
gran públic, a qui s’arriba contextualit-

zant el patrimoni amb fets, personatges i
fins i tot mites».
Entre els anys 2003 i 2008 s’han endegat fins a deu itineraris diferents, amb la
possibilitat de fer-ne a la carta. I s’ha
evolucionat cap a visites més monogràfiques i productes més específics. En són
exemples les visites dramatitzades
modernistes, al carrer del Balç i el recorregut per les cobertes de la Seu. A
l’Oficina de Turisme de Manresa, cada
any s’atén una mitjana de 10.000 visitants. Durant el transcurs de l’any, però,
existeixen algunes puntes, motivades per
diferents campanyes de difusió i esdeveniments puntuals, com les fires de
l’Aixada i la Mediterrània, a més del
mercat dels Sabors. El 85% dels visitants
que ha passat per l’oficina municipal de
turisme procedeix de diferents indrets de
Catalunya. Es tracta, per tant, d’un
públic majoritàriament català. D’altra

Turistes en una visita a la Manresa ignasiana. Fotos: Francesc Rubí/Jordi Alavedra
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banda, prop del 40% és local, fet que
demostra que l’Oficina s’ha consolidat
com a punt d’informació també per als
de casa. D’aquí que Holgado afirmi que
«l’Oficina dóna suport a la ciutat i en
rep el suport».
Si la base del turisme és la promoció i
la difusió, s’entén que una tasca important sigui l’edició i la distribució de
fullets, una feina silenciosa i poc reconeguda que ha contribuït, tanmateix, a
crear una imatge de ciutat. Al llarg del
darrer any s’han distribuït més de 78.000
fullets i al voltant de 5.000 bosses amb
material turístic divers. El repartiment
s’ha efectuat directament, des de
l’Oficina de Turisme, però també a través d’altres punts d’informació, centres
culturals, hotels, fires turístiques, etc. La
publicitat en els mitjans de comunicació
ha estat clau en l’increment de públic als
grans esdeveniments i a la visites guiades.
En la promoció de l’oferta turística de
la ciutat recentment s’han afegit dos
altres elements: l’edició d’una revista i
d’un portal a Internet (www.manresaturisme.cat ). La revista d’actualitat i promoció turística i comercial Viu Manresa,
de la qual han aparegut fins ara vuit
números, ofereix una imatge fresca,
oberta i dinàmica de la ciutat. Aquesta
publicació es difon, a més, entre totes les
oficines de turisme d’arreu de Catalunya
i les agències de viatges que han operat a
Manresa. Pel que fa al portal, aplega tota
la variada oferta turística de la ciutat,
amb indicació d’altres informacions
complementàries, referides a l’allotjament, la gastronomia, el comerç, etc. Per
descomptat, no hi falten l’agenda cultural o esportiva ni altres referents turístics
de la comarca.
La Manresa ignasiana
La darrera campanya creada de visites
guiades, Descobreix la Manresa
Ignasiana del segle XXI, exemplifica
com pot ser de productiva la col·laboració entre institucions. Francesc Riera,
superior de la Cova de Sant Ignasi des de
fa un any i mig, està plenament d’acord
a fer coincidir les iniciatives turístiques
de l’Ajuntament amb els interessos de la
Cova: «Amb el benentès que des de la
Cova es vol fomentar el pelegrinatge
religiós i espiritual, a part de les visites
al santuari per motius culturals i artís-

tics, entenc que des de l’Ajuntament es
fomenti un turisme neutre. Si volem
fomentar la Manresa turística i gestionar el seu patrimoni, és obvi que el llegat de Sant Ignasi en forma part. I això
requereix diferents àmbits d’actuació i
diferents acords de col·laboració». En la
seva opinió, cal emfasitzar l’argumentari
que enalteix Manresa entorn la figura de
sant Ignasi, perquè «entre tots els indrets
ignasians, Manresa és el fonament, el
bressol, el lloc on qualla l’experiència
del sant. Els paisatges de Manresa, especialment els paisatges fluvials del
Cardener, foren els espais de major
il·luminació en tota la vida del sant».
En paraules d’Esperança Holgado, «la
represa de la Manresa ignasiana connecta amb els efectes de notorietat, és a
dir, Manresa sona arreu per la figura de
sant Ignasi i per l’estesa presència al
món de la Companyia de Jesús, i també
de posicionament, d’atracció espiritual.
Es tracta d’un producte amb una dimensió superior». Sorprèn constatar que
mentre el nom de Manresa es troba repetit en 56 llocs diferents del planeta, gràcies a la presència del sant a la nostra
ciutat, a Manresa la Cova continua
essent una gran desconeguda per a molts

Ignasi Perramon: «Un dels projectes territorials en curs
consisteix a incloure Montserrat en la ruta ignasiana, amb la
possibilitat d’efectuar reserves mútues. També s’està treballant en la senyalització del camí de Sant Jaume»

Tintoreria
Sant Cristòfol, 48 - Tel. 93 873 73 67
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manresans. «És cert que la Cova queda
una mica apartada del nucli urbà, però
també acostuma a ser ‘normal’ que la
gent miri més enllà de la pròpia ciutat on
viu», argumenta Riera, que recorda com
durant quatre segles els jesuïtes es trobaven emplaçats precisament on ara hi ha
l’Oficina de Turisme, el Museu
Comarcal i l’Arxiu Històric. Amb l’objectiu d’atansar el coneixement de la
Cova als manresans, especialment a les
generacions més joves, Riera proposa
«dissenyar activitats per a escoles, creant una unitat pedagògica que fomenti
aquest lloc cultural, històric, artístic i
espiritual de Manresa».
L’antic debat sobre la veritable ubicació de la coveta ignasiana, font de disputes seculars entre jesuïtes i caputxins
(aquests darrers, defensors d’una interessant balma, no visitable, ubicada als baixos del Casal de les Escodines), queda
superat amb la mirada oberta actual,
«matisant i diferenciant les sentències
d’això va passar aquí, això va passar
per aquí, això es commemora aquí»,
aclareix Riera. Davant la contradicció
evident entre el missatge auster i sever
de sant Ignasi i l’impressionant conjunt
monumental de la Cova, confessa que

Tintoreria
-
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Francesc Riera: «Entenc que des de
l’Ajuntament es fomenti un turisme ‘neutre’ a
la Cova. És obvi que el llegat de Sant Ignasi
forma part del patrimoni de Manresa»

«l’estil triomfalista de finals del segle
XIX que domina el conjunt és una molt
mala passada que ens han fet els nostres
avantpassats, i que avui comporta despeses importants». Però no dubta que
«els guies de la Manresa ignasiana
aconsegueixen fer captar al públic visitant les vibracions que el personatge de
sant Ignasi desprèn».
Certament, els 10.000 metres quadrats
del conjunt de la Cova són dignes de
conèixer i visitar. El turisme religiós deu
comportar silenci i discreció, perquè els
manresans poc som conscients de l’afluència de visitants que rep la Cova:
unes 25.000 persones l’any, 6.000 de les
quals fan algun tipus d’estada a la Casa
d’Exercicis. A la Cova de Sant Ignasi,
cinc vegades a l’any s’ofereixen recessos
d’un mes d’exercicis espirituals que, en
paraules de Riera, «són una forma de
pedagogia de reconstrucció interior de
la persona, que procura fer encaixar les
esquerdes interiors de cada persona i
resoldre el desordre d’operacions que
cadascú pugui tenir, de manera que cada
ésser humà pugui funcionar des de la llibertat». També des de la Cova es porten
a terme importants projectes d’estudi i
intercanvi d’experiències amb altres creences i espiritualitats que es fan des del

Josep Huguet: «El turisme és cada com més
un fenomen vinculat a elements d’identitat.
No es pot pretendre vendre-ho tot, sinó
subratllar aquells elements més característics»

Diàleg Interreligiós. Reciclatges de teologia cristiana, trobades i simposis sobre
temes monogràfics, així com la preparació del fòrum anual sobre el conreu de
l’espiritualitat, són altres activitats que
bateguen façana endins d’aquest cor
monumental.
Més enllà del reclam de la Cova, les
visites a la Manresa ignasiana pretenen
donar a conèixer la ciutat barroca on va
viure sant Ignasi i en la qual va deixar
una petjada perdurable. En aquest sentit,
tal i com explica Huguet, «les rutes ignasianes s’emmarquen en un pla més
ampli, que és la Manresa barroca, que
arrenca també a partir del Museu
Comarcal i la seva col·lecció de retaules,
i que bé es podria vincular amb l’època
de la Catalunya rebel, amb episodis
importants com la Guerra dels
Segadors, la Guerra de Successió o la
Guerra del Francès». Val a dir que,
explica Perramon, «un dels projectes
territorials en curs consisteix a incloure
Montserrat en la ruta ignasiana, amb la
possibilitat d’efectuar reserves mútues».
Millorar per créixer
«Manresa és una ciutat poc coneguda». Aquest comentari és repetit sovint
pels visitants que descobreixen la ciutat,

participant en alguna de les visites guiades. Holgado reconeix que «això del
turisme, la mentalitat turística, és quelcom molt recent a Manresa i al Bages,
amb poc pòsit d’experiència. Però cal
saber veure que entre els anys 2001 i
2008 s’han obert noves possibilitats perquè el territori descobreixi una nova
línia a activar. Un turisme ben entès, no
d’aglomeracions, que demana un esforç
considerable de difusió i de pedagogia».
Després d’identificar els recursos turístics, que cal seguir endreçant i promocionant, i mesurar el procés d’implantació
del Pla Estratègic, Holgado reclama una
ampliació dels recursos a fi de millorar
l’acolliment dels visitants. Al seu parer,
«cal més professionalitat i experiència
en l’atenció al turista i en l’adequació
dels espais visitables. No pot ser, per
exemple, que les visites a la Seu estiguin
condicionades a la disponibilitat d’una
sola persona. Caldria externalitzar la
gestió del patrimoni, com a primer pas
per a la dinamització de les activitats
didàctiques. A Manresa existeixen productes en fase latent, però encara no són
prou madurs per oferir-los com a autèntics productes turístics, ben pautats.
Manresa té futur, però encara queda
molt camí per recórrer».
Gener 2009 EL POU DE LA GALLINA
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MARCS D’ENCÀRREC - MIRALLS
PINTURES - OBRA GRÀFICA
Mel, 13 - Telèfon 93 872 65 58 - 08241 MANRESA
a/e: eltallerspc@terra.es

Els nous projectes passen per disposar
d’una Seu en condicions (físicament restaurada i humanament acollidora), un
carrer del Balç net i farcit de contingut,
una muralla revaloritzada, uns museus
(el Comarcal i el de la Tècnica) amb més
suport i dotats de bons recursos didàctics, una ruta ignasiana singularitzada i
promocionada, un riu i una façana sud de
la ciutat que actuïn com a portal d’entrada al nucli històric, un Parc de la Sèquia
ben museïtzat i explotat, etc. Bé que lentament, la imatge de la ciutat canvia i hi
ha espais que es van recuperant. Un
exemple és l’arranjament del camí dels
Corrals, situat al Puigcardener. Huguet
n’indica l’interès ja que «en una passejada d’un quart d’hora aquest recorregut
permet oferir al visitant una visió integral de la història manresana, des de
l’època iber al moment actual, passant
per la Manresa medieval, la gòtica, la
barroca, la de la revolució industrial...».
La principal línia d’actuació preveu,
ara com ara, la creació de productes amb
més personalitat, més singulars i específics. «El turisme és cada cop més un
fenomen vinculat a elements d’identitat.
L’especificitat la donen aquells elements
que són més rellevants en la història, des
del patrimoni natural fins al mític, en el
marc de Catalunya. No es pot pretendre,
com de vegades passa en les polítiques
municipals, vendre-ho tot, perquè
tothom té de tot, sinó subratllar aquells
elements més característics. En la mesura que es posi en valor això, el turisme
manresà té possibilitats de créixer»,
opina Josep Huguet. Els grans eixos
temàtics basats en el patrimoni històric,
del gòtic al barroc, passant per la industrialització i el modernisme, van enriquint-se amb més recursos i possibilitats.
«Quant a l’especificitat patrimonial,
Manresa té molt a oferir en la línia que
incideix en l’època baix-medieval: la
Seu, el Pont Vell, la Sèquia… i la relació
amb el rei Pere III, com a tret distintiu.
El segle XIV manresà, amb la seva història, els seus esdeveniments i el seu
imaginari propi. Cal una posada en
valor d’això, ja sigui per mitjà de festes
o centres d’interpretació. No n’hi ha
prou amb marcar unes rutes», afegeix
Huguet.
Carrer del Balç
És en aquesta línia que, com a objectiu
per als anys 2009 i 2010, ha estat projectat el centre d’interpretació del carrer del
Balç, finançat conjuntament per
l’Ajuntament i la Generalitat, en el marc
del Pla de Foment de la Direcció
General de Turisme, que comprèn tres
municipis més del Bages (Súria,
Cardona i Santpedor). Es pretén que
aquest centre d’interpretació, creat a
l’empara del Pla de Foment sobre
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l’Esplendor medieval en temps de Pere
III, ajudi a dinamitzar el barri antic a partir de l’argumentari del nucli històric del
segle XIV i propiciï la remodelació i
endreça de l’entorn. Segons indica
Perramon, hi ha el propòsit de «completar el condicionament del carrer del
Balç amb la instal·lació de tallers i
comerços artesans».
El conseller Huguet és partidari d’obrir
nous punts d’interpretació: «un a partir
del Museu Comarcal, a l’entorn del
barroc i la seva època, que no tingui en
compte únicament l’art, i un altre que
connecti amb el tercer bloc de continguts
històrics de la ciutat, que abraçaria des
dels inicis del catalanisme a la
República, on hi ha alguns elements del
Modernisme, les Bases de Manresa, la
primera gran vaga de postguerra a la
Fàbrica Nova, i així interpretaríem
degudament els períodes de la
República, la guerra civil i la resistència
franquista». Atesa la convulsa història
de la ciutat i la comarca, Huguet proposa, com a lema turístic, La Catalunya
rebel, «perquè els fets més destacables
són de resistència: litigi amb el bisbe pel
tema de la sèquia, la guerra dels
Segadors i de Successió, la guerra civil,
la primera gran vaga del franquisme…».
Precisament l’itinerari de la Manresa
industrial, inclòs en la Xarxa de
Municipis de Turisme Industrial de
Catalunya, «encara té un caràcter esporàdic i un tarannà per a professionals
que cal consolidar i ampliar a tots els
públics amb recursos turístics de debò»,
explica Esperança Holgado. En aquest
sentit, segons ella, «l’oportunitat perduda ha estat, ara per ara, la Fàbrica
Nova, que suposava la possibilitat de
combinar un espai de centre comercial
amb el record del període fabril i del
moviment obrer, tot donant més centralitat física a l’Oficina de Turisme,
ampliant el triangle entre aquesta i els
reclams de la Seu i la Cova».
És pensant en el futur que Holgado
comenta que «fins ara, l’enfocament
turístic de Manresa s’ha dirigit predominantment cap a un públic català, cap a
un turisme domèstic, que passa un o dos
dies a la ciutat. Cal anar més enllà de les
nostres fronteres i atreure també el turisme extern». Els fullets que s’edita
l’Oficina de Turisme ja són en quatre
idiomes (català, castellà, anglès i francès), malgrat que el turisme estranger
només representa un 10%. Holgado considera que «les fires afavoreixen aquest
tipus de turisme, en projectar el nom de
Manresa més enllà dels límits habituals». Per això es vetlla perquè la nostra
oferta turística sigui present, bé sigui a
través de la Direcció General de Turisme
o el Consell Comarcal, al Saló Internacional de Turisme de Catalunya o la

Esperança Holgado: «Cal més experiència en l’atenció al
turista. A Manresa hi ha productes en fase latent, però encara no són prou madurs per ser productes turístics. Manresa té
futur, però encara queda molt camí per recórrer»
fira de les rutes religioses a Roma, per
posar uns exemples. «La gent no relacionava Manresa amb el turisme. Però s’ha
fet molta feina per redireccionar aquest
estat d’opinió», assegura Holgado.
Reclams comarcals
El conseller Huguet és contundent: «El
turisme del segle XXI serà amb
Denominació d’Origen o no serà. Avui
per avui només es pot competir venent
allò que s’és. Més que mai, cal reforçar
els elements identitaris. Per això parlem
de l’economia de la identitat: turisme de
cultura, d’artesania, agroalimentari…
Un turisme basat en ser singular, no
estàndard. I ara, que estem en plena
crisi, aquesta és l’economia menys
deslocalitzable, per no dir gens. Perquè
de Catalunya només n’hi ha una i per
visitar-la i conèixer-ne la gastronomia,
posem per cas, has de venir aquí». La
Catalunya interior té moltes possibilitats
i recursos en aquest sentit. I és un bon
senyal que voler inventariar els reclams,
els equipaments i els actius turístics del
Bages no sigui un procés ràpid ni senzill:
Montserrat (massís i santuari), el
Cardener, el Poble Vell de Súria, la serra
de Castelltallat (agroturisme, observatori
astronòmic), Cardona (castell-parador,
centre històric, parc cultural de la
muntanya de sal), les Torres de Fals i el
pessebre vivent, el turisme verd en
pobles com Castellfollit del Boix, Santpedor i el timbaler del Bruc, Balsareny i
els traginers, el Llobregat, les valls del
Montcau, el Moianès, rutes del romànic,
ruta de la sal, denominació d’origen de
vins i caves Pla de Bages, etc.

El problema és que, segons el conseller, fins fa ben pocs anys «pràcticament
no hi havia política turística. Hi havia
petites iniciatives, com l’agroturisme, el
Consorci del Moianès, la tradició de
Cardona pel seu pes monumental, o
Montserrat, encara per explotar». Si bé
a vegades ens deixem enlluernar per l’allau de turistes que visiten Montserrat,
Huguet matisa que «el turisme montserratí bàsicament és de monestir». En
opinió del conseller, a Montserrat «hi
falta un centre d’interpretació de la flora
i la fauna». I afegeix que «hi ha la proposta de crear diversos centres d’interpretació en les poblacions veïnes: el
Bruc, amb el tema de la batalla i la guerra del Francès; Collbató, com a referent de l’estudi geològic i l’ escalada;
Monistrol, amb un centre sobre la mitologia de la muntanya…».
El Bages apareix, des del punt de vista
turístic, com un panorama complex que
cal inventariar i ordenar, tasca en bona
mesura portada a terme per l’àrea de
turisme del Consell Comarcal del Bages.
Així consta en la guia dels recursos turístics i patrimonials del Bages, consultable
a la web www.bagesturisme.net. «Cal
conèixer quins són els agents turístics
del Bages, públics i privats, per unir
esforços i coordinar i establir línies de
treball conjunt que dinamitzin el sector
turístic a la comarca. El Fòrum de turisme del Bages, nascut l’any 2006, ha
estat mostra de trobada i diàleg per
coordinar accions d’abast comarcal. I
també la creació del paraiga de la
marca Bages, amb el lema ‘Bages, terra
de contrastos’, constata la nostra
Gener 2009 EL POU DE LA GALLINA
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Josep Candàliga: «Si bé quatre punts molt forts de la
comarca són Montserrat, Cardona, Manresa i Sant Benet,
també cal tenir molt present la tasca que estan fent els consorcis turístics, la restauració, el comerç i altres entitats »

comarca com una realitat posicionada
dins el mercat turístic. Un bon exemple
és el dels productes agroalimentaris,
productes de la terra promocionats en
fires anuals com l’Agromercat de
Castellgalí o en el rebost de productes
naturals del Bages», explica Josep
Candàliga, responsable de Turisme del
Consell Comarcal.
«Vendre turisme, en realitat, és vendre
un país, una marca, i cal que estigui
molt ben endreçada. Un exemple de
mal ordenament està en les senyalitzacions. En el passat, segons qui pagava
la senyalització es feia d’una manera o
una altra, sense un criteri comú»,
recorda Josep Huguet. Més enllà de les
individualitats de cada municipi, el
futur s’inclina per projectes d’abast
comarcal, en què es relliguin els diferents punts forts de la comarca. El centre d’interpretació del carrer del Balç
s’inscriu de ple en aquesta mirada
comarcal, en què diferents elements
dels segles XI al XIV, com Montserrat i
Sant Benet de Bages, enllacen argumentalment amb altres municipis de la
comarca, com Súria, Cardona,
Santpedor i Manresa. «Aquest argumentari, el relligat d’espais catalans, és
el que més arriba al públic», puntualitza Huguet, que afegeix que «el problema és que fins ara cada municipi volia
explicar la història del món a través
seu. Això pot estar bé de cara als escolars, però no té cap interès turístic
general. És impossible que cada municipi tingui coses rellevants i estigui en
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disposició de presentar una estructura
potent i atractiva».
«La idea de subratllar els elements més
rellevants forma part de la nostra visió
estratègica del turisme a Catalunya, que
és el pas d’un turisme de platja o de
patrimoni, per una banda, a un turisme
de carta blanca (on es venen rutes del
romànic, rutes del gòtic…, cosa que és
homologable a tot Europa i molt sovint
és una frustració, perquè sovint es limita
a un catàleg d’esglésies, la meitat de les
vegades no visitables), a un concepte de
producte turístic català on hi ha centres
d’interpretació, amb petites teatralitzacions, recreacions dramàtiques o per
mitjans audiovisuals…, el que ara se’n
diu una experiència», explica Huguet.
«L’exemple d’atractiu turístic del segle
XXI en aquesta línia és Sant Benet, amb
recreació d’ambients, amb la visualització del patrimoni a través d’una experiència». I reivindica que «cal valorar
més les potencialitats del patrimoni històric i fins i tot mític. Els americans, un
país ben modern, exploten la curta història que tenen. Allà, com a Escòcia o
França, hi ha una llarga tradició de centres d’interpretació».
Parc Geològic
Un altre dels projectes d’abast comarcal destacable és el Parc Geològic del
Bages, endegat en col·laboració amb la
Universitat Politècnica de Catalunya.
«Durant l’any 2007 s’ha realitzat un
inventari del patrimoni geològic i miner
de la comarca i s’ha redactat un Pla

Director sobre el futur Parc Geològic i
Miner del Bages, amb tres centres d’interpretació projectats a Cardona, a
Moià i a Manresa. Aquest 2008 s’ha
sol·licitat un reconeixement europeu
com a Geopark», explica Josep
Candàliga.
També s’està treballant en la senyalització del camí de Sant Jaume, «que
passa per Manresa i que entre Vic i
Montserrat coincideix amb la ruta de
l’Abat Oliba, que aviat serà un fet»,
explica Perramon. Després d’haver
estat inaugurat el tram entre Montserrat
i Lleida, ara es prossegueix en la senyalització de Sant Pere de Rodes fins a
Montserrat. Un total de 360 km que es
podran recórrer a peu o amb bicicleta
tot terreny. «En el seu trajecte dins el
Bages, punts com els monestirs de
l’Estany, de Sant Benet de Bages i de
Montserrat queden novament units, la
zona natural del Moianès amb el parc
natural de Montserrat, en un camí
amarat de natura, història i patrimoni», destaca Josep Candàliga. Pel que
fa a Manresa, caldria estudiar la viabilitat d’establir-hi una hostatgeria, la
qual, atès el passat ignasià i la connexió amb Montserrat, escauria d’ésser
ubicada a la mateixa Cova.
Per a Candàliga, «si bé quatre punts
molt forts de la comarca del Bages són
Montserrat, Cardona, Manresa i Sant
Benet, també cal tenir molt present la
tasca que estan fent els consorcis turístics, la restauració, el comerç i altres
entitats». Tanmateix, el punt feble del
turisme bagenc és, per al conseller de
turisme del Consell Comarcal, «la
manca de coordinació entre els ens turístics públics i els privats per liderar projectes de gran abast territorial». Amb
tot, el conseller Huguet destaca la importància de la iniciativa privada en el
rellançament turístic: «Si els agents privats no hi col·laboren, malament. Ha
d’haver-hi gent que s’ho cregui. Sense
aquests agents no acabes de tenir el producte tancat. La visita no té sentit si no
s’acompanya d’alternatives d’allotjament, restauració, i fins i tot activitats. El
turisme també arrossega sectors com el
comerç, l’artesania…».
Món Sant Benet
Una bona mostra de la contribució dels
agents privats en la promoció turística de
la comarca la trobem en l’empresa de
produccions i gestió cultural i turística
Transversal, la qual ha sabut omplir, des
de 1998, el buit de mercat existent en el
turisme cultural a casa nostra. Transversal ha estat pionera en les visites guiades a Manresa i altres punts de la comarca, com Súria (amb 4.400 visitants l’any
2007) i Sant Benet (amb 200.000 visitants durant aquest any). Al llarg d’a-
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quests anys, Transversal ha ampliat l’oferta amb altres propostes que complementen productes museogràfics amb
altres elements de la indústria cultural,
com publicacions d’estudis sobre elements patrimonials (Angle editorial) i
l’edició de la revista Viu Manresa
(Pauta Estratègies Comunicatives).
El gran salt d’aquesta evolució el
dóna Caixa Manresa amb la proposta
de Món Sant Benet. Segons Josep
Huguet, «això és passar de la prehistòria al futur i per això cal destacar la
sensibilitat i la intel·ligència d’aquesta
iniciativa, a la qual des de l’Administració hem de donar el màxim
suport i aprofitar-ho, alhora, com a
nus de connexió amb la resta de la
comarca. Sant Benet constitueix una
ròtula molt ben situada que permet treballar per capes algunes de les característiques de la comarca: des de l’època alt-medieval, que ens vincularia
amb el romànic (Cardona, l’Estany…),
a l’època de Pere III (que enllaça
Manresa, Santpedor, Súria…), fins a
l’etapa modernista i les colònies tèxtils. Això darrer seria el nòdul perfecte
per donar pas a la potenciació turística de les colònies, que de Navàs en
amunt ja estan endreçades a través del
Parc Fluvial del Llobregat. En el futur,
el riu Llobregat ha d’esdevenir un gran
eix patrimonial i turístic, des de les
fonts fins al mar».
A banda dels projectes en curs ja
assenyalats, Ignasi Perramon anuncia
per als propers dos anys les actuacions
següents: «Projectar l’espai museïtzat
de la Fàbrica Nova, projectar la renovació del Museu Comarcal per tal que
sigui més atractiu per als visitants,
avançar en el producte turístic industrial (incorporant-hi un programa de
visites a empreses en funcionament),
posar en valor el Parc de la Sèquia, des
del canal fins al Museu de la Cinteria i
senyalitzar les muralles». Tot plegat es
concreta, segons el regidor de Turisme,
en l’objectiu d’aconseguir un creixement sostingut del nombre de visitants,
«tot procurant que tinguin un impacte
positiu sobre el comerç i la restauració». També es vol aconseguir que «el
flux de visitants de Sant Benet tingui
més incidència sobre Manresa i la
comarca». Tant Ignasi Perramon, com
Josep Candàliga i Josep Huguet, són
conscients que el turisme d’interior és
una activitat econòmica amb futur, que
de ben segur crearà ocupació. Tot
dependrà de les voluntats polítiques i
també de l’esforç i la il·lusió de les persones i les entitats que creuen en el
poder d’atracció d’una territori i una
història que, sentint-los com a propis,
els plau de conèixer i compartir. 

Per a anuncis en aquesta revista...
PUBLICITAT
C/ Urgell, 38
Tel. i Fax 93 872 43 86
MANRESA

ORTOPÈDIA MAZA
Treballem per donar solucions
- BOTIGA D’ORTOPÈDIA
- ORTOPÈDIA TÈCNICA
- ORTOPÈDIA ESPORTIVA
- SERVEI DE PODOLOGIA
Sant Josep/Tortonyes, 1-3 - MANRESA - TEL. 93 873 68 00
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A PROPÒSIT
JOSEP M. OLIVA
jmoliva@elpou.cat

i

Pau i felicitat

P

assa de vegades que en alguna ocasió concre- era evident que no en passava cap. Així doncs, no vaig
ta algú diu una frase i al cap d’un temps veus crear cap situació de perill. N’hi hauria hagut prou que
que aquelles mateixes paraules quadren en una per racionalitzar el trànsit hi hagués un llum àmbar interaltra situació i les recordes com si fossin una mitent apel·lant a la precaució dels conductors. Llavors
frase feta. Em va passar un cop, un dissabte a hagués fet el mateix encara que dins de la legalitat. Però
la nit, que vam anar amb uns amics a Olesa. Buscàvem un el llum era vermell i la norma és sagrada, de manera que
lloc per aparcar i després de donar unes quantes voltes encara que em semblava que no molestava ningú, vaig
per aquella població que desconeixíem vam desembocar molestar els qui prohibien passar i de cop i volta em vaig
en un carrer ample amb cotxes aparcats a banda i banda. veure empaitat per un cotxe de la policia local. A mitja
Just en acabar una d’aquelles fileres vaig veure que carretera de Vic el cotxe em va avançar, em va comminar
almenys n’hi podien aparcar cina parar i un policia se’m va plantar al
quanta i em vaig sentir com alleugecostat i en un correcte castellà –i
rit, amb aquella sensació que tots
amb una severitat que em recordava
hem experimentat quan després de
altres temps i altres circumstàncies–
donar moltes voltes trobem finalem va exigir el carnet, i els altres
ment un forat on deixar el cotxe.
papers que es demanen en aquelles
L’alegria em va durar fins que el
ocasions. Per no estendre’m en
meu amic C. em va fer adonar que si
detalls diré que tot em va semblar
hi havia tot aquell espai lliure era
exagerat, desagradable i una mica
perquè hi havia un senyal que indiexcessiu si ens atenem al que feia al
cava la prohibició d’aparcar just a
cas. Un entén que amonestar no deu
partir d’aquell punt. Efectivament el
ser mai una feina atractiva per molt
La vida no és com en
senyal hi era i ho deixava clar, però
que és necessària, però a aquell noi
aquell cançó de ‘Viva
un cop fora del cotxe em costava
se’l veia satisfet en el seu paper i
trobar una raó lògica per a aquella
convençut que en el règim
la gente’ i n’hi ha que estic
prohibició: no hi havia guals, el
anterior hauria pogut fer carrera i
carrer mantenia la mateixa amplada
esbravar-se de gust. Poc després un
se senten realitzats
fins al final... «No passa res si el
company seu va venir a fer-me sigdeixo aquí, al cap i a la fi no molesnar la denúncia i, quan em va expliencomanant-nos
ta ningú». I llavors va ser quan el
car que la multa consistia en 150
la seva amargor
meu amic C. va dir aquella frase que
euros i la pèrdua de quatre punts,
he recordat sempre... «Home, sí que
d’alguna manera no explícita em va
molesta, molesta al que ho ha prohidonar a entendre que era un càstig
bit». I tenia tota la raó, el seu argument era irrefutable. Hi molt dur per una acció que no comportava cap risc però
ha normes, lleis, disposicions que un se les pot saltar que saltar-se un semàfor estava tipificat amb aquella sansense causar cap prejudici a ningú, però que malgrat això ció i no hi cabien interpretacions ni els quedava altre
s’exposa a ser severament sancionat si l’enxampen, per- remei que fer allò que estaven fent. Sense que allò li minquè molesten al que ho ha prohibit.
vés autoritat, amb la seva actitud era com si aquell poliFa unes setmanes, un dilluns a la nit, anant amb cotxe cia es posés al meu lloc i lamentés haver-me de denunvaig passar, quan ja s’havia posat vermell, el semàfor que ciar. La seva intervenció em va semblar reconfortant, va
hi ha davant de cal Jorba pujant en direcció a la carretera ser com si em retornés la confiança en la gent que crec
de Vic. No hi valen excuses: m’havia d’haver parat tant si sincerament que vetlla per tots. Però la vida no és com en
era la una de la nit com si haguessin estat les quatre de la aquella cançó de Viva la gente i n’hi ha que se senten reamatinada. Sols puc dir com a atenuant que el semàfor no litzats encomanant-nos la seva amargor. A ells especialdistribueix la circulació en cap encreuament, la seva ment els desitjo que l’any nou els porti la pau i la feliciúnica missió és donar pas als vianants i en aquell moment tat que necessiten. 
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CRÒNIQUES DE LLUNY

MARINA SERRA

NÚRIA CUADROS

D’Edimburg estant

J

a fa més de tres mesos que vaig arribar a Edimburg.
A l’inici de la meva estada, vaig decidir viure en un
alberg molt pròxim a la Royal Mile. Aquest carrer
es pot considerar un dels centres turístics de la ciutat, ja que és on es troben molts dels edificis històrics. També travessa tota la ciutat antiga i com diu el
mateix nom, era la milla reial, on pots situar a una banda el
palau de Hollyroad (palau de la reina) i a l’altra banda el
castell. El castell d’Edimburg està situat en un dels punts
més cèntrics i elevats de la ciutat i per tant, es pot veure des
de tot el centre, i és on estan situades diferents relíquies de
la cultura pròpia escocesa, com la pedra del destí (pedra
que s’utilitzava en l’antiguitat per coronar els reis escocesos).
Pel que fa al meu àmbit laboral, sóc infermera i aquí estic
treballant com a tal, però els inicis no van ser fàcils perquè
t’adones de les diferencies
existents entre els mons sanitaris, la burocràcia i com tota
aquesta paperassa fa endarrerir la possibilitat de començar
a treballar de manera immediata. Paral·lelament, des de
l’inici de la meva estada he
mantingut un dels meus hobbies que tinc arrelat també
aquí a Catalunya, la dansa
tradicional. Aquí participo
setmanalment de les celidh
Núria Cuadros i Oller
treballa com a infermera
class i scottish country dance
a Edimburg (Escòcia)
i he tingut l’oportunitat de
participar en festivals on la
gent dansa i gaudeix de la
musica tradicional escocesa.
Al mateix temps, he pogut observar algun dels trets propis de la cultura del país. Un dels mes vistosos és la faldilla tradicional escocesa, Kilt, la qual m’ha sorprès perquè
en la meva ment tenia la idea que només era usada a nivell
de màrqueting i turisme i realment la fan servir en actes
culturals, tradicionals i públics. Un altre tret cultural és la
gaita, que pots sentir a diferents racons del centre de la ciutat.
Escòcia té una llarga història de lluites per la independència amb Anglaterra i una de les batalles més conegudes va
ser a Stirling (poblet pròxim a Edimburg), que van guanyar
els escocesos i on va participar l’heroi nacional William
Wallace, al qual van construir un monument al mateix
poble i la indústria del cinema li ha dedicat la pel·lícula
Braveheart. Actualment, Escòcia té un parlament propi des
de 1999 i, per tant, una forta autonomia en diferents àrees
de govern.
Altrament, no només s’ha de parlar d’Edimburg, Escòcia
té tot de racons que cal explorar per la seva gran bellesa
històrica i paisatgística com les Highlands (on podem trobar l’illa d’Skye, Loch Ness, Loch Lomond,…), Lowlands,
Borders i ciutats com Glasgow o Aberdeen, on et pots trobar tot un seguit de bars on poder tastar i gaudir de la millor
cervesa escocesa i un dels millors whiskys del mercat. 

Des de Mèxic

I

volant volant el pájaro de hierro em va portar fins a
Amèrica. Vaig aterrar a Mèxic, «el lugar dónde
crece el ombligo de la tierra», en la llengua nahuatl.
País grandiós on moltes cultures indígenes diferents
conviuen, cadascuna amb la seva màgia, amb la seva
idiosincràsia, amb els seus cultes que encara alguns
pocs recorden, després de tot el genocidi cultural que hi va
haver amb la colonització.
Pobles que lluiten per poder caminar dignament, amb el
cap ben alt, defensant els seus drets i els drets de la mare
terra que tant i tant estan destruint. La terra plora, però no la
volem sentir… diuen alguns abuelitos d’aquí. Ètnies que de
diferents maneres recorden les seves arrels, arrels profundes de connexió amb la Pachamama, una connexió vital,
com el cordó umbilical que surt des del melic i és el que ens
uneix a la vida i a l’existència. Aquestes són, doncs, les
terres del melic, melic del tot
i de tot.
Aquí, en aquestes terres
ancestrals, plenes de saviesa i
d’humanitat, hi ha persones
despertes que agraeixen i
ofrenen a la nostra mare, la
mare que ens acull i ens dóna
l’aliment cada dia, la
Pachamama o Tonantzin, la
Mare Terra. Aquí recorden i
donen gràcies cada dia al nostre pare, el que ens escalfa i
Marina Serra i Serra
ens dóna energia perquè broti
fa una estada a Mèxic
la vida; el pare sol. Totes
aquestes persones que caminen despertes estan treballant
perquè el fil de les tradicions es continuï teixint i la teranyina impregni les futures generacions. Aquells fills que arribaran i tindran present que tota la màgia i tota la sanació
està amagada en els quatre elements: tierra, agua, aire,
fuego… He sentit cantar aquesta cançó aquí: «Tierra es mi
cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu...».
Cada element és l’essència de la vida, i per això és tractat
com a sagrat. Es fan ofrenes als elements, es xiulen cants a
l’aire, es llancen oracions al cel, es demanen permisos als
guardians de cada terra, parlen els cors i parlen d’amor i
agraïment… Quantes mirades plenes d’humilitat, de sanació, de saviesa, de dignitat, de coratge de caminar sense ego,
de senzillesa de quedar-se despullat de tota màscara. No hi
ha el camí bo ni el camí dolent, només hi ha el camí correcte. I el cor és la brúixola que ens pot guiar en aquest camí.
Estic agraïda de poder estar vivint tot això; compartint,
creixent, fluint, confiant, desaprenent, observant, recordant… Quin privilegi estar viva, quin miracle més bonic
poder sentir aquesta vida dins meu. I el missatge és clar,
tothom en parla; queda poc temps pel canvi, de fet el canvi
ja ha començat… estem en època de transició. Diuen que cal
estar desperts i units, ens recorden que cal treballar dignament per un despertar de les consciències. Tothom en
parla… tothom ho sent així. 
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MOURE EL MÓN
MERITXELL CASAS
mcasas@elpou.cat

i

Encarnació Camps
ON SOM I ON ANEM

A

LA FRASE

finals d’any és hora de fer balanç, de valorar
què ha estat el millor i el pitjor. És moment de
parar-nos a reflexionar sobre cap a on ens pot dur tot
el que ha passat. Però, què millor que fer balanç, no
només d’allò que ha succeït durant aquest darrer any,
sinó del camí on ens ha portat la tendència d’aquest
darrer mig segle? Per fer-ho, hem volgut parlar amb
una vella coneguda d’El Pou, l’Encarnació Camps,
que als seus 88 anys, té un importantíssim llegat a
l’esquena com a iniciadora de mil i un projectes al
servei dels altres a Manresa i rodalies. Membre de la
Junta consultiva d’Ampans i principal promotora de
bona part de les llars de l’entitat, fou la principal
impulsora del Casal de Francesc, on ensenyava a llegir i escriure els nens del carrer durant els gairebé
trenta anys que treballà com a infermera amb el
pediatre Simeó Selga, i va ser també participant activa en la campanya Salvem la Plaça Catalunya durant
els anys 70.

22

«Jo sempre els ho dic, a la
joventut: Primer coneixeu-vvos i
feu una bona amistat perquè sinó
després ve el catacruc. Tu ets
meva o tu ets meu... No senyor!
Jo no sóc teva ni ho seré mai, tu
ets tu i jo sóc jo. Només així es
pot crear una bona convivència»

EL POU DE LA GALLINA Gener 2009

—Què la fa patir més d’aquest món?
—La manca de convivència, de comunicació, aquesta set de
tenir coses, i la falta de relació que hi ha entre la joventut. No sé
si tenen ocasió de fer una amistat autèntica. Correm un risc massa
precipitat. Voldria que la joventut pogués viure amb més pau.
—L’amistat ja no és el que era?
—La gent som amics, però per conèixer-nos i ser amics ens
hem de trobar i hem de parlar. La gent diu: «Som amics». Però,
«som amics?», em pregunto jo moltes vegades, o som coneguts,
només?, que és molt diferent. A un amic li confiaràs tot, a un
conegut el saludaràs. Però és un tracte molt diferent, i jo penso
que molta gent és coneguda, però no és amiga perquè no hi ha
l’oportunitat.
—Sembla que tot hagi agafat una inèrcia imparable.
—Sí, és com un carro desbocat. Tothom va de pressa, fins i tot
gent jubilada com jo. Jo els dic «però què corres ara?, Però per
què passes si el semàfor és vermell? Però que no ho veus que no
hi aniràs a guanyar res?». Em fa una mica de pena on ens ha portat tot això del nostre temps. I no parlem del comerç.
—Ens hem tornat molt materialistes?
—Hi ha una societat tan materialista que ens està fent malbé.
Una criatura té de tot, però moltes vegades no té el més vital, que
és que els pares estiguin més per ell. Jo crec que els nens estan
tan saturats perquè la gent treballa desesperadament per poder-ho
tenir tot, mentre que moltes vegades valdria més no treballar tant,
no tenir tant, però ser més família, tenir més relació, estar més
pels fills.
—I com veu el paper de la dona avui?
—Ha avançat moltíssim, però la dona també ha de saber ocupar el lloc que li pertoca com a persona. No vulguem ser homes.
Com a persones tenim els mateixos drets i els mateixos deures.
Durant molts anys anar a la Universitat semblava que només era
per a gent rica. Si treballaves de valent, però, també podies arribar a algun lloc. En canvi ara gràcies a Déu, a les universitats tant
hi ha noies com nois. Què més hem de voler? Doncs hem de
voler que ens respectin els nostres drets i nosaltres respectar els
de l’altre.
—Així doncs, l’hem aconseguit aquesta igualtat?
—Mira, mentre encara anem sentint que hi ha dones que cauen
víctimes de la violència, no. Ara, també penso que hem d’anar
molt amb compte a l’hora de lliurar-nos. Una mica respon a allò
que deia que no ens coneixem prou. Per què una parella primer
no treballen l’amistat? Jo els ho dic molts cops a la joventut: aneu
molt amb compte. Primer coneixeu-vos, respecteu-vos, feu una
bona amistat, perquè sinó després ve el catacruc. Tu ets meva o
tu ets meu, i en faig el que vull. No senyor, jo no sóc teva ni ho
seré mai. Tu ets tu i jo sóc jo. Només així es pot crear una bona
convivència, amb un respecte mutu.
—Però, tot i això se sent esperançada?
—Jo penso que la gent ho anem veient més clar això, sobretot
la joventut. I jo hi confio plenament. Que hi vegin clar, que no es
deixin enredar i que pensin que es pot anar per altres camins.
Això canviarà. Jo no ho veuré pas perquè encara falten anys. I qui
sap què costarà. Qui sap. Però canviarà. 
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MASIES DEL TERME
JAUME PUIG / Fotos: FRANCESC RUBÍ

Cal Tano Vell

A

questa és una masia típica
del raval del Suanya, a la
banda dreta del camí que
ens duu fins al bosc del
mateix nom. Té uns 150
anys d’antiguitat i una
estructura senzilla i clàssica de celler i
estable a la planta baixa i cuina, sala i

habitacions a la primera planta.
L’àmplia galeria de les golfes, orientada
al sud i amb una esplèndida panoràmica de cara a Montserrat, conserva encara els travessers on fins fa poc es penjaven a assecar les panotxes del blat de
moro que es conreava als horts de la
finca, voltada de camps de cereals. Dins

dels terrenys de la propietat i al peu del
trencall que porta a la casa hi ha un oratori dedicat a Sant Josep, sempre amb
flors que hi deixen alguns caminants,
on es poden observar les restes de l’antiga capella dedicada al mateix sant,
edificada l’any 1878 i enderrocada
durant la Guerra Civil. 
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L’ENTREVISTA
JORDI SARDANS / Fotos: FRANCESC RUBÍ
jsardans@elpou.cat

Jesús Alonso Burgos
Actualment fa d’advocat penalista. Provinent d’una família conservadora de Castella, es
va afiliar al Partit Comunista d’Espanya. Casualment, es va relacionar amb militants del
PSUC i s’afilià a CCOO, on com a advocat laboralista defensà molts obrers enfront les
seves empreses. Com a escriptor és autor d’alguns llibres de poesia, entre els quals destaca Escenas de la ciudad celeste, però sobretot s’ha dedicat als llibres d’assaig i filosofia, on
remarcaríem La família del doctor Frankenstein, però també Formas simbólicas de lo religioso i una tesi sobre la història del dret: El luteranismo en Castilla durante el siglo XVI.

C

om va anar el cas de l’acomiadament de Josep Fraguas, també de la UGT, i jo, amb inquietuds similars, tot i
Ramon Mora de Lemmerz?
que Corbella formava part de l’ala esquerra del socialisme
—El vaig portar jo i va ser molt interessant. Per catalanista i Fraguas era de la Lliga Comunista
cert que l’altra part estava representada pel pare de Revolucionària. Tots tres veníem de Barcelona i teníem visites
Dionís Gerónimo, un advocat molt honorable de qui tres dies a la setmana, això ens va permetre formar un despatx
era amic i que ha mort no fa gaire. Arran d’aquest tema vaig conjuntament al carrer Nou. Amb el temps, ens vam fer més
publicar un article a Regió7 que es deia Reflexions sobre el cas conservadors.
Mora. Fou interessant perquè per primera vegada, crec recor—Què hi vas trobar en el dret penal?
dar que era a principi de la dècada dels vuitanta, es planteja a
—La meva personalitat m’impulsava a estar sol dins del
Espanya la nul·litat radical d’un acomiadament. Malgrat tot, despatx, escrivint, anant a la meva bola. No sóc un advocat de
sense ser delegat sindical, l’empresa es va veure obligada a gabinet, sinó de plets. Per això, m’agrada el dret penal, que em
readmetre’l per vulneració dels drets
permet visitar presons i fer plets
constitucionals. Fou la primera sentèncuriosos. Per estrany que sembli, l’advocia d’aquest tipus que hi va haver a l’escat penalista té molt contacte amb els de«La posició de
tat espanyol.
linqüents ocasionals, econòmics, sexuals
o de la delinqüència habitual, com el cas
l’advocat penalista
Advocat penalista
del petit tràfic de drogues. Ara, amb l’ar—Per què es produeix el teu pas d’adribada de tants estrangers, ha sorgit
és la mateixa que
vocat laboralista a penalista?
també una delinqüència molt violenta. Si
té un metge si té
—Abans que advocat, la meva primera
traiem aquesta i ens quedem amb la que
vocació fou la d’escriptor. Als vint anys,
era més habitual, on no hi ha sang, he
Hitler a la taula
penses que en pots viure i no és veritat,
estat jo el seu advocat a Manresa durant
llevat que tinguis una novel·la d’èxit o
els darrers anys. He de dir que no és
d’operacions. La seva
siguis un autor mediàtic. Per tradició
complicada de portar i a més a més té
familiar, coneixia el món dels advocats
una cosa que m’agrada: el seu llenguatge
obligació, i si no ha
de poble de la Castella provinciana, molt
senzill i unes regles molt clares. M’hi
diferent al món d’aquí, i em semblava
acomodo bé i per estrany que sembli, les
de deixar de ser
molt avorrit. Quan vaig començar a
relacions són de tu a tu i netes. Si els dius
metge, és curar-lo.
Barcelona d’advocat laboralista ho vaig
la veritat, ells també té la diuen.
fer més com a combatent que per
L’advocat no s’ha
vocació. A Valladolid era del PCE; vaig
Clients
ser expedientat dos anys, sense poder
—Quin és el teu client més habitual?
d’identificar amb el
estudiar arreu d’Espanya; i, fins que no
—Qualsevol que vingui. L’advocat
va morir el dictador Franco, no vaig
penalista
defensa violadors, assassins,
client, sinó que és la
poder acabar la carrera. Em van treure la
traficants de droga. Per què? En una
pròrroga i em van obligar a fer el servei
pel·lícula recent sobre la vida de l’advoseva veu»
militar en un escamot de càstig. Fart de
cat francès Jacques Vergès, que va defenl’ambient conservador de Castella i de
sar Saddam Hussein, i sobretot en un
l’opressió familiar, arribo a Catalunya, on conec José Manuel article de la nord-americana Bárbara H. Solomon, durant molts
Escudero que dirigia Revolatura, on col·laborava Carlos anys corresponsal del New York Times a Espanya, es qüestioBarral. Era del PSUC i em proposa quedar-me a Catalunya. nava com era possible que, essent jueu, de pares morts en un
Entro a CCOO per militància, actitud que anirà canviant al camp de concentració nazi, membre de la Resistència i durant
llarg dels anys vuitanta, quan em sembla que un advocat del anys membre del Comitè Central del PCF, casat amb una tersindicat és més aviat un funcionari. I deixa d’agradar-me rorista palestina, pogués defensar el carnisser de Lió? Penso
sobretot quan m’adono que deixem de lluitar per la classe que ho explica molt bé. En primer lloc, la posició de l’advocat
obrera i ho fem per l’obrer concret que potser era un cabró. penalista és la mateixa que té un metge si té Hitler a la taula
Comencem tres amics: Leopold Corbella de la UGT, Ramon d’operacions. La seva obligació, i si no ha de deixar de ser
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L’ENTREVISTA
metge, és la de curar-lo. Aquesta és la meva posició, ja que
l’advocat no s’ha d’identificar amb el client, sinó que és la seva
veu i l’únic que ha de fer és aplicar les normes i protocols del
dret, és a dir, traduir al llenguatge jurídic el que el client vol dir.
—Però, la fama de ser malvats i cínics no us la treu ningú,
oi?
—Això passa perquè tan aviat ens toca defensar l’atracador
com la víctima, el violador i la violada. Potser sí que cal ser
una mica cínic. És la meva professió. I, precisament, m’agrada el dret penal per això mateix. Et permet distància, un elevat
grau de cinisme, no identificar-te de cap manera amb el teu
client i fonamentalment et permet usar un llenguatge molt clar
i net.
—Remarcaries algun cas curiós que t’hagi passat exercint a
Manresa?
—Em va tocar el de l’assassinat del guàrdia civil a mans d’un
magrebí, que va significar el primer cas d’un jurat popular
manresà en què l’assassí va ser condemnat a bastants anys de
presó. També vaig portar el cas dels focs del Bages, que encara
està en recurs al Tribunal Superior, en què vaig defensar els
piròmans de Puig-reig, que se’n van sortir amb menys de dos
anys, mentre que la condemna forta va recaure sobre Fecsa,
com assenyalaven tots els indicis. La justícia funciona molt
malament, cada dia pitjor, però també s’ha de dir que la justícia penal pot tardar, però normalment encerta els seus veredictes i s’equivoca poc. Per ésser jutge del penal o magistrat
d’una audiència s’ha de ser expert i cal tenir prou ull clínic per
veure el problema. Una altra cosa és que si ara et detenen amb
mig quilo de cocaïna i el judici es fa d’aquí a vuit anys, quan
estàs casat i rehabilitat, l’error és intrínsec. Però a l’hora del
judici la justícia penal s’equivoca poc, segons la meva experiència. Concretament, en el cas de Manresa, les dues jutgesses del Penal que hi ha, són magnífiques.
—Quins serien, doncs, els grans errors de la justícia penal?
—Al nostre país, hi ha un ambient de bonisme, en general.
Zapatero em recorda un monitor de colònies que vol traslladar
aquesta ambient bo a totes les institucions, cosa que perjudica
entre d’altres la justícia penal. Està bloquejada, perquè el tema
de l’estrangeria no funciona. És evident que hi ha d’haver multiculturalitat i respecte als immigrants, però no pot ser que a un
estranger se’l detingui vint vegades en un any i no l’expulsin
del país. Senzillament, no és raonable, i més quan el 80% de
les presons catalanes estan plenes d’estrangers. El tema de la
violència domèstica es porta a extrems inconcebibles i tapona
els jutjats, sense que aquest bonisme ho entengui. És evident
que s’ha de regular la violència domèstica, que és un gran
drama, però el que no pot ser és que el jutge o el legislador es
fiquin al teu llit. Les relacions paternofilials no es regeixen
exclusivament per la raó, sinó també per la passió. Qualsevol
persona que estimi la seva dona, si aquesta se’n va amb un
altre, és normal que de vegades les discussions pugin de to, i
entenc que això no ha de ser delicte. Els delictes de risc sense
resultats negatius, com ara la conducció amb begudes alcohòliques, no són un tema penal. A França, si condueixes borratxo et treuen el carnet durant cinc anys, però per la via
administrativa, no mitjançant un jutjat penal. Portar-ho tot al
Codi Penal és un disbarat que bloqueja la justícia penal.
—Per què es confonen dret i justícia?
—La justícia és una cosa esplèndida i el dret hi ha de tendir.
Posem un exemple ben senzill. Arribes a casa i algú està
violant la teva dona i ja ha acabat de fer-ho —perquè si no seria
legítima defensa—, la justícia, el decòrum, la decència i
l’honor et diuen que agafis una destral i matis l’agressor, però
el que demana el dret és que agafis el telèfon i truquis a la policia. Per tant, no s’ha de confondre la justícia amb el dret.
Durant l’Alemanya nazi, una escola de juristes que intentava
lluitar des de dins les institucions contra el nazisme inventaren
el just legal i l’injust supralegal. Per exemple, en època de
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Franco era just ser de CCOO, però era il·legal. És a dir, no totes
les coses justes són legals ni a l’inrevés. Aquí, volem acomodar
una justícia bonista i suposadament laica al dret i l’experiment
trontolla.
Palau i presó
—És necessari el Palau de Justícia a Manresa?
—Totalment. No sé si és bonic o lleig, però necessari, sí. Fins
ara hi havia molta dispersió i el nou edifici unifica i facilita la
feina dels professionals i tothom sap on és. Tot i que ara que
estem en crisi econòmica sigui plantejar una utopia, entenc que
a Manresa s’hauria de fer com en d’altres llocs, l’anomenat
edifici administratiu. És a dir, que la Generalitat tingués un
gran espai als afores de la ciutat, on hi haguessin totes les seves
oficines, de manera que qualsevol persona pogués resoldre els
seus problemes en un sol lloc. És una economia administrativa i una optimització de tots els recursos.
—Et sembla bé tenir una presó tan a prop?
—Em sembla que beneficia tota la comarca. Els presos són
un col·lectiu molt important que necessita moltes coses, com
ara, assistència jurídica, (els advocats d’ofici sempre seran del
col·legi de Manresa), assistència mèdica, diversos subministraments, alguns dels quals es fan a través de grans contractes
amb la Generalitat, però d’altres a través del comerç i dels professionals manresans. Per tant, es pot donar riquesa i treball a
un bon nombre de persones. L’organització dels diversos cursos que fan els interns dins la presó també s’ha de fer des
d’aquí. Per tant, cal que els diversos col·legis professionals de
Manresa hi sàpiguen entrar abans que els d’altres llocs.
Escriptor
—Quin és el sentit del llibre El luteranismo en Castilla
durante el siglo XVI?
—Tenia el propòsit de ser una tesi doctoral sobre la història
del dret, fins i tot vaig canviar el meu expedient acadèmic de
la Universitat de Valladolid a la de Barcelona per fer el doctorat en història del dret, amb la idea de quedar-me a la
Universitat, com a professor. Però les classes de doctorat em
van resultar molt pesades. Publicat en una editorial de clàssics
i dedicada a temes humanístics, el llibre va tenir força repercussió, perquè figura en diversos catàlegs d’història i en la
xarxa de biblioteques universitàries mitjançant Internet.
Durant uns anys va ser recomanat a la Universitat de
Barcelona, en els estudis sobre l’espiritualitat espanyola del
segle XVI. Penso, amb tota la modèstia del món, que és un llibre que explica la mateixa història que més tard va novel·lar
Delibes en El hereje, que em cita com la font històrica, entre
d’altres, de la seva novel·la. També és un llibre curiós on
s’analitza el que va ser el primer exili intel·lectual espanyol.
L’expulsió de jueus i musulmans no fou per raons ideològiques, sinó racials i imperials. El segon exili serà el dels
liberals; després el dels exaltats romàntics i finalment el de la
guerra civil. És un tema que estava poc estudiat fins aleshores.
—En poesia, cal remarcar Escenas de la ciudad celeste. Què
me’n pots dir?
—És un llibre que va tenir força acceptació. Va tenir una
crítica molt elogiosa de Jordi Estrada, en el suplement Idees,
de Regió7. També es van publicar crítiques elogioses en diversos diaris d’àmbit estatal. Tot i així, he de dir que la meva obra
sempre ha estat subterrània i molts advocats encara ara no
saben que m’he dedicat a escriure. Tampoc no estic connectat
amb ningú i vaig força per lliure, tot i que sí que tinc diversos
amics escriptors. Cal tenir en compte que sóc un escriptor en
castellà que viu a Catalunya, i no precisament a Barcelona.
—Com defineixes l’home artificial a través de La família del
doctor Frankenstein?
—El llibre es mou entre l’assaig i la filosofia, o potser millor
és una crítica de la cultura, en un moment en què està molt de

Gener 2009 - 239.qxd

29/12/2008

12:02

PÆgina 25

L’ENTREVISTA

«Qualsevol persona que estimi la
seva dona, si aquesta se’n va amb
un altre, és normal que de vegades
les discussions pugin de to, i entenc
que això no ha de ser delicte»
moda el tema dels clons, de la cirurgia protèsica, els cibor,
homes amb dents sintètiques, tot tipus de pròtesis, cors. Partint
d’aquesta situació, intento fer una anàlisi del que han estat els
mites de creació d’homes, començant pels clàssics: Adam,
Prometeu, Golen, els déus guerrers africans que creen homes...
Però, quan es replanteja és en la filosofia del barroc, sobretot
amb Descartes, que afirma que l’home és una màquina, amb
politges, cables que són els ossos, els tendons, etc. Es tracta
d’una màquina terrestre que ell diferencia de les celestes. A
partir d’aquí, es pot replantejar el tema i parlo dels autòmats
del barroc i pel que fa a la literatura fantàstica, sobretot la
romàntica i gòtica, anglesa i nord-americana, s’imaginen la
possibilitat de l’existència d’homes que no han estat creats per
Déu. Qui primer es planteja seriosament la creació d’un home
sense que intervingui la màgia o la religió, sinó senzillament la

ciència, és Mary Shelley en Frankenstein. Això planteja la
qüestió que analitzo: la mort de Deu i la creació d’un de nou
que és la ciència, com a pare d’un home nou. Per no fer-ho
massa pesat, ho derivo cap a la literatura fantàstica i el cinema.
La meva formació no és científica sinó literària i humanística.
Crec que el llibre té una certa gràcia.
—En el teu darrer treball publicat, un pròleg sobre articles
de Bernaldo de Quirós, què hi vols reflectir?
—D’alguna manera s’hi barreja la meva vocació d’escriptor
i el meu treball com a advocat penalista. El pròleg es titula
Marginalidad y delincuencia en la España de la Restauración. Tot i que només fa un mes que s’ ha publicat apareix
com a recomanat en el web de la Universitat de Madrid. Fou
un encàrrec de l’editorial per reivindicar Quirós, una figura
relativament oblidada de l’època de la Restauració. Era un
regeneracionista madrileny, catedràtic de dret penal, deixeble
de Giner de los Ríos, que acaba enfocant la seva vocació cap
als estudis de criminologia referits a un món que ja havia
desaparegut. Per això, els articles sobre el Quixot, Luis
Candela, les bruixes de Zugarramurdi... Té un parell d’obres
famoses, reeditades fa poc: La historia del bandolerismo
andaluz i La mala vida en Madrid, recuperades per editorials espanyoles. Fou un dels homes claus de la II República
que s’hagué d’exiliar a Mèxic. Fou un mestre pels penalistes
espanyols i és ben conegut a l’Amèrica Llatina, ja que havia
estat a Santo Domingo, Cuba i Mèxic. Arreu va deixar una
important escola.
—Quina és la teva darrera obra?
—Espero que es publiqui d’aquí a un any. És un encàrrec de
l’editorial Akal, dins la seva col·lecció Cine y Filosofia, que va
sorgir arran del llibre sobre Frankenstein i que fa referència a
la pel·lícula Blade Runner. Tindrà un centenar de pàgines i l’acabo de presentar ja a l’editorial.
—Pel que fa a poesia, tens alguna cosa prevista?
—Per l’abril de l’any vinent espero que surti una petita
antologia, que em fa molta il·lusió, tot i que no es posa a la
venda, ja que són llibres de poesia de luxe a càrrec de la
Fundació Díaz Caneja, en honor d’un dels grans pintors
d’aquest segle, un palentí exiliat, i empresonat molts anys a
Carabanchel, que havia estat amic de Picasso, Miró, Juan
Gris, etc. Tenia una gran col·lecció de pintura, a més de la
seva obra, i les va donar a la ciutat de Palència. L’Ajuntament
li ha dedicat una Fundació on es recull tota aquesta col·lecció
pictòrica. També publica uns quaderns de poesia de poetes
palentins exiliats, com Arconada, que va morir a Rússia. Em
van dir que com que portava pràcticament trenta anys fora,
també formava part de l’exili i m’hi ha inclòs, de tal manera
que em publicaran una petita antologia de tota la meva poesia, en què hi haurà Navegaciones y naufragios, que és un
petit quadern de poesia, inicialment editat a Conca.
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L’ENTREVISTA
—Quin tipus de crítica literària fas?
—Crítica de llibres de l’època de la Transició, entre 1975 i
1978. Escrivia en el Diario Regional, que era premsa del
Movimiento, més progre aleshores que altres. Vaig fer crítica
sobre un llibre del grup de Bloomsbury, sobre Ambrose Bierce,
Catherine Mansfield, Miguel Delibes i diversos llibres que
anaven sortint. Recordo que em pagaven 500 pessetes per crítica, just després d’haver acabat la carrera, però sense tenir una
perspectiva de feina. Anys després vaig prosseguir amb la crítica a través de Regió7, dins d’una columna que es titulava
Dissidències, que si bé no era literària, em va permetre publicar
articles sobre Nietzche, sobre La misión (dels jesuïtes al

Paraguay) i crítiques de llibres de Cornelius Castoriadis, Win
Wenders... quan hi havia Albert Macià a Cultura.
—Quina va ser la teva col·laboració en revistes i editorials
llatinoamericanes?
—Hem de reconèixer que les revistes de literatura formen part
d’un món molt especialitzat i marginal. Tot i així, vaig publicar
alguns poemes en una revista de poesia de Nova York, Poesia
internacional, que dirigia una poeta portorriquenya. Vaig publicar també articles en una revista de Puerto Rico. També he
publicat en revistes espanyoles,com Heterodoxia, Empireuma,
una revista de filosofia andalusa, Palipseptos, de Terrassa, Rio
Arga, de Navarra, o la Revista de Filosofia, de Valladolid.

el Perfil

J

esús Alonso Burgos neix a
Palència el 13 d’abril de
1952. Tota la seva família
és palentina. El seu pare
ara està jubilat i fou economista i funcionari, mentre la seva mare fou mestressa de
casa i es va dedicar a pujar vuit
fills. De família molt conservadora:
«la típica família de la burgesia
castellana mesetària», comença a
estudiar al col·legi La Salle de
Palència i després es llicenciarà en
Dret per la Universitat de
Valladolid, on fa els seus primers
escrits. Fa crítica literària al Diario
Regional i també a El Norte de
Castilla, que aleshores el dirigia
Miguel Delibes. Ve a Catalunya, ara fa trenta anys, poc
després d’haver acabat la carrera: «de casualitat. Era un
estiu. Coneixia els autors de la revista de literatura
Revolatura, que ja no existeix. Els seus membres eren del
PSUC i jo militava al PCE. Eren els anys de la Transició i
es començaven a reorganitzar els sindicats... Com que no
tenia feina, tot i que no tenia la idea de dedicar-me a fer
d’advocat, vaig entrar a col·laborar en el despatx de Luís
Salvadores, on es van organitzar els serveis jurídics de
CCOO, i al cap d’uns mesos em van enviar cap a Manresa».
Així doncs, treballa dins les CCOO de Manresa durant
diversos anys, on porta casos com l’acomiadament de
Josep Ramon Mora, fins que acaba esgotat del dret laboral,
de manera que es reorienta professionalment cap el dret
penal. Des del 1984 treballa en un despatx propi on es dedica a temes laborals i penals fins que el 1987 es dedica exclusivament al penal. Al llarg d’aquests anys, ha compartit
despatx amb Leopold Corbella i Ramon Fraguas que ara és
registrador de la propietat. Després d’estar una temporada
sol, va muntar un altre despatx, amb Dionís Gerónimo,
Sílvia Carmona i Jordi Valls. «Quan Valls es dedica a la
política i Joan Cots deixa l’advocacia treballo més conjuntament amb Gerónimo, ell en casos civils i jo en el penal.
Continuem sent amics i ens intercanviem els casos civils i
penals». És company sentimental de la també advocada
Mireia León. Paral·lelament, es dedica a la seva vocació
innata d’escriptor que havia començat de molt jove a
Valladolid, fent crítica de llibres i de cinema. Reenfoca la
seva vocació cap a la Història del Dret que el porta a escriure
El luteranismo en Castilla durante el siglo XVI, l’any 1983.
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L’any 1979 va escriure el llibre de poesia Inventario y poemas, el 1987 Navegaciones y naufragios, que va culminar
l’any 1995 amb Escenas de la ciudad celeste. També ha
redactat molts articles en la revista de filosofia, Heterodoxia,
que ja no existeix, i que al seu moment fou impulsada per
Aranguren. Bona part d’aquests articles els va recopilar en el
llibre d’assaig Formas simbólicas de lo religioso, de l’any
1989. Durant la dècada dels noranta va publicar diversos
articles a Regió7, sobre llibres i filosofia, i també comentaris
jurídics referits a fets concrets de l’actualitat, com ara La llei
de seguretat ciutadana. El gener de l’any passat va publicar
el llibre La família del doctor Frankenstein, que es subtitula Materiales para una historia del hombre artificial.
Enguany ha publicat una edició crítica, per encàrrec, de l’obra de Constancio Bernaldo de Quirós, sobre tres articles
referits a Figuras delincuentes, Figuras delincuentes en el
Quijote i Edgardo Poe y la psicologia criminal. El pròleg,
amb 150 pàgines, a càrrec seu, ocupa la meitat de l’obra.
També havia fet classes de Dret Penal, així com de Dret
Laboral per la Generalitat en una Escola de Cooperativisme,
per a la formació de quadres d’empreses cooperativistes:
«era una espècie de petit màster per a llicenciats en dret i
econòmiques». Ha fet classes per a majors de 25 anys i un
curs de dret penal per a llicenciats en dret al Col·legi
d’Advocats de Manresa. Professor, escriptor, articulista,
crític literari i de cinema, ha estat advocat perquè li agrada
ser-ho, i ara ho és per vocació. Dedica part del seu temps a
fer d’advocat penalista, un dels pocs que hi ha a Manresa, i
també a escriure, darrerament sobre la pel·lícula Blade
Runner, en espera poder fer ben aviat una novel·la. 
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IMATGES DE LA DICTADURA

A

1962

la Nit de Nadal de l’any
1962, mentre a les esglésies de la ciutat es celebrava la Missa del Gall,
començà a caure aiguaneu
i ben aviat allò que no es preveia va
succeir, les volves creixien amb
intensitat i gruix, mentre es formava
una espessa capa de neu. L’endemà
hi havia alguns centímetres de neu; tota la ciutat aparegué
coberta de neu, que obligà els manresans a quedar-se a casa.
La nevada fou general, pràcticament a tot Catalunya, i continuà durant dos dies. El dia de Sant Esteve, alguns començaren a sortir al carrer a jugar amb la neu, a fer fotografies i
viure un ambient diferent, bonic, sense soroll ni cotxes al
carrer, excepte alguns d’aparcats que van quedar immobilitzats (és clar que no hi havia problemes d’aparcament aleshores: temps era temps). Alguns van sortir amb els esquís,
altres lliscaven pels carrers amb improvisades fustes. El fred
era intens. Impactava el silenci que hom percep quan neva.
En molts indrets de la ciutat es van acumular gruixos de neu
als carrers i places, de més de 50 centímetres. Hi havia preocupació pel sobrepès de neu a les teulades, i caigué la d’algun

magatzem. Les vies de comunicació i
el trànsit urbà van quedar tallats. El
subministrament d’aigua es va veure
afectat; sort però de l’acumulada als
dipòsits de les cases. Sortosament, els
rebosts de queviures, a causa de la
celebració dels àpats familiars propis
de les festes, van mitigar la previsible
falta d’aliments.
Es van suspendre bona part de les representacions dels
Pastorets i el Concert de Nadal de l’Orfeó Manresà. Les vies de
comunicació i el trànsit van quedar tallats. Amb la intervenció
de la brigada municipal, es va recuperar la normalitat, per bé
que amb limitacions, el 31 de desembre. Tot i això hi hagué neu
compactada i amuntegada a les voreres, en alguns indrets fins
als primers dies de febrer de 1963.
A la preciosa fotografia d’Ignasi Rubinart, la plaça de Sant
Domènec, amb el contrast dels ocellets penjats dels fils de l’enllumenat, dos cotxes immobilitzats, l’edifici ocupat pel Banc
Central, als baixos (amb la tribuna a l’angle de l’edifici original
a l’espera de l’enderrocament), arbres coberts de neu, mostres
de les primeres il·luminacions de Nadal i els edificis de Cal
Perdiu, la Caixa de Pensions i l’hotel de Sant Domènec. 

Text: Ignasi Torras Garcia
Fotografia: Ignasi Rubinart (Arxiu Antoni Quintana i Torres)
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Vols saber què passa a Manresa?
Obsequia qui vulguis o obsequia't tu mateix amb un any d'informació i opinió manresana. Nosaltres ens fem
càrrec d'enviar mensualment El Pou de la gallina a qualsevol lloc del món, només per 3,30 euros per revista
Nom i cognoms
Adreça
Població

CP

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

Tel.
a

de 2009, per un

import de 3,20 euros per exemplar, que pagarà:
Titular
Caixa o banc

Codi

Agència

Codi

Carrer
Població
Us demano que els rebuts al meu nom que presentarà l'Associació Cultural El Pou
de la gallina siguin pagats amb càrrec al compte núm.
(signatura)

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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Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer de Sobrerroca, 26, 1r.
08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat

SUBSCRIU-T
TE AL POU!
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TASTETS DE MOTOR
ENRIC OLLER I CARBÓ

Honda Accord: Somni prodigiós
Virtuts renovades a nivell estètic, dinàmic i en seguretat revitalitzen l’oferta dels nipons
en el segment de les berlines Premium i situen el cotxe objecte d’aquesta anàlisi en una
posició molt més competitiva davant dels models consagrats en aquesta categoria.

L

a fluïdesa de línies ha inspirat els
trets exteriors del nou Accord fins
aconseguir una imatge més esmolada i
aerodinàmica. La forma de les òptiques
frontals, l’engraellat en forma de V i el
volum del propi capó formen part del nou
ADN d’Honda. De perfil, el cotxe també
guanya enters, personalitat i presència.
Els passos de roda, més generosos, poden
allotjar ara pneumàtics de 16 o 17 polzades, en funció de l’equipament i els cromats apareixen de forma estratègica per
aportar el contrapunt just de luxe que
demana el client tipus d’aquest segment.
Al darrere, la tapa del maleter acull un
petit aleró i, el paracops, arriba esculpit.
L’interior de la vuitena generació dels
Accord proporciona un ambient més
refinat i modern. Tota la instrumentació
va encarada en direcció al conductor i
els embelliments duen un acabat de plata
setinada que insinua exclusivitat. Els
comandaments queden a mà, les agulles
dels rellotges sembla que surin inertes i
l’ambientació llumínica nocturna agafa
un to blavós francament reconfortant. Al
mig hi reposa una pantalla multifunció
que, a més d’incorporar el navegador,
proporciona una llarga llista d’informacions complementàries (entre elles, les
dates de revisió previstes o la imatge del
paisatge posterior quan engranem la
marxa enrere). El volant –regulable en
alçada i profunditat– incorpora el control d’àudio; el de telefonia mòbil i el de
velocitat de creuer. Els seients –immensos– s’han situat més avall. Són un prodigi de confort i, en la nostra unitat de
premsa eren calefactables, cosa que s’agraeix a ple hivern quan hem d’iniciar

un viatge amb ambients exteriors per
sota dels zero graus.
El tren de rodatge és igualment de
nova factura. Els savis nipons d’Honda
han rebaixat el centre de gravetat de la
seva berlina, i han incrementat l’amplada de vies i la distància entre els eixos.
La maniobra, combinada amb una nova
suspensió davantera de doble triangle,
proporciona més espai per a les cames
dels ocupants i –sobretot– més confort i
efectivitat perquè el sistema d’esmorteïment és de duresa variable en funció de
diferents paràmetres. Pensat per esdevenir el millor complement a un nou
mecanisme elèctric de direcció, això fa
que l’Accord guanyi immediatesa en el
guiatge i precisió.
L’equipament mereixeria un capítol a
part perquè ja des l’acabat bàsic el llistat
inclou climatitzador dual; sensors d’
il·luminació i pluja; control de velocitat
de creuer; sistema mans lliures; radio CD
amb lector MP3; 8 airbags; control d’estabilitat i tracció (VSA,ABS+EBD) i
ancoratges Isofix per a cadiretes infantils.
En qualsevol cas, entre les opcions, val la
pena mencionar el sistema de radar frontal de doble funció: actua com a control
de creuer actiu i, a més, calcula la distància del vehicle precedent i la velocitat
relativa entre els turismes. Quan se supera un cert estadi considerat crític, avisa el
conductor per evitar col·lidir. I si la topada sembla imminent, actua per minimitzar les conseqüències tensant els cinturons de seguretat dels ocupants i reduint
la velocitat de forma automàtica.
Qualsevol de les mecàniques disponibles compleixen les estrictes normes d’e-

missions Euro5 però a nosaltres ens ha
tocat portar una unitat amb motor iDTEC : un nou giny de gasoil de 2,2
litres de capacitat que incorpora la darrera tecnologia disponible en injectors piezoelèctrics. L’aportació genera 10 CV
més de potència cosa que el situa en els
150 i el fa especialment refinat i elàstic
en recuperacions. De moment, l’Accord
dièsel es comercialitza únicament amb
canvi manual de sis velocitats ja que la
versió automàtica no veurà la llum fins a
primers d’any. Com a novetat, però, la
caixa duu un indicador visual de rendiment òptim, que assenyala al conductor
la velocitat que convé que porti en cada
moment per obtenir les millors xifres en
termes absoluts de consum. Si se segueixen les indicacions, el fabricant insinua
que es pot reduir fins a un 5% la mitjana.
En qualsevol cas, a nosaltres ens ha estat
ben difícil depassar els sis litres i mig. 

FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter. 4 cilin. en línia;
2.204 cc. 150 CV dièsel. Tracció:
Davantera. Canvi: Manual 6 vel.
Frens: Discs/discs. Prestacions: Vel.
màx: 197 km/h. Accel. 0 a 100 km/h:
9,3 s. Consum mitjà: 5,6 l. Preu:
31.800 euros.
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la fila cultural

El Centre Dramàtic del Bages
vol sacsejar el talent manresà
S’obre el teló. Tres artistes manresans es troben i parlen amigablement. Amb entusiasme constaten que els agrada el teatre, recorden que han estudiat junts, i que
fins i tot dos són veïns. Una casualitat amb un rerefons. Són la Sílvia Sanfeliu,
l’Esteve Soler i el David Ribera, tres llicenciats en direcció i dramatúrgia per l’Institut
del Teatre, que a més, són les ànimes d’una associació que pretén sacsejar el talent
manresà. El projecte té nom i ganes de ser útil, i es diu Centre Dramàtic del Bages.
ANNA NAVARRO

E

l Centre Dramàtic del Bages
(CDB) es una associació sense
ànim de lucre que es va crear l’any
2003 amb la intenció de posar en actiu
tot el potencial d’artistes que hi ha a la
comarca. Després de coincidir en la
idea que sempre cal anar a Barcelona

Abans de posar tinta al tinter i començar a imaginar històries, cal saber qui
hi ha disponible, amb qui es pot comptar i dins l’expressió artística, quin
ventall de disciplines presenta la
comarca. És per aquest motiu que el
CDB va tenir molt clar la primera
tasca: elaborar un cens, una base de
dades de tots els professionals del

David Ribera, Sílvia Sanfeliu i Esteve Soler, promotors del Centre Dramàtic del Bages

per crear i veure teatre, la Sílvia,
l’Esteve i el David van pensar que
podien canviar aquesta dinàmica i
potenciar tot l’art que tenim ben a
prop. «La idea és donar ales al potencial professional de la comarca»,
apunta Esteve Soler.
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Bages. Una llista que no para de créixer i que Ribera comenta que «no és
una base de dades tancada», ja que
«tot professional hi és benvingut». Tot
i que en aquest cens només s’hi han
inclòs aquelles persones que tenen
experiència professional demostrada

en el món escènic o que s’han format
en escoles o centres reconeguts. De
moment, la xifra ja arriba als 130 i no
els deixa de sorprendre la quantitat de
potencial. «A la llista hi ha actors,
músics, escenògrafs, ballarins, crítics,
autors…», continua Soler, que creu que
l’objectiu del centre hauria de ser «promoure la creació» en un termini no
massa llarg. Un cop es tingui enllestit
el viver artístic, es pot pensar què es
pot fer i d’aquesta manera un dia es
podria arribar a parlar d’un segell
propi. Creacions fetes i pensades per la
gent de la comarca.
Si es planteja la idea que algun dia
poder produir un espectacle bagenc, a
tots tres directors se’ls il·lumina la cara
i els seus somnis comuns prenen
forma. Seguint els somnis, arriben a la
utopia.
La utopia
Tots tres confirmen que els agradaria
poder tenir a Catalunya el model de
teatre europeu, on cada poble té el seu
nucli creador i això a part de nodrir la
ciutat, descentralitza i dóna un punt de
proximitat als artistes i al públic.
Sanfeliu ho il·lustra amb un exemple
concret, «A Itàlia el públic és molt crític perquè en l’òpera que han anat a
veure tots hi han participat d’alguna
manera». D’aquesta manera, explica,
que tant el forner, com el mestre, com
la peixatera poden jutjar amb coneixement aquella obra. Si t’hi has implicat,
fa que siguis més exigent i puguis ser
més crític. Aquesta utopia, que Soler
no creu tan impossible, és la que perse-
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gueix també el CDB. Amb això, s’aconseguiria més implicació i fidelització del públic cap a un teatre de la
comarca. Tot i que siguin formes d’expressió diferents, Sanfeliu compara el
que podria arribar a ser el teatre per als
manresans, amb l’esport. Si el bàsquet
reuneix tanta afició –que critica, s’emociona, s’enfada o jutja– és perquè
s’ho sent seu. No seria tan estrany
demanar el mateix amb el teatre. Si
això arribés a succeir algun dia, el teatre seria més proper i de més qualitat, ja
que no es tractaria d’un teatre d’exhibició, on es faci el que es faci agrada a un
públic que s’ho mira amb distància. Si
seguim amb la utopia, i algun dia el
teatre català s’assemblés al teatre europeu, s’esborraria la idea de teatre-multicines on es programen espectacles per
entretenir i sense cap exigència al
darrere. Els teatres serien fets i dirigits
pel poble, que demanaria cada vegada,
més qualitat i es mostraria com a fidel
seguidor d’allò que se li presenta. En
aquest sentit, Soler puntualitza que «de
moment el Kursaal programa, però
encara no és una sala que pugui organitzar-se com altres».
A la llarga, el Centre Dramàtic del
Bages es voldria emmirallar amb altres
associacions semblants, com els centres dramàtics de Reus, Terrassa o
Girona, tot i que la gran diferència és
la producció. Un repte que no es presenta tan llunyà, ja que hi ha casos
esperançadors. Esteve Soler, amb la
direcció de Josep Maria Segura, va
escriure un text que esdevingué una
lectura dramatitzada: Contra el progrés. Aquest muntatge es presentà a
l’Obrador de la Sala Becket de
Barcelona el gener passat. Més tard, es
presentà a l’Stückemarkt (l’apartat del
festival de teatre berlinès dedicat a
presentar obres d’autors emergents
d’arreu d’Europa), i va arribar a ser un
dels cinc premiats, d’entre 650 propostes. Des d’allà es va tenir la intenció de
fer-se a Manresa, i es buscà una producció de Barcelona on es va implicar
el grup Teatre de Guerrilla. El proper
febrer, finalment, arribarà l’obra de
Soler a Manresa, interpretada per la
companyia Teatre al Detall i dirigida
per Josep Maria Segura. És un exemple de cercle tancat, i que encara que
«continuarem anat a Barcelona per
presentar obres» diu Sanfeliu, no és

tan estrany que es pugui fer directament una obra a Manresa, i més si és
pensada i creada per gent d’aquí.
Primer projecte
El passat novembre es va obrir una
convocatòria perquè els professionals
de la comarca presentessin propostes
de textos. El Centre Dramàtic del
Bages i Manresana d’Equipaments
Escènics van començar a promoure un
cicle de lectures dramatitzades que tindrà lloc durant l’any vinent a la Sala
Petita del Kursaal. La idea és que es
portin a terme sis lectures dramatizades
de sis textos diferents. Tots tres creadors estan d’acord que el cicle de lectures és només la primera pedra del que
pot arribar a passar de cara al 2010.
«Ens volem acostar al que seria un
centre dramàtic, però de moment
comencem per aquest projecte petit»,
apunta Sanfeliu. El que és clar és que el
desig és proposar i crear. La convocatòria ha resultat satisfactòria, ja que
compten amb onze muntatges i d’aquests se’n seleccionaran sis, mirant
que sigui un muntatge suggerent i
atractiu i que la majoria dels components del grup que ho representin
siguin de la comarca.
Dins el que el CDB pugui anar fent de
cara al futur almenys té un punt a favor,
la complicitat i bona rebuda de l’equi-

pament del Kursaal. L’associació es va
fundar al 2003 però de fet fou amb la
inauguració del Kursaal que el CDB va
començar a plantejar-se tot el que volia
fer. En aquest sentit, amb el cicle de
lectures dramatitzades, el CDB ha proposat el projecte i ha aportat les idees,
mentre que Manresana d’Equipaments
Escènics ho organitza i hi aportarà els
recursos.
Idees i projectes no els en falten, i
aquest equip té el ferm propòsit de
posar de manifest l’esperit creatiu que
des de fa anys hi ha a la comarca. Però
de moment, són un centre dramàtic en
potència. Per il·lustrar això, Soler fa
un paral·lelisme amb les Olimpíades.
«Si Madrid 2012 és la voluntat d’acollir uns jocs olímpics; el Centre
Dramàtic és la voluntat d’algun dia
produir una marca teatral del Bages».
Per demostrar aquesta voluntat i la
perspectiva oberta, ja tenen una adreça per rebre suggeriments i explicar
qui són: cdbages@gmail.com. De
moment, el CDB ha plantat una llavor
que pot donar molts fruits. Les
il·lusions hi són, les idees brollen
soles, només cal apostar per la nostra
comarca i que, per una vegada, els
manresans creguin en ells. Ens trobem
tot just a l’inici del primer acte d’una
obra llarga i plena de sorpreses que
dirigeix i presenta el CDB. 
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ARTS

Record de Ramon Salisi

Òbit

LLORENÇ CAPDEVILA

JOSEP MARIA MASSEGÚ

E

V

ns ha deixat en Ramon Salisi, un home modest
aig conèixer en Ramon Salisi quan estava desplei entranyable. És clar que jo (que ja el vaig
gant, als Magatzems Jorba, la seva creativitat i el
conèixer de gran) sempre l’havia vist com un
seu saber, liderant un dels equips artístics i tècnics
vellet venerable, compromès amb la llengua i el
més competents i ben preparats de la història de la
país, de mirada lluent i gest afable, de somriure
publicitat manresana i comarcal. Els anys seixanmurri i parlar entusiasta, de conversa desinteressada i
ta del segle passat, quan nosaltres érem joves inquiets ens
esperit altruista. De formació artística i polifacètic per
emmirallàvem en persones consolidades de la generació
definició, un dels darrers humanistes de cor que quedaven
que teníem al davant, com ell. Jo personalment, en aquell
a Manresa, va estar implicat fins al final en nombrosos
temps buscava qualsevol excusa per treure el cap dins d’aprojectes i, al llarg dels anys, va estar vinculat amb el
quell cenacle de la cinquena planta de Cal Jorba, perquè era
Centre Excursionista de la Comarca de
com una mena de museu vivent, on es
Bages, el Cercle Artístic de Manresa i
respirava un dinamisme creatiu encomael Gremi de Sant Lluc, va ser membre
nadís.
del Consell del Patrimoni i va exercir
Des d’aquell moment he seguit amb
una colla d’anys com a cap de la secció
goig i agraïment la vida d’en Salisi. Ell
artística de Cal Jorba. Ell i jo havíem
ha estat no tan sols un pintor i un dibuicoincidit a la junta d’Òmnium
xant notable, sinó un home polifacètic,
Cultural, on les seves aportacions eren
un humanista, un dinamitzador cultural i
sempre respectades (com a bon pintor,
un ciutadà exemplar. Va iniciar la seva
acostumava a centrar la mirada en
activitat social al Grup del Remei; més
aspectes que als altres ens passaven
tard al Cercle Artístic, al Gremi de Sant
desapercebuts) i on, tot sovint, ens
Lluc i al Lingua Club. Però on en Salisi
mostrava papers empolsinats que prova estendre tot el seu potencial associacedien del seu arxiu particular inesgotiu i creatiu va ser des de la seva talaia de
table.
Cal Jorba; on sota l’aixopluc de Signe
L’últim cop que ens vam saludar va
Cultural Jorba, per exemple, el grup Art
ser a finals del passat novembre, durant
Viu va poder sortejar la censura moltes
un recital de poemes de Rossend
vegades, a l’hora de poder representar
Sellarés a la sala Sant Domènec del
obres de teatre i de lectures escenificaConservatori. I és que entre les moltes
des d’autors prohibits. També des del
afeccions i dedicacions de Ramon
Centre Excursionista va influir positivaSalisi també hi havia la poesia. I no tan
ment a molta gent, sobretot jovent. Amb
sols com a lector. Aquest gener, preciell de president, el Centre, a més de l’exsament, s’havia de presentar un recull
cursionisme i l’amor per la natura, va
de sonets d’entre la pila que es veu que
obrir les portes als llibres, a la Ciència, a
ha deixat escrits, i que (amb edició de
l’Art i a la Cultura.
Zenobita) suposo que es presentarà tal
En Ramon Salisi ha estat un fruit reeicom estava previst. En el funeral, l’axit d’una època. I representa també tota
mic (i company de feina, durant una
una generació de persones que educades
colla d’anys, a Cal Jorba) Josep Maria
en l’esperit democràtic i liberal de la
Il·lustració: Anna Crespo
Ballonga, va llegir el poema que en
República i de Catalunya, van saber
Ramon Salisi (en nom d’ell i de la seva
seguir fidels als seus ideals, lluitant
dona Rosa) havia enviat enguany com a felicitació de
sovint contracorrent. Una generació que ens va fer el gran
Nadal.
servei de ser les ovelles negres de la dictadura; el contrast a
En Ramon Salisi era un home d’aquells que (tot i poderuns esquemes dictatorials, el record del passat i l’esperança
s’ho permetre, per edat i per coneixements) no anava mai
en un esdevenidor millor. El dia 18 de desembre ens ha deide tornada de res, perquè el seu esperit sensible i emprexat, a l’edat de 87 anys. El mateix dia, juntament amb la
nedor el mantenia en un estat constant d’ingenuïtat vitalistrista notícia, rebíem la seva esperada Nadala. En subratta que el feia mirar sempre cap al futur. Va mantenir la
llem aquests tres versos: «aquest favor que ens ve d’enllà,
seva creativitat fins al final, i la seva generositat (no fa
enllà/ per reblanir les nostres dures cuites/ .... Per què no ve
gaire va donar una trentena d’obres per a una subhasta
sovint a temperar els neguits que generen tantes lluites?».
benèfica) va quedar també palesa fins als últims dies. 
Que el nostre amic descansi en pau. 
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QUADERN OBERT
ANTON BARAUT I GUILÀ
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L’ULL DE LA CÀMERA
LLUÍS CALDERER

i

KL Reich a l’escenari

E

l jove doctor, professor i investigador mexicà visual, està orientat a il·luminar altres aspectes d’una realitat
Carlos Guzmán Moncada, posa punt final al seu complexa, sovint simplificada, si no mistificada, ho demostra
valuós llibre sobre la presència de Mèxic en la la manera d’ambientar l’espectacle. Per una banda, una pantanarrativa catalana de l’exili amb aquestes paraules: lla on es projecten fotografies lligades amb el tema i textos de
«Perquè, després de tot, aquesta és l’única certesa situació o cites directes del llibre, i, per l’altra, l’audició d’alpreexistent a la nostra escriptura que ha restat inalterada: guns temes musicals de l’època.
que d’un exili transvasat en paraules mai no se n’ha d’estar
La tria d’aquests elements té molta més importància del que
de tornada. Cada nova lectura d’aquests llibres, feta amb pot semblar. I és que, en això, es corria un gran risc i el perill
paciència i amb amor pels detalls, en renova la vida i és un de desequilibrar el sentit del muntatge. Perquè ens trobem
nou punt d’entrada per tornar a començar».
davant d’un tema que, per tal de caracteritzar-lo, s’ha arribat a
Si eixamplem el marc geogràfic de referència, les podem abusar tant d’uns determinats emblemes, icones, músiques i
aplicar també a una altra obra cabdal de la nostra literatura discursos que han arribat a esdevenir tòpics –en mal sentit de
contemporània: KL Reich, de
la paraula–, llocs comuns, els
Joaquim Amat-Piniella. En
quals, més enllà de l’efecte
tenim una demostració ben
indicador acaben mecanitzant,
clara en l’excel·lent muntatge
banalitzant i amagant la realique vam poder veure a la Sala
tat de fons.
Petita del Kursaal el passat dia
Es tracta d’un cas particular
11 de desembre. Jo crec que és
dins un fenomen molt més
amb aquest esperit com l’han
general que, ja fa anys, Pere
forjat l’autora del treball de
Calders va caracteritzar amb
dramatúrgia, Marina Martori,
total nitidesa: «Fet i fet, doncs,
el director, Frederic Roda i els
vivim en un món d’imatges
tres actors que hi donen vida a
fetes, tot i saber que hi ha més
l’escenari: Víctor Alvaro, Ósque això i que no s’hi val a
car Intente i Armand Villén.
refiar-se. Ho sabem, dic, i no
En aquesta vetllada, vam
ens serveix de gaire, perquè el
assistir a la dramatització d’uns
fingiment massa sostingut
quants fragments del llibre
acaba creant la realitat imitamolt ben escollits i ordenats,
da».
amb el predomini de la paraula
A l’inrevés de tot això, en el
i el suport d’uns gestos i movimuntatge que comentem,
ments mesurats i discrets però
música i imatges són també
efectius. Com si el muntatge
del context, però no pas aqueens situés dins la ment de l’eslles a les quals estem acostucriptor en el temps, immediatamats. Això passa també en el
ment posterior als fets, en què
text d’Amat-Piniella. Gràcies,
evoca, posa escrit i recrea litedoncs, a aquesta harmonia
ràriament les seves tan dures i
entre tots els elements confiesfereïdores vivències durant
guradors, l’espectacle aconseels cinc anys que va passar al
gueix plenament d’esdevenir
camp de concentració de
una mirada nova envers la reaMauthausen.
litat d’uns fets determinats. En
Que aquest KL Reich emieixamplar-ne la visió n’enrinentment oral, però també
queix la nostra comprensió. 
Il·lustració: Dani Hernández Massegú
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Es veu que aquest nou any
només parlarem de crisi.
A algun sant posem un ciri,
però riguem, que és de franc!
Gener 2009

editorial

Un roc a la Caixa

L

’adquisició per part de
Servihabitat, la línia de serveis
immobiliaris de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, del projecte
de desenvolupament de la Fàbrica
Nova obre un futur incert per al sector. I més quan amb la crisi financera
no sabem ben bé què pretenen moltes
entitats bancàries que, especulació
rere especulació i rumor rere rumor,
van camí de perdre bous i esquelles.

NÚMERO 145

És clar que a La Caixa se li suposa
una solvència. I més, si tenim en
compte que s’ubica en l’estat on el
poder financer s’assenta sobre fonaments modèlics que permeten al nassarrut mentider Zapatero anar donant
lliçons d’economia per aquests móns
de Déu.
Malgrat tot, l’obra està parada. I és
que la reordenació del sector ha quedat empantanegada en ple aflorament
de la recessió econòmica i ens temem
que costarà Déu i ajuda tirar endavant el projecte urbanístic previst tot
i que, amb la caiguda del sector constructiu, també caldria esperar una
redistribució de la inversió cap a l’o-

bra pública pendent. La inversió de
La Caixa a Manresa en els darrers
temps tampoc no és per tirar coets,
tot i que a la ciutat hi té una clientela
àmplia i fidel. És clar que una cosa és
la línia bancària, l’altra la social, una
tercera és la inversora (entengui’s
Criteria) i en últim terme hi ha la
immobiliària que, darrerament, fa
força pudor de socarrim. Caldrà estar
atents als esdeveniments, però, amb
els aires que s’inicia aquest 2009, el
fangueig entre els barris de la
Sagrada Família, Escodines i VicRemei podria perllongar-se més del
desitjable. Com el pàrquing de la
Reforma o fins i tot més. 
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va com va

llum degàs

Societat protectora d’abandonats

D

e la notícia apareguda al Regió7
fa un parell de setmanes sobre
l’abandonament d’un gos (vestit,
educat i amb carta de presentació) al
portal de la Societat Protectora
d’Animals i Plantes de Manresa,
crida l’atenció la part final del text,
en què els abandonants fan declarar a
Xifor: «la meva família m’estima i
m’estimarà sempre, però ja no pot
fer-se càrrec de mi perquè a la seva
comunitat no volen animals».
Fa esborronar que el mateix argument –i fins i tot el mateix redactat–
pugui servir per justificar tot tipus
d’abandonaments. Així les coses
vindrà el dia que la creació d’una
societat protectora d’abandonats no
serà un estirabot de ficció sinó una
necessitat peremptòria. D’alguna
manera, què són, si no, les anomenades eufemísticament residències de
la tercera edat?
Mai que arribi a existir un refugi
Aixopluc d’abandonats, a més d’acollir cotxes, jardins, llibres i comptes corrents abonats, no hi faltarà tot
un rosari d’ànimes en pena, amb
noms tan entranyables com Ricoh
Manresa (de rico només en té el
nom), Fàbrica Nova, rei Baltasar…
També duran, com en el cas del quis-
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so abandonat a contracor per culpa
de la comunitat, un cartellet penjat al
coll o entre les mans que dirà:
«Hola, el meu nom és Gregori
Samsa. Jo era diligent i treballador,
fins que un bon dia vaig llevar-me
convertit en un escarabat. Sempre
havia estat puntual i complidor a la
feina, però em van despatxar i com
que als de casa els fan fàstic els
insectes, sobretot els coleòpters,
m’han deixat aquí, això sí, amb una
mitja taronja encastada a la taronja,
que va bé pels constipats. Diuen que
m’estimen molt, però que un pis no
és el lloc més idoni per a un animaló com jo. A més a més hi ha el perill
que, sense voler, algú em trepitgi, o
que les visites s’espantin, o que la
dona de la neteja tot escombrant em
llenci a les escombraries. Tot sigui
pel meu bé».
Ben mirat, la vida no és sinó una
vall d’abandonaments, en què quan
abandonem ens sentim menys abandonats. Com aquell militant d’ETA
que, en abandonar-lo el desodorant
va abandonar, ressentit, la lluita
armada. I així va ser com la lluita,
sentint-se abandonada, va abandonar
ella també les armes perquè, a la seva
comunitat, no volien animals.

dura és la vida
maria picassó
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les set xacres d’un buda feliç

des de la butaca d’en Voltaire

La Manresa de
la Central

E

l dia de Nadal, força d’hora del
matí, a la recerca i captura de trobar
un lloc on comprar el diari i unes ensaïmades (missió quasi impossible), els
carrers eren deserts i vaig anar a espetegar al passeig del Riu, vergonyós paratge per als manresans. Tot rumiant sobre
l’estimada Manresa, que és capital in
pectore d’aquesta anomenada regió de la
Catalunya Central, donat el context,
penso que sempre hem de situar-la com
si diguéssim a la Central. Les associacions d’idees ens portarien a una empresa de assegurances o, millor encara, a
una empresa funerària. La capital, fúnebre, de la Central.
Seguint el recorregut per la riba del
Cardener, una de calenta: sota les balmes
de la Seu, s’ha netejat d’habitatges: de
fet coneixia gent que, mentre hi vivien,
tenien por que rebentés la presa de Sant
Ponç i l’aigua s’emportés les seves minses cases. Les codines netes… Doncs no,
un gran i gens discret cartell de color
groc indica: Seubas Salvans, no em

queda clar de què ens ha de salvar el
Seubas, sinó del propi nyap.
Més enllà, albiro el búnker del nou pàrquing de la Reforma, de veritat, quedava
millor, més enllà del que significava,
l’antic supositori monumental. Seguim
el recorregut, els nínxols –que així m’ho
recorden– del nou edifici dels jutjats, em
sobten. Mireu-vos-ho des del costat de
l’estació de la Renfe, un altre nyap no
resolt, i la mirada ens porta a una
construcció típica de cementiri
funcional. Ai! la tètrica
Central.
Seguim, seguim, l’antic edifici de l’escola
de Sant Francesc
(San Francisco per
als més vells) deixa
veure una atrotinada façana encarada cap al riu, pel
costat de l’increïble edifici de
l’hotel Pere III. Hi
veiem un gran llibre de Petete dibuixat a la façana. A
part dels tendals de la
Carpa del Riu, al final

isaac bosch

l’homenot de la pipa
del que es veu de riu, un edifici de més
de deu plantes, encara en construcció,
aporta la darrera miserable proesa constructora en el malaguanyat perfil ciutadà.
Quina oportunitat perduda per recuperar,
amb un esperit digne i sentit urbà aquest
espai. Un gran regal per a les generacions venidores gràcies als responsables
d’urbanisme de l’Ajuntament de Manresa o és que no hi passegen mai, per
aquells vorals? 
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bugada al pou

40

Facebook manresà

Lehendakari Reche

El creixement de les xarxes socials a
través d’Internet ha estat espectacular.
Una de les més populars és el
Facebook, una mena de pàgina personal oberta als amics que hom admet o
refusa i, on es gestionen fotografies
que posteriorment es poden compartir.
La pàgina també permet esdevenir
seguidor de persones, conjunts musicals o de qualsevol tipus, vincular-se a
causes i moltes altres aplicacions de
tot tipus de caràcter local i internacional. Manresa, evidentment, no s’ha
escapat del creixement massiu del
Facebook i des de particulars i anònims a polítics i personalitats públiques aprofiten el portal social per
establir contactes amb tothom aquí i a
l’altra banda del planeta. Així, remenant per la xarxa i tenint com a referència la nostra ciutat, podem trobar
diferents espais que agrupen col·lectius, grups de ciutadans, clients, moviments socials etc. El més nombrós és
el que agrupa els ciutadans i ciutadanes residents o vinculats amb Manresa
que, en el moment de tancar l’edició,
comptava amb 1.170 membres. Dos
grups força nombrosos també són el
creat per recaptar fons per La Marató
de TV3 titulat Manresa Mobilitza’t
per la Marató, amb 339 associats o el
d’Amics/gues i habituals del Bar
Abbey Road, que agrupa 322 membres
i serveix de plataforma de difusió de
concerts i activitats del local. Hi ha
grups per tots els gustos. El grup més
pintoresc, és el que reuneix, per exemple, els Amics de la Rosita de les cadires.
És clar que el fenomen més reexit és
el relacionat amb la creació de grups
d’antics alumnes, que estan tenint
molt èxit i estan generant moltes trobades i àpats. Un dels més destacats a
la ciutat és el d’Estudiants de l’escola
Badia Solé/Sant Francesc de
Manresa, que inclou fotos de grup de
fa vint i trenta anys, amb els protagonistes degudament identificats i etiquetats, o el de l’institut de batxillerat
Pius Font i Quer, on trobem alumnes i
docents de totes les generacions.
Aquestes agrupacions virtuals són un
èxit i han permès a molta gent retrobar
antics companys/es de pupitre,
excompanys de feina, exparelles... No
sé si per rememorar que els temps passats potser van ser millors!

Una de les famílies d’ètnia gitana
més arrelades a la ciutat és la que
porta el cognom Reche. El llinatge fa
pocs dies que va veure augmentat el
seu nombre d’efectius després que,
com és habitual entre els gitanos, una
parella amb el mateix cognom propiciés l’arribada a aquest món d’un nen
que, ja em permetreu las suspicàcia, té
un nom si més no curiós. I és que els
seus pares han escollit ni més ni
menys que el nom de Lehendakari. No
sé si l’elecció es justifica per certa afinitat amb les terres basques o per la
similitud fonètica del cognom de la
família: Reche amb el de l’actual cap
del govern basc Ibarretxe. En tot cas,
llarga vida a Lehendakari Reche i
Reche.
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Bages literat
Un bon col·laborador de la revista va
tenir l’honor de ser premiat en els Jocs
Florals de Santa Coloma de Gramanet
patrocinats per l’empresa Pascsa. Uns
premis, per cert, força ben dotats en
els temps que corren ja que es lliuren
1.200 euros al primer premi i 600 per
al segon i el tercer. Com a mostra de
bilingüisme gens problemàtic competien al certamen obres en català i castellà indistintament en la mateixa
categoria. S’hi van presentar 266 candidats i candidates. L’anècdota curiosa
de l’acte de lliurament de premis va
ser que tots els guardonats provenien
de la comarca del Bages. El primer
premi va recaure en el jove manresà
Jordi Serra, de només 18 anys. Josep
Fàbrega, un professor jubilat de
Calders es va endur el segon premi
mentre que el nostre col·lega, ni més

ni menys que en Joan Vilamala, va
tornar a casa amb el tercer premi sota
el braç. Déu n’hi do del potencial literari de la comarca. Felicitats a tots
ells.

De Joans, Joseps
i ases
Davant de la teòrica aflacada comercial i amb la voluntat d’augmentar el
caliu ciutadà, durant aquestes festes
de Nadal es van organitzar passejades
en petits burrets pel carrer de
Sobrerroca i voltants. La bestioles i
els seus responsables estaven contractats pels comerciants del sector i, a
banda de les petites marques en forma
d’exrements tan associades a festes
com la dels Tres Tombs o a la
Cavalcada de Reis, els animalons han
protagonitzat algunes anècdotes sucoses en les seves hores lliures, en les
quals feien servir d’estable un solar
del carrer de la Dama. El cas és que la
manca de vigilància va propiciar que
en més d’una ocasió circulsessin en
llibertat per la via pública com ja va
publicar el diari Regió7 després que
irrompés un dels burrets tot sol pel
carrer de Puigterrà de Dalt. Es veu

Gener 2009 - 239.qxd

29/12/2008

12:02

PÆgina 39

quintí torra cordons
que, a part d’aquesta sortida inesperada, els animalons també van fer alguna incursió al pati de l’edifici de les
oficines properes de Fecsa Endesa.
Aquesta ambientació tan rural potser
podria posar-se en pràctica en altres
dates més propícies per al trànsit animal com la Fira de l’Aixada.

Korfbol
anticonstitucional
Els veïns de la zona de la plaça
Major es van quedar un xic astorats el
dissabte 6 de desembre, dia de la
Constitució, quan van veure com l’espai de la plaça es transformava en una
pista de Korfol on setze joves disputaven tres intensos partits des de les
onze del matí fins a l’hora de dinar. La
competició la va organitzar les
Joventuts d’Esquerra Republicana
locals i pretenia transformar en un dia
laborable el que commemora un ordenament jurídic en els sentit general del
qual no estan d’acord. L’elecció del
Korfbol es justifica pel fet que és un

ab absurdo

dels pocs esports
en els quals la
selecció catalana
disputa competicions internacionals. Es tracta
d’una pràctica
esportiva mixta a
cavall entre el
futbol i el bàsquet que, malgrat
que no havien
practicat mai la
majoria dels convocats per la
competició del
passat dia 6, va
oferir moments
ben brillants. La
secció local de
les joventuts republicanes va comptar amb el suport
de companys i companyes vinguts de
les terres de Lleida i d’algun esportista més que ocasional que va decidir
adherir-se a la causa més per diversió
que per profundes conviccions anticonstitucionalistes. 

Aquest és un espai obert a la col·laboració dels lectors. Feu-nos arribar les
vostres notes a l’Apartat de Correus 1,
de Manresa, o bé a l’adreça electrònica
bugada@elpou.cat.

marcel pérez
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mossèn gudiol

epitafi

Ni un pam de net

B

envolguts germans i germanes, arriba un nou any i el
gran propòsit de l’administració local hauria de ser deixar d’enganyar el contribuent. Afirmar que, segons uns estudis, el grau de neteja de la ciutat és mitjana-alta és poc més que
una fal·làcia. Deia l’intrèpid Mark Twain que hi ha mentides,
maleïdes mentides i estadístiques. I és evident que l’ús estadístic en aquest cas ha obert una àmplia forquilla entre la deficiència i l’excel·lència. En aquesta vida es pot fer pràcticament
tot amb total impunitat menys mentir. I el pitjor no és mentir
als altres, sinó fer-ho a un
mateix, ja que tard o d’hora
acaba cristal·litzant el càstig
de Déu i apareixen els remordiments. I és que, continuant
amb les frases fetes i les cites
d’autoritat, diuen que s’atrapa més aviat un mentider que
un coix. Davant de l’evidència fefaent que la ciutat no
està com una patena, potser
caldria matisar les impressions de l’estudi. Hom
comença a estar-ne fart de
tants estudis dubtosos que
asseguren que anem millorant i, per contra, tothom té la
impressió que hi ha alguna
cosa que falla. Generalment,
a més, tots aquests suposats
passos enclavant s’encabei-

xen en l’impacte mediambiental. I ja va bé que es promogui la
consciència col·lectiva, però sense prendre el pèl al personal.
Manresa està neta: I una merda! Mai tan ben dit i que Déu
em perdoni. Aquesta ciutat continua millorant la fesomia,
però la sensació de brutícia no desapareix, en especial al centre on hi ha carrers, places i racons que fan pudor. I Déu sap
que no he de ser pas jo qui proposi nous mètodes per incrementar la netedat del municipi, però el que queda clar és que,
malgrat els dubtosos informes que s’han fet públics, cal
millorar l’eficiència del servei. És clar que, si som justos, caldria distribuir la responsabilitat d’una Manresa
neta tant als responsables de
la higienització des espais
públics com als propis ciutadans i ciutadanes. A fe de
Déu que som ben porcs i
molt poc cívics a l’hora de
gestionar els nostres residus
i tenir cura de la conservació
de carrers i places. Però el
que no es pot fer és vendre
una ciutat de qualitat quan
només cal passejar, mirar als
paviments i ensumar per
adonar-se que el panorama
és ben diferent de com ens
el pinten. Que no menteixin,
per l’amor de Déu!

lo gaiter del calders

U

n any més s’acaba
i ens en ve un de nou
amb nova esperança,
és l’any 2009.
Tenim grans projectes
però no augment de sou;
molts pisos en venda,
obra que no es mou,
més gent que pobreja,
la mula i el bou,
i tot un pessebre
que es mulla quan plou.
Mentre que els polítics
van fent enrenou
amb els pressupostos
i amb l’Estatut nou,
que ara negocien
no dos, vint-i-nou!
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C

afé para todos»,
això és un joc d’ous.
Del festí que ens roben
ens tornen el brou
i encara, per postres,
mig món es remou.
Que vulguem justícia,
renoi, com els cou!
Que demanem massa
no sortint de l’ou?
Ens han pres la mida
i aquí res no es mou.
I és que a Celtibèria
hi haurà sempre xou.
fins que vingui el dia,
que ens traguem el jou
i com en Cuní
diguem: prou, prou, prou!

Per a subcripcions,
telèfon 93 872 50 18 o elpou@elpou.cat

