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La bossa o la vida
ntre les dubtoses consideracions del cosí sevillà de Mariano Rajoy i
que el premi Nobel de la Pau, Al Gore, és l’exvicepresident del país
que probablement incompleix en major mesura els acords mediambientals fixats a la cimera de Kyoto, les principals alarmes que continua disparant l’anomenat canvi climàtic sovint semblen una minúcia
o queden força en entredit. De fet, el mateix Gore, ha esdevingut més una estrella de Hollywood que no pas un ciutadà compromès capaç d’enfrontar-se a qui
sigui per una causa que li ha fet donar la volta al món. Cert és, però, que en els
darrers temps ha anat agafant força entre l’opinió pública la idea que alguna cosa
està passant en el nostre planeta que està accelerant alguns processos naturals
relacionats amb les seves condicions d’habitabilitat. També queda força clar que
l’ésser humà no ha estat ni és un simple espectador dels canvis de la Terra sinó
que, en un bon nombre d’ocasions, n’és el responsable directe a partir de les erosions constants de l’entorn que l’envolta. Uns processos conscients o inconscients que el porten a no tenir limitacions de cap tipus en el consum energètic i,
sovint, a depreciar i malgastar recursos naturals com l’aigua que, futurament,
potser seran béns preuadíssims.

E

Malgrat tot, molts continuen titllant l’allau d’alarmes relacionades amb el canvi
climàtic com una exageració i parlen de futurologia poc fonamentada i de ciència ficció quan alguns científics s’aventuren a fer projeccions futures de l’estat
del planeta a cinc dècades vista o a tan sols una centúria. Ens neguitegin o no, la
majoria d’estudis apunten que no cal prendre’s el futur del planeta a la babalà i,
en conseqüència, sembla positiva qualsevol campanya o corrent de pensament
destinats a no malmetre sense aturador el medi ambient. Una tasca que ha de
començar a les escoles i que ha de continuar en l’edat adulta. Perquè, de fet,
solen ser els que més atrofien l’entorn, ja sigui per incivisme o per la generació
incontrolada de residus, els que intenten minimitzar els efectes del canvi climàtic i més aviat els volen incloure en una mena d’evolució lògica de la humanitat. L’evolució d’una societat de consum que porta dècades generant una factura mediambiental desaforada.
Per tot plegat, cal començar a posar fre a l’abús al qual estem sotmetent la natura i començar a tenir present que aquesta té serioses limitacions. Si fa anys pensàvem que la Terra era una font inesgotable de recursos, ara s’han començat a
fixar amb més o menys detall algunes dates de caducitat si no augmenta la nostra consciència cívica i ecològica. L’escassetat dels recursos naturals i el canvi
de l’entorn natural en el qual vivim no són, de bon tros, una bajanada. Ni per a
nosaltres, ni per a les generacions futures. A aquestes alçades és una niciesa no
acceptar els constants assots que la raça humana ha atestat contra el medi
ambient. I som, precisament, els països de l’anomenat Primer Món els que hem
de deixar de tibar de veta. Portem segles violant la natura i esgotant els seus
recursos a marxes forçades. Espoliant el Tercer Món a canvi de proporcionar-nos
una vida d’excessos. Hem de ser nosaltres els primers a marcar el pas per salvar
el planeta perquè no hi hagi un dia en què la humanitat hagi de decidir entre la
bossa o la vida.

Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina
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D’esquerra a dreta, Josep Alabern, Josep Maria Mata, Sílvia Berengueras (moderadora),
Francesc Vilà i Jaume Pons, durant la taula rodona

El futur dels museus El Pou regala
de Manresa es
entrades per al
debat al Casino
Club Capitol
El dijous dia 5 de desembre va tenir
lloc una taula rodona, dins del cicle
Temes del Pou, a la Sala d’Actes del
Centre Cultural del Casino, sobre el
tema: El futur dels museus de
Manresa, que va comptar amb la
intervenció de Josep Alabern, president de l’Associació del Museu de la
Tècnica de Manresa; Josep Maria
Mata, responsable de les activitats
exteriors del Museu de Geologia
Valentí Masachs; Jaume Pons, conservador del Museu Històric de la Seu, i
Francesc Vilà, director del Museu
Comarcal de Manresa.
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La matinada del dia de Sant Esteve va
morir Antoni Quintana Torres. Bon
amic de la revista, el seu valuós arxiu
fotogràfic il·lustra des de fa dotze anys
els textos d’Ignasi Torras a la secció
Imatges de la dictadura i El Pou de la
gallina li va atorgar l’any 2004 el
premi Oleguer Bisbal al manresà més
manresà, per la seva fecunda vinculació amb la ciutat, malgrat la seva
condició de capelladí de naixença i de
cor.

L’ull de la càmera
Lluís Calderer
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Ens plau informar als nostres subscriptors que hi estiguin interessats que
a partir del dimecres 9 de gener poden
passar per la redacció de la revista
(Sobrerroca, 26, 1r), a recollir invitacions per veure el muntatge comicoeròtic Entre pocs i massa, de la productora manresana Input Produccions, que
es presenta a la sala 2 del Club Capitol
de Barcelona. Aquestes invitacions
seran vàlides per a dues persones i per
a les funcions del divendres 18 de
gener a les 21 h o dissabte 19 a les
18.30 h. El nombre d’entrades és limitat i se’n lliuraran dues per a cada subscriptor, per rigorós ordre de petició,
que es pot fer per correu electrònic,
telefònicament o a la mateixa seu de la
revista, de dos quarts de deu a dos
quarts d’una del migdia.

Nou preu de
la revista
Des d’aquest gener, el preu de venda
de la revista passa de 3,50 a 4 euros, un
augment imprescindible després d’haver-se mantingut invariable des del
2002. Cal dir, d’altra banda, que per als
subscriptors el cost del número per al
2008 serà de 3,20 euros. 

cartes al pou

i

Xenofòbia
La secció de la Bugada del número de
novembre d’El Pou comença amb dos
articles de temàtica negativa on les culpes s’atribueixen no sols a persones concretes sinó a un grup: els xinesos. Fer
comentaris negatius adreçats a una
col·lectivitat és xenofòbia i això és absolutament inacceptable (Potser dirà l’autor de la bugada: «Però si jo sóc molt
pogre i una persona d’esperit obert»:
Això és només bla, bla, bla; que un sigui
xenòfob o no, no queda determinat pel
que un diu que és, ni tan sols pel que un
es diu a si mateix que és, sinó pel que un
fa). Aquests dos primers articlets de la
bugada del número de novembre culminen en un tercer encara més dissortat: en
aquest tercer article es demana als lectors d’El Pou col·laboració per anar
observant els xinesos de Manresa que
van amb bicicleta per tal de descobrir a
on van. Si l’autor de la bugada vol saber
a on van, que els ho demani a ells, i li ho
explicaran. No són rates, ni aus que passin volant. Són persones, conciutadans
nostres, pares i mares dels companys de
classe d’altres nens manresans. Si cap
d’aquests nens llegeix El Pou i troba que
des de la revista s’ha fet una crida perquè
es vagin vigilant els «xinesos de
Manresa» (els seus pares) per veure on
van amb les seves bicicletes, com se sentirà? Què ha de pensar? És inacceptable
i ben trist que El Pou publiqués un article com aquest.
Josep Macià

Vigència de
Paulo Freire
En reconeixement a Paulo Freire
(1921-1997), fundador de la pedagogia
alliberadora llatinoamericana, en el desè
aniversari de la seva mort, escric aquesta carta recordatori: El nostre món viu
empès, en l’època que vivim, per una
velocitat de creuer intensíssima. Els canvis socioculturals, econòmics i, sobretot,
tècnics i científics són permanents,
ràpids i espectaculars: allò que avui és
nou demà ja és vell. La ubicació de les
persones en aquest context és difícil, i la
reflexió sobre un món en canvi permanent no és una cosa senzilla: llegir i
repensar la realitat i, sobretot, interpretar-la a cavall de les transformacions
constants és una tasca complexa. I més
si es vol fer a partir de criteris lliures i
personals. En aquesta situació, l’educa-

ció esdevé un element fonamental per
ajudar a aquesta necessària feina de pensar i buscar sentits a aquest món polièdric i en moviment permanent.
L’educació és l’eina clau per evitar que
els fets, com xucladors, s’emportin les
persones riu avall: cal aprendre a possessionar-se críticament davant la realitat,
per entendre-la i transformar-la quan
calgui.
Paulo Freire apareix, en aquesta situació ara descrita i deu anys després de la
seva mort, com un referent inevitable.
Certament que el context de la seva
reflexió ha canviat molt i que el seu pensament naixia d’un entorn social, econòmic i polític molt diferent al d’avui. Però
el nucli dur del seu pensament no només
és vàlid sinó necessari: l’educació de
persones amb clara voluntat política i
comunitària, capaces de reflexionar críticament sobre el seu entorn per analitzar-lo i detectar-ne necessitats i defectes,
preparades per transformar-lo solidàriament en aquestes imperfeccions i disposades utòpicament a creure que un altre
món més just i equitatiu és possible.
Aquesta és una herència vigent perquè,
avui, les opressions no han pas desaparegut, simplement s’han transformat: les
dictadures polítiques d’abans s’han
reconvertit en la dictadura del pensament únic d’avui, l’explotació de la classe obrera d’ahir s’ha transformat en l’explotació econòmica del mercat i del consum, la manca de llibertat d’èpoques
anteriors s’ha reciclat en la manipulació
ideològica a través de la informació, l’opressió evident i explícita de dècades
passades s’ha dissimulat en l’opressió
subtil i invisible de l’individualisme
neoliberal actual.
Per tot plegat continua essent urgent
una pedagogia de l’oprimit deconstruïda
i adaptada al tercer mil·lenni, hàbilment
pensada per actuar en un context molt
diferent del qual va sorgir. Però amb els
sentits fonamentals intactes. Paulo
Freire ha de fecundar avui les idees i les
pràctiques pedagògiques dels educadors
que vulguin formar persones lliures.
Pep Gratacós i Guillén (educador)

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

ARMARIS
A MIDA
sense
obres

El Pou regala
entrades
per al Club Capitol
als subscriptors
A partir del 9 de gener, els
subscriptors interessats poden
passar a recollir les invitacions
per veure el muntatge
comicoeròtic:

Entre pocs i
massa
Sala 2 del Club
Capitol de Barcelona
Invitacions vàlides per a les
funcions del divendres 18 de
gener, a les 21 h, o dissabte 19
de gener, a les 18.30 h.
El nombre d'entrades és limitat i se'n lliuraran dues per a
cada subscriptor, per rigorós
ordre de petició
(la comanda es pot fer per
correu electrònic, telefònicament o a la mateixa seu de la
revista, de dos quarts de deu a
dos quarts d'una del migdia)
Sobrerroca, 26, 1r
Tel. 938725018 - elpou@elpou.cat
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La fira de Sant
Andreu torna a
omplir els carrers
2 de desembre. La tradicional fira de
Sant Andreu atreu milers de visitants de
Manresa i la comarca al centre de la ciutat i a les atraccions de l’avinguda de
Francesc Macià, en un cap de setmana
amb baixes temperatures, el comerç
obert parcialment i amb la presència del
grup d’animació i les parades de la
Comunitat de Sant Egidi a Crist Rei hi
promouen la campanya de la Rejoguina.

El telèfon 010
mostra el servei

la, que finalitza amb la lectura del manifest elaborat pels organitzadors.

La sala de la Plana
descobreix el món
del joc
13 de desembre. La Sala d’Exposicions de Caixa Manresa, a la Plana
de l’Om, acull la inauguració de l’exposició 5.000 anys jugant. Cent jocs indispensables d’ara i de sempre al voltant
d’una taula. La mostra convida al visitant, a través d’un centenar de propostes,
a descobrir el fascinant món del joc.

La ciutat pateix dos
atracaments en una
setmana

2 de desembre. Un centenar de persones aprofiten la jornada de portes obertes
del servei d’informació del 010, que
commemora els deu anys de funcionament, per conèixer-ne les instal·lacions i
visitar els nous accessos a l’edifici consistorial. Dos dies més tard, vuit regidors
municipals encapçalats per l’alcalde atenen les preguntes dels ciutadans que truquen per plantejar queixes o resoldre els
seus dubtes.

14 de desembre. Dos homes entren a
l’oficina del Passeig de Banesto i s’enduen, a punta de pistola, uns 4.000 euros.
El dia 20, l’oficina de Caixa Manresa del
carrer del Cós és l’escenari d’un segon
atracament amb pistola, protagonitzat per
dues persones amb la cara tapada i casc
de motorista, que s’enduen 15.000 euros.

Independentistes enterren la constitució

Torna el Rock’n’Reis
al Vell Congost

5 de desembre. Una seixantena de
joves, convocats per l’Assemblea de
Joves de Manresa, Maulets, la CUP, el
Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans i el casal popular La Fadulla,
participen en la desfilada de l’enterrament simbòlic de la constitució espanyo-

15 de desembre. Prop de 800 joves
assisteixen al festival solidari Rock’n’Reis, al pavelló del Vell Congost, organitzat per Creu Roja Joventut per a la campanya de Nadal destinada a recaptar fons
per a centres i entitats que treballen amb
infants amb dificultats socials. El concert

La Plaça acull la fira
de Santa Llúcia
13 de desembre. L’Ajuntament de
Manresa i el Casal de Joves de la Seu
organitzen la segona edició de la fira de
Santa Llúcia, que comença el mateix
dia 13 a la baixada de la Seu i s’allarga
als dies 14, 15 i 16 a la plaça Major.
D’altra banda, Aigües de Manresa
instal·la a la plaça Major tres alzines. El
vestíbul de l’Ajuntament acull dies més
tard el patge Assuan, que hi recull les
cartes als Reis dels infants manresans.
Fotos: Jordi Alavedra
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es clou amb l’actuació dels manresans
Dept, després de l’actuació d’altres grups
locals com The Youn Olders, Sherpah i
els lleidatns Ambaparà.

S’aprova el pressupost per al 2008
17 de desembre. Amb els vots favorables del tripartit municipal, s’aprova el
pressupost de l’Ajuntament de Manresa
per a l’any vinent, amb la xifra rècord de
101,6 milions d’euros. Les polítiques de
cohesió social i les inversions, que amb
un total de 28 milions, es destinen especialment al polígon industrial del Pont
Nou, la façana sud de la ciutat, el Palau
de Justícia i el passeig del Riu són els
aspectes més destacats. L’oposició acusa
el govern d’inflar el pressupost amb previsions poc realistes i d’arriscar-se amb
un grau d’endeutament massa elevat.

S’acaben les obres
de les Escodines
20 de desembre. Les obres de reurbanització dels carrers Escodines i Sant
Bartomeu, i les de renovació de la plaça
de Sant Ignasi i del primer tram del carrer
Viladordis es donen per acabades, en un
pas més per la regeneració física i social
d’aquesta part del nucli antic.

Ramon Oms
mostra la seva
obra al Casino
20 de desembre. S’inaugura l’exposició Sensacions en bronze. Ramon

Una de freda...

Manresa s’apunta a la Marató de TV3
16 de desembre. La sala Petita del teatre Kursaal es converteix en la sisena
seu receptora de trucades per a la Marató de TV3, que aquest any es dedica a
les malalties cardiovasculars. Polítics locals i comarcals, esportistes, actors i
membres del teixit associatiu atenen els telèfons de la centraleta, que rep també
la visita dels consellers Joan Puigcercós i Marina Geli. La recaptació de la
dotzena d’actes que es duen a terme a la ciutat, sota l’organització de la comissió Manresa Mobilitza’t, és d’un total de 35.000 euros, una tercera part dels
quals s’obtenen de la tómbola instal·lada a la plaça de Sant Domènec.

Oms, al Centre Cultural el Casino. La
mostra presenta un tria d’obra de
Ramon Oms, de diverses mides i
temàtiques, i té com a nucli central
una escultura de grans dimensions
elaborada especialment per a aquesta
ocasió.

La Seu estrena la
nova il·luminació
interior
21 de desembre. La basílica de Seu
estrena la primera fase de la il·luminació
del seu interior, que ha estat realitzada
per Elèctrica Garriga i cofinançada pels
Amics de la Seu i la Fundació Endesa i
ha suposat una inversió de 94.200
euros. En l’encesa dels llums hi participen Ramon Busquet, president de
l’Associació Amics de la Seu, Narcís
Riba, vicari general del Bisbat de Vic el
Bisbe de Vic, i José de la Rosa, director
de la Fundació Endesa, a més de l’alcalde Josep Camprubí el regidor de
Cultura i Turisme, Ignasi Perramon,
amb l’acompanyament a l’orgue d’Ignasi Torras.

La 22a edició del
Campi qui jugui
obre portes
22 de desembre. El Saló de la
Infància i la Joventut de la Catalunya
Central arriba a la 22a edició, que apos-

ta per dedicar la zona temàtica a l’Edat
Mitjana; la primera planta, als esports, i
la zona exterior als circuits.

Mor Antoni
Quintana
26 de desembre. El fundador i president actual de l’Agrupació de
Supervivents de la Lleva del Biberó,
Antoni Quintana Torres, mor als 87
anys. Periodista, sastre i oficinista de les
antigues Forces Hidroelèctriques del
Segre. Quintana havia destacat com a
redactor i reporter gràfic al diari Manresa i com a corresponsal d’Europa Press.

El Kursaal ja té
nou gerent
28 de desembre. El jove Valentí
Oviedo, llicenciat en Administració i
direcció d’Empreses, és designat nou
gerent de Manresana d’Equipaments
Escènics, en subsitució de la dimissionària Laura Bozzo. El ple extraordinari celebrat el dia 17, demanat pels
grups de l’oposició per debatre la crisi
per la gestió del teatre Kursaal havia
acabat amb una declaració de la voluntat d’evitar els errors comesos per part
del govern municipal, un cop rebutjada
la petició de destitució del vicepresident
i conseller delegat de l’empresa municipal, Ignasi Perramon, amb els 13 vots
en contra de l’equip de govern. 

Tothom que hagi practicat un
esport de competició sap que és difícil arbitrar. Per tant, en general, els
esportistes són benevolents amb els
arbitratges. Però, renoi, el que va
passar en el partit que el Centre
d’Esports Súria va disputar a Can
Parellada ratlla l’esquizofrènia.
L’àrbitre, un tal Rafael Carro
Florido, es va inventar a l’acta –que
per a ells és l’única que té valor oficial– que el resultat del partit havia
estat de 3 a 3, quan tothom va veure
que el Súria havia guanyat per 4 a 2.
L’esmentat individu continua arbitrant. Com que de moment al
Col·legi d’Àrbitres ja li sembla bé
aquesta situació, malgrat que el
Col·legi d’Apel·lació ha actuat amb
lògica i ha esmenat l’error, els
esportistes i d’altres persones del
carrer es pregunten amb quina credibilitat pot continuar fent la seva
feina, quan encara es vol mantenir
amb l’error. No es podria trobar
algun psiquiatre que d’ofici revisés
el cas i fes un informe per tancar-lo
en un hospital psiquiàtric, que és on
sembla que mereix estar aquest àrbitre, almenys durant una bona temporada?

...I una de calenta
El científic manresà Xavier
Obradors, president de la Societat
Europea de Superconductivitat
Aplicada, és un dels coordinadors
del projecte Supercable, d’Endesa,
guanyador del premi Novare, després de vint anys de treball. Es
tracta d’un cable superconductor
amb capacitat cinc vegades superior als cables tradicionals de
coure en el transport de la potència elèctrica. Conjuntament amb
Àlvar Sánchez, professor de la
Universitat Autònoma de Barcelona, creuen que el cable estarà
construït el 2009 i serà capaç de
transportar 110 MVA de potència
elèctrica, amb un valor de 3.200
ampers de corrent.
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BIOGRAFIES ANÒNIMES
CONXITA PARCERISAS
cparcerisas@elpou.cat

Patricia Pimentel: «Sóc xilena, però el cop
d’estat del 73 em va portar a Buenos Aires»

Una foto actual meva (esquerra). A la dreta, la darrera vegada que he viatjat a Buenos Aires, ara fa tres anys, amb el meu pare
preparant un asado espectacular per celebrar-ho

aig néixer a Santiago de Xile el mes següent del cop
d’estat de l’11 de setembre de 1973. Aquest fet va
marcar del tot la meva vida. Vivíem davant de
l’Estadio Nacional. El meu pare treballava en una
empresa nacionalitzada per Allende. Hi va anar a portar la baixa per malaltia i el van detenir. La mare, embarassada
de mi, amb la meva germana de quatre anys i ell desaparegut...
Sort que l’atzar va fer que al cap d’una setmana el deixessin
lliure. Molt aviat, quan jo tenia pocs mesos, vam marxar a viure
a Buenos Aires. He passat molts estius a Xile amb la família,
però em sento argentina, he crescut amb la seva inestabilitat i hi
he viscut fins ara fa quatre anys que vaig venir a Catalunya. El
pare sempre ha enyorat el seu país. A la mare li va costar adaptar-se, viure lluny dels seus, però va refer la seva vida. Va estudiar infermeria i ha treballat en un dels hospitals més importants
de Buenos Aires.
Una amiga argentina, que ja vivia a Catalunya em va convèncer per venir. Ella i familiars meus em van acollir. El pare em
va dir que si decidia aprofitar aquesta oportunitat per conèixer
Europa no havia de patir, que si no m’anava bé, sempre tindria
casa seva oberta. Ell i jo sempre hem tingut una gran complicitat. He viscut a Badalona, Sant Boi i des de fa uns dos anys a
Manresa. He treballat en moltes feines, però ara estic en una
gestoria i m’agrada molt. Arribes i comptes amb la prepotència
de la gent d’aquí. Com a immigrant has d’arribar submís, però
si ets lleial i tractes la gent amb respecte he vist que sou formals
i generosos i que ens ajudeu molt, a vegades fins i tot més que
els nostres compatriotes.
M’agrada la sensació de llibertat que es respira aquí, ningú no
es fica en la teva vida, pots anar vestida com vulguis. Passen de
tu, fins al punt que els homes ni tiren piropos pel carrer. Et
miren, sí, però discretament. Allà hi ha piropos per a totes, encara que siguis gorda i no gaire agraciada. Aquí amb el teu sou

V

pots aconseguir tenir més coses. Veig companys que es queixen, però tenen dos cotxes i un pis, encara que paguin hipoteca.
A l’Argentina això no és possible. Dels menjars de Catalunya,
el que em fascina és la truita amb patates, és espectacular, la
trobo deliciosa.
Veig les dones d’aquí poc emancipades, molt pendents de la
parella per fer moltes coses. No m’ho imaginava. A Buenos
Aires, per posar un exemple, cada setmana és sagrat el partit
dels homes amb els companys de treball i el berenar de les
dones amb les amigues. Em sembla que les dones tenen més
facilitat per crear les seves pròpies relacions. Sobre la immigració, m’ha sorprès la intolerància de la gent d’aquí amb el
col·lectiu marroquí. Els ho critiquen tot, els costums, la seva
cultura... sense comptar gens amb la història personal que porten al darrere. A mi tothom m’ha tractat molt bé. També m’ha
sobtat que quan es parla dels andalusos, els castellans o els
gallecs... es fa com si fossin estrangers. Nosaltres tots som
argentins.
Buenos Aires és una ciutat molt acollidora, tolerant i diversa.
Ha arribat gent de molts països, però tot i tenir les seves associacions i casals no es creen guetos. Santiago de Xile és més
petit i les classes socials estan més marcades. Els edificis bonics
i moderns només els trobes en alguns barris. A Buenos Aires en
canvi, en un mateix barri conviuen cases humils amb edificis
luxosos, botigues d’artesans amb grans magatzems, i fins i tot
barraques. La societat està més barrejada. A Santiago el tractament entre les persones és més arcaic, et presenten el don, la
doña..., tot i que he de dir que els xilens són més organitzats. A
Buenos Aires pots anar a fer un tràmit i trobar-te amb una vaga
inesperada o una cua interminable. Dels meus estius d’infantesa en el Santiago de Pinochet recordo la pobresa i m’ha quedat
gravada la imatge dels guàrdies civils patrullant amb arrogància
pels carrers de la ciutat. 
Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA
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OBSERVATORI DE NATURA
Text i fotos: JORDI BADIA

El grèvol i el galzeran
ra, quan les lluminàries i les foscors de les festes de
Nadal queden enrere, és moment per explicar el grèvol i el galzeran, les dues plantes que amb llurs baies
vermelles alegren el bosc a l’hivern, sense perill que
algun inconscient vagi a arrabassar-les. El grèvol és
l’arbre –sí, arriba a ser tot un arbre– de fulles coriàcies, amples
i lluents, arrodonides o el·líptiques i quasi sempre ondulades i
amb el marge punxegut, que, en créixer poc a poc, trobem més
sovint de mida arbustiva. El contorn punxós tan típic de les
fulles de grèvol no ho és tant com es pugui pensar; el tenen les
fulles dels exemplars arbustius i les fulles baixes dels que han
assolit alçada d’arbre. En canvi, les fulles altes de la capçada
dels grèvols autènticament arboris tenen un contorn ben llis,
sense punxes. La funció de les punxes de les fulles de grèvol
queda ben clara: és la defensa enfront dels herbívors. Les cabres
o les vaques es podran menjar només algunes fulles quan siguin
encara tendres, tot just acabades de sortir; però es rendiran
davant de les fulles ja coriàcies i punxoses. A les fulles inabastables de les capçades no els cal la protecció de les punxes.
El grèvol és un arbre dioic, és a dir, hi ha mascles i femelles.
Només els individus femelles tenen els atractius fruits vermells
a la tardor i a l’hivern. A ple hivern, quan l’aliment escasseja i
el fred incrementa les necessitats energètiques, els fruits del grèvol alimenten els ocells boscans. El grèvol viu als boscos

A

1
humits i ben conservats. Se’l troba disseminat a les rouredes,
fagedes, i pinedes de pi roig dels vessants obacs, sense ser mai
l’arbre dominant del bosc. A la comarca de Bages no és rar. On
n’hi ha més és a les canals de Montserrat, convivint en pla d’igualtat arbòria amb la blada i la moixera –que explicàvem el
mes passat–, el til·ler i el teix. Sovint els grèvols més grossos de
Montserrat, de troncs gruixuts, capçades enlairades i fulles
sense punxes, passen desapercebuts dels excursionistes. N’hi ha
força també en algunes obagues de la zona més alta del
Moianès i, més disseminat, als boscos de les àrees de Mura i de
Rajadell. La vall de Grevalosa, als termes de Castellfollit del
Boix i d’Aguilar de Segarra, realment fa honor al seu nom i
conserva alguns grèvols.
El galzeran és una herba perenne de fins a un metre d’alçada,
poc o molt parenta de l’esparreguerra, i molt típica de l’alzinar.
Fa una mena de fulles ovades, d’uns 2 cm, acabades en punta.
En realitat no són veritables fulles –les fulles de debò són
minúscules i cauen aviat–, sinó tiges aplanades, anomenades en
terminologia botànica cladodis. La flor blanca i posteriorment
el fruit vermell que estranyament surten del centre de la suposada fulla en descobreix l’engany. Amb la pràctica absència de
veritables fulles, tant les tiges modificades com les normals són
de color verd fosc i fotosintètiques. A l’hivern, alguns brots de
galzeran s’assequen però es mantenen sencers, amb consistència de pergamí, mentre la degradació ressalta la nerviació
paral·lela de les falses fulles. A la primavera següent sortiran
nous brots. El galzeran és una de les poques espècies que tole-

ra l’ombra de l’alzina. A la comarca viu sobretot a l’interior dels
alzinars humits de Montserrat i de l’entorn de Mura. El mot
català de galzeran, segons explica Pius Font i Quer, podria tenir
origen àrab, ja que a les muntanyes del Rif (Marroc), la flora de
les quals ell investigà, es designa aquesta espècie amb el mateix
nom.
Grèvol i galzeran comparteixen una confusa associació de
noms amb el boix. El grèvol s’anomena també popularment
boix grèvol, mentre que el galzeran es coneix també com a boix
mascle. Comparteixen també la combinació del verd intens de
les fulles coriàcies amb el vermell viu de les baies a l’hivern, fet
que els ha convertit en símbols del Nadal i a la vegada en víctimes de l’ornamentació nadalenca.
L’ordre de la Generalitat de l’any 1986 que regula l’ús ornamental de les plantes per Nadal prohibeix explícitament a
Catalunya la recol·lecció de grèvol i la comercialització de les
seves branques. Obliga també als arbres de Nadal, ja siguin
avets, pícees, pins o ginebres, a justificar documentalment el
seu origen en un viver; no és permès de tallar-los al bosc sense
autorització prèvia. Finalment, l’ordre prohibeix explícitament
la comercialització del teix com a arbre de Nadal. El teix és un
arbre de filogènia molt antiga, parent llunyà de pins i avets. Les
seves fulles extremadament tòxiques i el seu port recorden els
de l’avet. La fusta de teix és duríssima i de color rogenc. Com

2

3

el grèvol, el teix és un arbre dioic. Les flors d’un sol òvul dels
teixos femelles esdevindran una llavor envoltada per una cúpula carnosa, vermella, que fa la funció de fruit. El teix és un arbre
en regressió a nivell mundial, probablement a causa del seu
creixement lent. Per la seva raresa, el teix és una espècie protegida a Catalunya i pràcticament arreu. Al Bages viu espontàniament a les parts altes de Montserrat, refugiat a les canals, i
alguns pocs individus més es troben en racons ombrívols i poc
accessibles del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Grèvols, galzerans i teixos, amb llurs fruits vermells, ornamenten els boscos i jardins a l’hivern. Admirem-los vius i esponerosos al bosc, no pas mutilats i marcits a casa. 
Fotografies:
Pàgina esquerra: El grèvol acolorit de verd i vermell, esplendorós, destaca entre els arbres desfullats
d’hivern.
1. El grèvol, amb la típica estampa de les fulles punxoses i lluents i els fruits vermells.
2. El galzeran, amb les seves baies que neixen al
centre de les falses fulles.
3. Detall de les fulles del teix, que es diferencien de
les de l’avet per acabar en punta i ser verdes per
ambdues cares, i de les seves cúpules o arils vermells.
Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA
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el tema del mes

El canvi climàtic també
arriba a Manresa
Anys enrere parlar de canvi climàtic era jugar a fer ciència ficció. Malauradament,
cada dia que passa la realitat ens demostra la cientificitat del canvi en detriment de
la ficció. Al llarg del segle XX, l’escalfament global del planeta ha enregistrat un
increment de 0,6 ºC, el qual, en clau manresana, ha estat de 0,9 ºC, tot i que la taula
de les precipitacions per dècades confirma l’estabilitat de les mitjanes a la ciutat.

JORDI ESTRADA

Q

uan cap als anys 70 es començà
a parlar de canvi climàtic es va
percebre com una amenaça a llarg termini sobre territoris llunyans i remots.
En aquells moments, qualsevol vindicació de tipus ecologista era vista com
una atzagaiada pròpia d’un neohippisme romàntic i primitiu, o bé obra de
quatre savis eixelebrats i amb afanys
de protagonisme. De fet, no ha estat
fins als anys noranta que els partits
polítics d’aquí i d’arreu han començat
a incorporar, de vegades més tímidament del que caldria, propostes
mediambientals en els seus programes.
Avui ja ningú no dubta que el canvi
climàtic és un fet, ara i aquí. Només
cal fer un cop d’ull a les hemeroteques
per constatar com, de mica en mica,
les notícies referides al medi ambient
van ocupant les pàgines centrals, si no
les portades. I és que la consciència
mediambiental individual i col·lectiva
han crescut paral·lelament a l’agudització de determinats fenòmens que
constitueixen un clar toc d’atenció al
progrés tot terreny i al consum desenfrenat de recursos.
Malgrat que les fluctuacions climàtiques (temperatura, precipitacions,
pressió atmosfèrica, etc.) s’han produït d’una manera natural i espontània
al llarg de la vida planetària, no és
menys cert que mai com ara aquestes
variacions s’han vist afavorides per
l’acció humana, la qual, sobreposada a
la variabilitat natural, ha influït decisi-
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vament en l’escalfament de l’atmosfera planetària. La relació entre l’augment de les temperatures i la producció creixent dels anomenats gasos d’efecte hivernacle (deguts a la deforestació i a la crema de combustibles fòssils, tals com el carbó, el petroli i el
gas natural) és científicament provada, d’aquí que els experts hagin
encunyat un terme nou per referir-se a
la contribució humana en el canvi climàtic: variabilitat antròpica o induïda.
El canvi climàtic o l’escalfament del
planeta és, sens dubte, un problema
global que reclama estratègies de
solució globals, però també calen una
conscicienciació a nivell local i individual, sobretot pel que fa al consum

Segons l’Istituto
Nazionale di
Geofisica e
Vulcanologia (INGV),
és probable una
disminució del 25%
de les pluges hivernals als països de la
Mediterrània, així
com un augment de
la freqüència de precipitacions extremes.

responsable dels recursos, especialment pel que fa a l’aigua.
Escassetat d’aigua
Si bé ara com ara Manresa no pateix
problemes d’abastament d’aigua (altra
cosa són els sembrats), en cas que la
sequera perduri el consistori es planteja, com a mesura excepcional, restringir l’aigua de reg, de manera que l’aigua de boca, segons Alba Alsina, regidora de Medi Ambient, està garantida.
En aquest supòsit extrem, Alsina descarta la possibilitat d’utilitzar aigua de
segon ús per al regadiu, ja que «significaria haver de bombejar aigua de la
depuradora, i això és impensable».
Segons el biòleg i expert naturalista
Florenci Vallès, però, l’escassetat de
l’aigua és més deguda al consum que
a la secada, que ell qualifica d’excepcional. I qüestiona, amb dades a la mà,
l’afirmació tòpica que ara plou i neva
menys que abans: «Què vol dir
abans? Als anys vuitanta va haver-hi
una secada comparable a la d’ara i
qui sap si els anys vint no van ser
igualment secs. El que sí és de destacar, segons els investigadors, és
l’augment de la irregularitat, és a dir,
pluges més espaiades i més intenses».
Efectivament, la taula de les precipitacions per dècades a Manresa confirma
l’estabilitat de les precipitacions mitjanes. Així, la precipitació mitjana de
la dècada dels anys noranta és de 585
mm, una quantitat lleugerament inferior a la mitjana de 1930 a 1999, que
va ser de 593,9 mm.
En relació a la percepció i la preocupació populars sobre la disminució del

el tema del mes

Si comparem les dues fotografies observarem com fa cent anys hi havia menys densitat de bosc i més conreus: bàsicament oliverars. En la fotografia actual hi destaquen l’edificació del barri de la Guia i les ampliacions del pont i la
carretera d’accés, així com el doble carril de via. En la foto antiga podem veure-hi, al fons de l’obaga de la vall de
la riera de Rajadell, unes tonalitats clares i unes línies verticals més fosques. La tonalitat clara indica l’absència de
bosc i que, probablement, la terra és llaurada. Les línies fosques assenyalen el que Florenci Vallès anomena torrents
contra natura, uns desguassos excavats per canalitzar l’aigua en cas de fortes pluges a fi d’evitar la inundació i l’erosió de les feixes. Fotos: Història gràfica de Manresa / Florenci Vallès / Jordi Alavedra
Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA
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Florenci Vallès, biòleg i naturalista

cabal d’aigua del riu i de la progressiva desaparició de fonts, Vallès aclareix que «el cabal dels rius no és una
mesura fiable del grau de sequera
perquè està molt regulat pels embassaments» i que, si ha minvat el nombre de fonts és «perquè la majoria s’alimentaven del regadiu, que en disminuir ha provocat que deixin de rajar».
Altres han desaparegut sota el paviment de noves construccions, com la
font de les Oques, davant per davant
dels cinemes Atlàntida, o sota l’asfalt
de noves carreteres, com la font dels
Llops, «que continua rajant, sinó que
un tros més enllà, al peu d’una pollancreda». A més a més, tant la falta de
manteniment com la pèrdua de l’ús
social (tant per al consum domèstic
com per a espai lúdic, com a berenador) n’han accelerat l’aperduament.
L’aigua d’aquelles fonts, d’altra
banda, «era molt més bruta, perquè
s’hi barrejaven les aigües fecals, fet
que provocava malalties com ara el
tifus».
Augment de temperatures
Al llarg del segle XX, l’escalfament
global del planeta ha enregistrat un
increment de 0,6 ºC, el qual, en clau
manresana, ha estat de 0,9 ºC (de 1930
a 1999). En el gràfic adjunt, on consten les temperatures mitjanes per
dècades, observarem com les dècades
de 1980 i 1990 van ser excepcionalment càlides, fet que es repeteix a la
major part de les estacions meteorològiques del món. Segons Vallès, la clau
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del canvi climàtic està en aquesta evolució a l’alça a les temperatures, amb
el benentès que «aquest ascens no
s’ha de veure com un efecte del canvi,
sinó com un agent causant». I subratlla que «si aquestes dades són motiu
de preocupació és perquè s’esdevenen
gairebé a tot arreu i amb tendència a
continuar pujant».
De fet, els experts preveuen un augment de 6ºC al llarg del segle, fet que
comportarà una acceleració del desglaç dels casquets polars, a conseqüència de la fusió dels quals pujarà el
nivell de mar (es calcula entre 26 i 86
centímetres, amb la consegüent inundació de zones com el Delta de l’Ebre)
i augmentarà la temperatura de l’aigua. Vallès explica que un fenomen
com aquest pot provocar canvis de
corrents marins, de manera que «si
s’aturés en sec el corrent marí càlid
procedent del golf de Mèxic, França
passaria a tenir un clima similar al de
Canadà i nosaltres, com a Nova York,
molt més fred».
D’altra banda, és de constatar com
les condicions meteorològiques extremes són cada vegada més habituals. A
Manresa, els valors més exorbitants
dels anys trenta del segle passat ençà
han coincidit en les darreres dècades.
Si exceptuem la gran nevada de l’any
1962, la segona en intensitat fou la de
2001. Així mateix, la fredorada més
intensa s’esdevingué durant l’hivern
de 1985 i el 1996 fou l’any més plujós, mentre que el rècord d’aigua de
pluja recollida en un sol dia va tenir

lloc el juny del 2000. Pel que fa a les
altes temperatures, l’estiu de 2003 ha
estat, fins ara, el més calorós, al qual
ha seguit la sequera més intensa i perllongada (2004-2005) dels últims
setanta anys.
Entre altres efectes negatius, l’augment de les temperatures i les secades
de llarga durada propicien la presència
d’incendis forestals, que en els darrers
estius han minvat, segons Vallès, gràcies als mitjans i l’organització. Per a
Vallès, el més preocupant d’un incendi és l’efecte erosionador: «Quan es
crema un bosc, els arbres tornaran a
ser-hi sempre que es conservi el sòl.
El problema gros apareix quan els
focs se succeeixen, perquè cada vegada s’empobreix més la terra i la rebrotada és més esquifida». Vallès contradiu l’afirmació segons la qual en el
transcurs del darrer segle l’entorn de
la ciutat ha perdut massa boscosa. A
tall d’exemple, les fotografies que
mostrem en aquesta pàgina, corresponents al sector de la Guia, confirmen
com la densitat vegetal és superior en
l’actualitat com a resultat de l’abandonament del conreu de vinya i oliveres,
el qual ha afavorit l’expansió de la
vegetació espontània. En contrapartida, ha augmentat l’ocupació del territori per noves construccions i cintes
d’asfalt, que han anorreat espais verds
dins i fora la ciutat.
La revolta de la biodiversitat
Sigui a causa del canvi climàtic o
altres factors antròpics, el cert és que,
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parodiant Dylan, els paisatges estan
canviant. Pel que fa a la fauna, els
canvis són constants i rellevants. El
cranc autòcton, per exemple, ha estat
pràcticament substituït, aquí i arreu
del país, pel cranc americà. La raó,
segons Vallès, és l’alta capacitat d’adaptació d’aquesta espècie, més soferta i generalista: «Amb la desaparició
del cranc autòcton disminueix la
diversitat global, però si localment
substitueixes una espècie per una
altra la biodiversitat local es manté».
No necessàriament l’aparició d’una
espècie nova ha d’actuar en detriment
de l’autòctona del territori. En cap cas
la presència del peix sol, a la riera de
Sant Esteve, ha significat la desaparició del barb cua-roig.
Cal remarcar que no sempre disposem d’una resposta plausible a la presència o la desaparició d’una espècie
animal o vegetal. Sabem per què els
roures i les alzines tendeixen a colonitzar antics boscos cremats de pi i per
què les cuques de llum, molt sensibles
als pesticides, han començat a apagarse. Ignorem, en canvi, el perquè de la
desaparició de la gralla (prop de la
Seu, anys enrere, n’hi havia un estol) i
la irrupció folgada d’estornells i tórtores tuques, en expansió des de fa
alguns anys. Al Bages és creixent,
també, la proliferació de porcs senglars, bisons americans, aus aquàtiques (corbs marins, ànecs, bernats
pescaires…) i cotorres argentines. En
relació a la introducció de noves espècies a causa de l’activitat humana o
altres factors, Vallès opina que «no

tenen efectes negatius sobre totes les
espècies. A banda de què entenguem
per efectes negatius és evident que la
llúdriga ha celebrat la presència
abundosa del cranc americà».

Els perills de la salut
Entre tots els paràmetres associats a
l’anomenat canvi climàtic (destrucció
de la capa d’ozó, contaminació atmos-

Doctor Lluís Guerrero, president de la delegació del Bages del Col·legi de Metges

Canvi climàtic i salut

Efectes en la salut:
*Malaltia i mort relacionats amb:

Onades de calor
Clima extrem
Temperatura
Precipitacions

Contaminació
microbiana

- >

Dinàmiques de
transmissió

Agroecosistemes i
hidrologia
Socioeconomia
i demografia

>

-La temperatura
-El clima extrem
-La contaminació
-L’aigua i els aliments
-Vectors i rosegadors
-Falta d’aigua i aliments
-Efectes mentals, nutricionals,
infecciosos i altres

Font: Organització Mundial de la Salut
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el tema del mes

«Per cada grau
d’augment de la
temperatura es
calcula una mitjana
del 3 % d’augment
de la mortalitat»
(Arpat News, 3 de
juliol de 2007)

L’aqüeducte de Conangle (Balsareny) de la Sèquia mostrava aquest aspecte gèlid el
dia de Nadal de l’any 2001

fèrica, escassetat d’aigua, etc.), aquell
que ara mateix incideix d’una manera
més clara en la salut dels manresans
és, sens dubte, l’augment sostingut de
les temperatures, les fredorades i els
llargs períodes de secada.
Segons el Dr. Lluís Guerrero, especialista cardiovascular i president de
la delegació del Bages del Col·legi de
Metges, ara com ara la incidència del
canvi climàtic en la salut dels manresans encara és incipient, malgrat que
en els darrers anys s’han incrementat
(a conseqüència també d’altres causes) les malalties circulatòries i de l’aparell respiratori. Pel que fa a les primeres, Guerrero afirma que la calor
afavoreix l’aparició de problemes cardíacs: trombosis venoses, infarts de
miocardi, insuficiències cardíaques…
L’explicació es troba, en opinió de
Guerrero, «en el congestionament de
les venes, que implica un augment del
treball cardíac i la producció d’himoconcentració». Segons Guerrero,
«n’hi ha prou amb seguir la publicació de les esqueles a la premsa per
comprovar que, efectivament, més
calor vol dir més morts». I posa com a
exemple flagrant l’espectacular nombre de defuncions esdevingudes a
Manresa durant l’estiu de 2003 (val a
dir que a Europa l’onada de calor va
deixar com a balanç 35.000 persones
mortes), el més calorós dels últims
setanta anys. Com a mesura pal·liativa
del risc, sobretot pel que fa a la gent
gran, Guerrero recomana beure més
aigua: «Malauradament hi ha molts
avis que viuen sols, sense ningú al
costat que els recordi la necessitat de
beure aigua sovint». En aquest sentit,
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troba a faltar una implicació més
directa de les administracions, ja sigui
en forma de campanyes a través dels
mitjans de comunicació, mopis al
carrer, etc., o bé fent un seguiment
més directe de les condicions de vida
d’aquesta part cada vegada més
important i desvalguda de la població.
Guerrero no dubta que bevent més
aigua a l’estiu (l’època de l’any amb
més problemes d’hidratació i crisis del
sistema cardiovascular) disminuiria
notablement la mortaldat entre la gent
gran: «A més d’un problema climàtic
és un problema social, de fracàs
social, atès que no se li dóna prou
importància».
En relació als problemes respiratoris,
Guerrero assenyala que «l’allargament de la temporada del pol·len propicia l’increment del nombre de
malalties al·lèrgiques», ja que l’augment de la pol·linització, afavorida
per la calor i la humitat, estimula la
rinitis. També abunden les faringitis

cròniques, produïdes pels agents irritants de la contaminació atmosfèrica, i
les afeccions respiratòries causades
per la sequedat i la sufocació. Tot i
que la qualitat de l’aire a Manresa és
passablement bona (la regidora Alba
Alsina matisa que esporàdicament pot
haver-hi alguna superació d’ozó troposfèric, afavorida per la inversió tèrmica), sembla que l’augment d’elements contaminants i la falta de drenatge per part de l’atmosfera motiven
bona part de les irritacions respiratòries.
Escenaris de futur
Tot sembla indicar que, a banda de
l’agudització de les malalties esmentades, si la tendència de les temperatures es manté a l’alça, les patologies
afectaran sectors més amplis de la
població i es diversificaran. Augmentaran, segons Guerrero, «els casos
de conjuntivitis, retinopatia i queratitis», pel que fa a les afeccions oculars.
Però també en patirà el sistema digestiu, ja que els microbis, en propagar-se
amb més desimboltura, disparen els
casos de salmonel·losi i el parasitarisme intestinal: «Està comprovat que
cada augment d’un grau provoca

Qualitat de l’aire a la Catalunya Central
Segons l’informe elaborat per la direcció general de Qualitat
Ambiental del departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat, a la Catalunya Central els nivells de diòxid de sofre,
monòxid de carboni, diòxid de nitrogen i benzè van mantenir-se,
durant l’any 2006, per sota dels valors límit permesos. Tanmateix,
pel que fa a les mesures de clorur d’hidrogen foren detectades 11
superacions diàries. I en relació als nivells mesurats en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres es va superar el valor límit anual i
s’excedí el nombre de superacions permeses del valor límit diari.

el tema del mes

Alba Alsina, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manresa

entre un 5 i un 10 per cent de nous
casos de salmonel·losi. Quant a la
pell, l’exposició directa i sostinguda a
les radiacions ultraviolades facilitaran l’esclat de tumors tals com les
carcinomes, els epiteliomes, els melanomes, els èczemes i les al·lèrgies
solars».
En l’àmbit psiquiàtric, Guerrero pronostica un augment de suïcidis i de
trastorns de comportament provocats
per l’ansietat, les depressions i l’estrès. Paral·lelament, l’escalfament,
juntament amb la sequera, fomentaran
l’aparició i la difusió de malalties
infeccioses com el pal·ludisme o el
dengue. Guerrero avisa que «poden
tornar –i tornen– malalties que pràcticament havien desaparegut, com la
malària». Els fluxos immigratoris i la
proliferació d’insectes transmissors en
són factors coadjuvants. A més a més
dels imponderables causats pels canvis de les condicions físiques de l’atmosfera, Guerrero sosté que les circumstàncies que en el futur condicionaran l’escenari sanitari són «d’una
banda, la mobilitat de les persones i
l’excés de població; i de l’altra, la
falta d’equitat en la distribució de la

riquesa i els mitjans».
Més a llarg termini, Guerrero preveu
un món en què la desertització i la
reducció de recursos alimentaris i
hídrics
comportaran
«trastorns
col·lectius de salut», ja que les grans
concentracions humanes a l’entorn de
les fonts de recursos poden originar
baralles pel seu control i afavorir el
contagi de malalties. Si a això hi
sumem la irrupció de catàstrofes naturals, cada vegada més freqüents, el
paisatge ja no pot ser més desolador:
«En èpoques d’inundacions les aigües
es contaminen totes i reapareix el
tifus, entre altres epidèmies».
Mesures de control
Ningú no dubta que el problema és
real i inajornable, però tanmateix la
població –ciutadans i administració–
no semblen ser-ne del tot conscients.
Potser perquè uns i altres consideren
que un problema global reclama una
solució global, però és evident que,
com observa Guerrero, també ha d’haver-hi «una educació sanitària i cívica i una acció decidida i unànime per
part de totes les administracions». I
afegeix: «Cal la implicació del ciuta-

dà, com a beneficiari i perjudicat, i
també de l’administració, que es limita a recollir dades i fer-ne un informe,
que ningú no es mira».
La implicació del ciutadà s’hauria de
traduir en un estalvi més gran d’energia hídrica i elèctrica, així com una
bona predisposició a participar de la
campanya municipal de recollida
selectiva d’escombraries i reciclatge.
Des de l’Ajuntament, explica Alba
Alsina, s’intenta predicar amb l’exemple a base de racionalitzar l’ús de l’aigua de reg: «No podem posar gespa
arreu, ja que el que interessa és adequar la jardineria a la vegetació
autòctona i a les necessitats hídriques. Per això, hem optat també pel
reg amb goteig i la instal·lació de controladors d’humitat». D’altra banda,
per més paradoxal que sembli,
l’Ajuntament «ha reduït el consum
elèctric, tot i haver ampliat l’enllumenat». Això, segons Alsina, ha estat
possible gràcies a la substitució de les
bombetes de mercuri per les de sodi.
Tanmateix, el consum elèctric, a
nivell ciutadà, ha enregistrat un increment constant i significatiu al llarg
dels últims deu anys. A falta de les
dades del 2007, l’energia consumida
pels manresans el 2006 va ser de
439.807.587 kWh, una xifra considerablement superior a la de l’any anterior, el 2005, en què el consum va ser
de 420.302.186 kWh. Si comparem
els consums de 2006 i de 1997 l’augment ha estat d’un 60 per cent.
Tant Guerrero com Vallès reclamen
més educació ambiental i, pel que fa a
les qüestions de medi ambient i salut,
Guerrero lamenta que «totes les dades
recollides vagin a parar al sac conjunt de la Generalitat, sense que prèviament metges, estudiosos del medi
ambient i polítics n’hagin fet una anàlisi local o comarcal».
En opinió de Guerrero cal, per part
de la Sanitat pública, més prevenció i
informació sobre els efectes del canvi
climàtic en la salut de la persones. La
prevenció hauria de consistir en la planificació d’actuacions sanitàries
diverses: detecció d’alarmes (per prevenir onades de calor, concentracions
de pol·len, etc.); avaluació, seguiment
i recerca (on es tinguin en compte
conjuntament totes les dades: mèdiques, atmosfèriques, variacions meteorològiques, etc.); desenvolupament
de polítiques específiques (en relació
a mesures urbanístiques i de gestió del
territori, com la connexió del Xup a la
xarxa de clavegueram, «en la qual ja
s’està reballant», afirma Alsina); iniciatives d’informació (adreçades a la
Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA
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Un alzinar sec a Montserrat.
Els estius dels anys 1994,
2003 i 2005 van ser extremadament secs a
Catalunya, i en particular a
la comarca de Bages. El
total de precipitacions que
van caure a l'estació meteorològica de la Culla de
Manresa des de l'1 de
setembre de 2004 fins al 31
d'agost de 2005 va ser de
228,1 mm, només un 38,6%
de la precipitació anual mitjana de Manresa, que és de
591,0 mm. L'any hidrològic
2004-05 (del setembre del
2004 a l'agost del 2005) ha
batut pràcticament tots els
registres de secada a
Catalunya, també a la
comarca de Bages. La pluja
ha estat aquí només un terç
de la mitjana esperada.

població i també als mateixos treballadors de la sanitat) i programació dels
serveis sanitaris adequats (i reforçats
en funció de les èpoques i les circumstàncies de més risc). Com a exemple
d’imprevisió, Guerrero assenyala la
intenció d’Althaia de «donar d’alta
deu pacients per setmana en concepte
de problemes respiratoris durant l’hivern, cosa que significarà poder atendre poc més d’una persona per dia. Es
podrà dir que fins avui això ha estat
suficient, però alerta!; la població
s’envelleix, hi ha més bosses de
pobresa, més immigració, molta més
gent».
El Dr. Guerrero adverteix de la
necessitat d’avaluar l’impacte del
canvi climàtic en la salut, ara que
encara hi som a temps. I fer-ho des de
la perspectiva d’una ciutat en ple crei-

xement demogràfic i urbanístic, la
qual cosa comporta un increment considerable de consum energètic i
pol·lució, a més de l’ocupació de nous
territoris. I és que en el transcurs de
les últimes dècades Manresa ha duplicat la superfície construïda durant més
de mil anys.
Davant d’aquest panorama hi ha qui
proposa un retorn a l’Arcàdia i en fa
una nova religió integrista. Segons
Vallès, «vivim en un món tan artificialitzat que tornar a les condicions que
hi hauria si no hi haguessin humans
és utòpic i inviable. Com ho és afirmar que sense homes el clima es mantindria estable». Per a Guerrero, «desconeixem els terminis sobre els quals
projectem aquestes preocupacions. No
sabem què passarà exactament ni
quan. Només sabem que passarà». 

Evolució del
consum elèctric
(font: Fecsa Endesa)
any

kWh

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

275.334.852
297.970.542
308.434.351
338.486.054
340.277.633
376.114.189
385.133.428
400.644.899
420.302.186
439.807.587

Evolució del valor mitjà de la temperatura
mitjana de 1930 a 1999
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CENTRE DE
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
MONTSERRAT
Carrer de Jaume I, 8, 2n 08241 Manresa
Tel. 93 872 17 07 - a/e manresa@cpnl.cat

Diccionari de
patinatge artístic
sobre gel
La proximitat del fred fa pensar
que ara és una època ideal per a
la pràctica del patinatge artístic
sobre gel. Per això el TERMCAT
posa a la vostra disposició més
d’un centenar de termes relacionats amb aquesta pràctica esportiva visualment tan plàstica, que és
una modalitat de l’esport del patinatge artístic.

MARCS D’ENCÀRREC - MIRALLS
- PINTURES - OBRA GRÀFICA
Mel, 13 - Telèfon 93 872 65 58 - 08241 MANRESA
a/e: eltallerspc@terra.es

El Diccionari de patinatge
artístic sobre gel aplega exactament 105 termes amb els equivalents respectius en castellà, francès i anglès, provinents del
Diccionari general de l’esport
que el TERMCAT està elaborant
actualment amb vista a publicar-lo
l’any 2008. Aquests termes han
estat revisats per especialistes de
la Federació Catalana d’Esports
d’Hivern i, a més, en un nombre
important procedeixen d’una sessió de normalització efectuada el
juliol de 2005 amb diversos especialistes d’aquesta modalitat i han
estat avalats posteriorment pel
Consell Supervisor del TERMCAT.
El diccionari es pot consultar a
http://www.termcat.cat partir de les
denominacions en qualsevol de
les quatre llengües de treball
(català, castellà, francès i anglès)
per mitjà de dos procediments:
d’una banda, utilitzant els índexs
alfabètics que es mostren en el
marc de l’esquerra fins a trobar la
denominació volguda i, de l’altra,
introduint directament una denominació en l’espai superior Cerca;
en aquest segon cas, es visualitzaran totes les fitxes terminològiques que continguin el mot consultat, sigui com a part d’una denominació o com a part d’una definició.
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A PROPÒSIT
JOSEP M. OLIVA
jmoliva@elpou.cat

i

Museus
l reportatge d’El Pou sobre els museus no ens s’hi exposa, aquests museus que s’han integrat plenava descobrir que existien però ens va recordar ment al circuit del turisme de masses han acabat devoque hi eren. Sabíem on trobar-los si ens ho rats pel seu propi èxit i s’han convertit en un parc temàdemanava algú i sabíem –fins a cert punt– què tic. Són llocs on la gran majoria de visitants no hi va a
hi havia, però no hi hem entrat mai o si ho hem amarar-se de cultura ni a cultivar la seva sensibilitat
fet ha estat en un o dos, i fa anys, potser tants anys com sinó que hi va per viure una emoció. Aquella emoció
fa que érem escolars. En aquest aspecte els manresans difícil d’explicar que és la mateixa que els produiria
no ens diferenciem gens de la gent d’altres llocs Ens veure el Julio Iglesias en persona dinant a la taula del
agrada saber que tenim museus a la nostra ciutat però costat. Són llocs on els que hi entren i surten hi van a
mai no trobem un motiu per entrar-hi. Guardo un retall autossugestionar-se i a contemplar la Venus de Boticelli
de diari d’una entrevista a l’arquio la Gioconda de Leonardo tot
tecte i dissenyador Òscar Tusdient-se «és ella, la tinc al meu
quets, i el guardo justament pel
davant!» i marxen creient-se més
titular que l’encapçalava. Deia:
cultes. Res a veure amb els museus
«Es veu molta gent trista als
que s’apareixen al meu subconsmuseus». I és una frase que em va
cient quan sento justament la
agradar tant com per conservar-la.
paraula museu tantes vegades utiEn el meu inconscient la imatge
litzada als títols de les pel·lícules o
que jo devia tenir dels visitants
a les frases fetes i que sempre ens
dels museus devia ser aquella
evoquen llocs inhòspits i fúnebres.
mateixa. Hi ha els nens dels col·leI no obstant això penso que són
Hi ha museus que
gis que van a un museu com si
precisament aquests els que s’han
anessin al zoològic i molesten els
de preservar. Els museus que formai no entraria
que el visiten en la mateixa mesumen part del patrimoni local de
ra amb què animen l’ambient. I
tantes ciutats i que quan surten a
a veure però
després hi ha els qui hi entren perles guies, si és que hi surten, semque m’agrada que
què són de visita a la ciutat i no
pre és en lletra petita. Museus més
saben molt bé on anar ni què fer i
generalistes o més especialitzats
existeixin i que
passegen d’esma mirant vitrines
que és gairebé impossible que
sense saber ben bé el que veuen.
puguin atraure la gent que no té
es mantinguin tal
Però la gent que m’evocava l’Òsl’interès d’un erudit. És cert i estic
car Tusquets en la seva apreciació
d’acord amb el que deia l’editorial
com són
no era cap d’aquest tipus de públic
d’El Pou que cal invertir en l’adesinó aquells visitants que hi van quasi amb devoció, i quació i la modernització del nostre patrimoni museísaneu a saber per quins motius, a mirar amb detall un tic. Però, deixant a banda els museus més de caràcter
plat de ceràmica o a contemplar amb atenció una casu- científic o tècnic, penso que és bo que cada ciutat manlla. Gent estranya, certament. Gent inquietant, d’alguna tingui uns certs museus d’aire decadent i polsinós.
manera. Gent –posem una noia en el meu cas– que em Museus que mai no entraria a veure però que m’agrada
causa una mena d’intriga i que en certa manera m’atrau que existeixin i que es mantinguin tal com són, que no
per aquell toc de misteri que els envolta però que a la fi els promoguin ni els facin més llampants. Ni que només
m’acaben semblant més distants que atractius.
sigui per imaginar-me que allà dins s’hi guarda un tros
Parlo, és clar, de la gent que va als museus on cal fer de temps detingut per sempre, un misteri que prefereisilenci. No parlo dels que visiten el museu del Barça ni xo imaginar-me abans que veure’l. Un espai habitat per
dels que s’apunten a la moda del turisme cultural i fan sants i relíquies i imatges corcades. Un lloc perennellargues cues per veure unes pintures que no els interes- ment a recer de tot el soroll que hi ha al carrer, un altre
sen gens. I és que malgrat el valor incalculable del que món. 

A
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CRÒNIQUES DE LLUNY

MONTSE DÍAZ

JORDI CASAS

Des de Suècia
l 25 d’agost vaig arribar a Örebro, una ciutat a 200 km
d’Estocolm amb uns 128.900 habitants. Si Manresa
és el cor de Catalunya, Örebro es considera el cor de
Suècia (i d’Escandinàvia), ja que està situada al centre de la part més habitada del país. Tanmateix he de
reconèixer que Örebro és més bonic que Manresa, i puc anar a
tot arreu amb bici, tant si neva com si plou. L’excusa d’aquest
viatge és fer un semestre d’empresarials (que actualment curso
a la UAB) a l’Örebro Universitet, dins del programa Erasmus,
amb la intenció de perfeccionar el meu anglès.
En l’aspecte formal aquesta Universitat està perfectament
organitzada per acollir estudiants internacionals, i ofereix allotjament proper i a preus molt assequibles pel nivell del país (al
voltant dels 200 euros/mes). I la clau que facilita encara més la
integració dels alumnes és una organització anomenada
Fadderiet, que s’encarrega d’organitzar activitats, jocs, viatges... al llarg del semestre i
assigna a cada alumne internacional tres fadders (padrins), és
a dir, estudiants voluntaris
suecs a qui pots demanar ajuda
quan la necessites i amb qui
pots sortir de tant en tant.
Aquesta organització és tan
efectiva que cada semestre la
universitat acull uns 150 estudiants internacionals. No havia
conegut mai tanta gent en tan
poc temps. Com que tothom
Jordi Casas i Duocastella fa
un Erasmus d’Empresarials
està en la mateixa situació és
a l’Örebro Universitet
molt fàcil fer amics de tot el
(Suècia)
món, al principi tothom tendeix només a ajuntar-se amb
els del seu país (i alguns no deixen de fer-ho), però vaig descobrir que quan m’ho passo millor és quan surto amb gent
d’altres cultures. L’únic que trobo a faltar a hores d’ara és el
sol, miro les fotos dels primers dies i recordo que quan feia el
dia llarg era el cel més bonic que havia vist mai.
El sistema universitari suec és molt diferent (i millor) que el
de la resta d’Europa: els cursos duren cinc o deu setmanes i es
fan d’un en un, d’aquesta manera només t’has de concentrar en
l’assignatura que estudies, t’examines i comences el següent
curs. Només sol haver-hi tres dies de classe a la setmana i es
treballa més pel teu compte. Pel que fa a la vida social, Suècia
és molt diferent, les begudes amb més d’un 5% d’alcohol
només es poden comprar en botigues expresses (anomenades
Systembolaget), i les discoteques tanquen cap a les dues, però
la veritat és que a mi ja m’està bé perquè tampoc no són el
tipus de locals que m’agrada freqüentar. Són molt millors les
festes que s’organitzen en els corredors i pisos d’estudiants, on
realment et pots relacionar més amb la gent.
Fer aquesta estada Erasmus era una oportunitat que no podia
deixar escapar, i no me’n penedeixo gens. No oblidaré mai
l’experiència de viatjar pels voltants i pels països veïns amb
austríacs, alemanys, americans, italians, hongaresos, polonesos... i ja començo a viure la trista sensació d’haver-me d’acomiadar de gent que han estat els meus amics durant cinc mesos
sense saber si els tornaré a veure mai més. 

E

De Bolívia estant
olívia, país on visc habitualment des de l’any
2003, és un país ple de contrastos però malauradament és la gran desconeguda que no se sap
vendre turísticament i que sovint es troba encapçalant la llista vermella de les agències de viatges
de països sociopolíticament inestables. Contrastos de tot
tipus: per una banda contrastos paisatgístics on una pugui
anar des de l’altiplà andí a més de 4.000 metres d’alçada en
tres hores amb cotxe es pot plantar al principi de la zona tropical i endinsar-se fins a la selva verge o passar pel llac més
alt del món el Titicaca que tot i que compartim amb els
peruans la major part és bolivià i contemplar de ben a prop
la Cordillera Real, amb cims de més de 6.000 metres. O
endinsar-se en un dels salars més grans del món, el Salar de
Uyuni, que molts dels visitants diuen que és un dels paratges més espectaculars que un hagi vist mai i que tot i ser
prop de la frontera amb Xile
també continua sent bolivià.
Després vénen els contrastos pel que fa a les persones,
a Bolívia hi ha 34 ètnies i es
parlen aproximadament unes
35 llengües originàries, contant-hi el castellà, és clar!
Així que ja us podeu imaginar que amb una població
total d’aproximadament uns
8 milions de persones que hi
hagi tantes ètnies diferents
Montse Díaz i Grau treballa
ofereix una diversitat cultural
amb l’Associació Yanapi,
amb nens i adolescents, a la
multiètnica i multilingüística
ciutat de El Alto (Bolívia)
que fa que una no s’avorreixi
gens coneixent persones de
diferents ètnies i cultures i la seva barreja que fa un gresol
de cultures interessant.
També els contrastos –o en aquest cas les diferències pel
que fa a l’economia– fan que es creïn diferències entre el
que despectivament en diuen els indis i els mestissos, que
fan que mentre uns, els mestissos, visquin amb un nivell de
vida quasi més alt que a Europa, els altres hagin de sobreviure amb menys d’un euro al dia. Per continuar tenim les
diferències polítiques entre l’Orient i Occident, entre els
cambas i kollas, que a conseqüència de que els de l’Orient
viuen amb una zona amb més hidrocarburs i això fa que ara
demanin l’autonomia. I on també curiosament es barreja el
tema dels mestissos i indis, ja que els indis viuen a
l’Occident i els altres a l’Orient.
I finalment els contrastos entre gèneres, entre homes i
dones, tema en el qual treballo, i que fa que en les zones
semirurals i rurals les nenes no acabin ni la primària i que
sovint les noies joves no s’atreveixin ni a proposar a les
seves parelles a utilitzar mètodes anticonceptius perquè no
les titllin de dones de mala vida, ja que els prejudicis diuen
que si estàs informada sobre aquest tema és perquè has tingut moltes relacions. I és que, com diu sempre el director de
Yanapi: les nenes amb les quals treballem tenen dues desgràcies: ser pobres i ser dones! 
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MOURE EL MÓN
MERITXELL CASAS
mcasas@elpou.cat

i

Josep Batlló
DE METGE A ‘BRUIXOT BLANC’

M

LA FRASE

oundou, 200.000 habitants. Segona ciutat
del Txad. No hi ha aigua, llum, ni clavegueres. Però sí que hi ha misèria. Els nens juguen
damunt la porqueria. Malgrat això, quan portes
uns dies allà, ja no la veus. L’herència de la guerra
hi ha deixat petjada. No és estrany doncs que allà
hi hagi de tot. Malària, SIDA, malformacions. «És
molt cru. Hi ha gent que no et demana caritat per
menjar però sí per omplir la tarja del mòbil. Els
francesos s’han encarregat prou d’això». Són
paraules del doctor Josep Batlló. Cirurgià ortopeda i especialista en medicina de l’esport, ha treballat a Manresa i actualment ho fa a l’hospital Sant
Bernabé de Berga. Mitjançant un company de
feina, fa un any va entrar a formar part de
l’Associació Humanitària de Solidaritat, una ONG
gironina que dóna suport a l’associació francesa
Txadien Nôtre Dame de Paix. L’associació fa
anualment dos viatges a l’hospital de Moundou
per fer-hi missions quirúrgiques. El 9 d’octubre el
Josep i tot l’equip, compost per cirurgians ortopèdics, un cirurgià plàstic, anestesistes, una infermera, i una realitzadora de cine, van partir cap al
Txad, en la que seria la 47a missió quirúrgica. En
17 dies van intervenir 86 pacients.
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«El dolor postoperatoru allà no existeix. La gent no plora. Els veus acabats
d’operar amb crosses i saltant»
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—Què sents el primer cop que arribes a l’hospital de Moundou?
—Arribes allà i no hi ha res. I no només no hi ha res, sinó que
no tens ningú que et pugi dir: «no passa res». Estàs sol amb el que
tu saps fer. Ho sàpigues fer bé o malament. I de tu ho esperen tot.
Són gent que potser han fet 300 quilòmetres arrossegant-se per
terra per arribar allà per operar-se. Les mares et donen els seus fills
amb tota la confiança del món. És molt dur. Es calcula que al Txad
un 50% de la gent té SIDA. Allà neixes amb un peu girat i vius
així tota la vida, a no ser que vingui un gran bruixot blanc i t’ho
solucioni. Jo hi he anat dues vegades.
—Com és un dia de missió quirúrgica?
—Operem a l’hospital de Moundou. Té 100 anys, però no té ni
metges. En tot el Txad, amb 10 milions d’habitants només hi ha
100 metges. Els metges d’allà quan surten a estudiar a Europa
veuen la diferència abismal entre la pobresa en què han viscut fins
llavors i el que hi ha aquí i no tornen. Si ho fan podran fer curanderisme, animisme, però no hi podran fer de metge. És difícil.
Nosaltres ens dividim la feina amb els francesos. Ells fan dues
missions seguides i després nosaltres dues més. El primer dia
rebem els malalts i l’endemà comencem a operar. I cada dia veus
casos de patologies que et pensaves que no en veuries mai més.
—Quan hi éreu es va desencadenar el cas de l’Arca de Zoé.
Quin mal fan escàndols com aquest a ONG petites com la vostra?
—Quan érem allà, ens van començar a arribar SMS dient: «Ens
ha arribat una notícia que uns catalans (nosaltres), amb uns francesos (col·laborem amb la ONG francesa), uns periodistes (la
Fina) han estat retinguts».... Tot coincidia. Nosaltres estàvem
molt tranquils, i no teníem la noció que ningú ens mirés malament.
Tot i que també vam tenir la sort que justament aquell vespre marxàvem. Això, però, fa molt mal. No sé què hauria passat si haguéssim hagut de quedar-nos uns quants dies més. De totes maneres,
no compto que més endavant hi hagi problemes, és la 47a missió
i ja ens coneixen.
—Però no tothom pot fer el mateix que heu fet vosaltres per ajudar la gent de Moundou...
—Sí, jo em sento molt afortunat i realitzat, però no tothom pot
fer-ho. Com a cirurgià he arribat al punt que em sento útil allà.
Però això no vol dir que la gent que es queda aquí no pugui fer
molt també. Per això volem fer campanyes de sensibilització. Una
eina molt important són els documentals que fa la Fina Sensada.
La gent s’entrega molt més quan veu les imatges, es fa una composició de lloc molt més immediata, i veu clarament que la nostra
ONG és útil. També fem xerrades i projeccions a les escoles, muntem diàlegs a través dels documentals entre nens d’aquí i nens d’allà, tenim una exposició itinerant i de cara a l’any que ve volem fer
un Congrés de Medicinia Humanitària i convidar gent de les
administracions i metges que hagin cooperat.
—I la recompensa de l’experiència?
És brutal. T’ho donen tot, deixen que facis d’ells tot el que hagis
de fer. Aquí fem una cirurgia de complaença. Allà la salut és la que
tenen, i la malaltia hi està garantida. No et vénen a exigir res, només et demanen que els milloris. Moltes patologies que hi operem
són malalties que aquí estan eradicades fa 50 anys... La vacuna de
la Poliomielitis costa un cèntim d’euro. Tenir vacunats 10 milions
d’habitants tampoc no seria tant. És qüestió de voluntat. 

EL RACÓ INSÒLIT
JAUME PUIG / Fotos: FRANCESC RUBÍ

Pastisseria L’Englantina

quest establiment gairebé centenari de la Plana de l’Om va
ser fundat per Josep Marsinyach Torner, després d’haver treballat com a dependent a Ca l’Amat del carrer de Sant
Miquel, que més tard es convertiria en la pastisseria Ribera.
L’Englantina va obrir portes en un antic colmado, però ja
també com a pastisseria, el dia 16 de juny de 1916. De llavors ençà hi
han estat al front tres generacions més de la mateixa família: Josep
Marsinyach Torrella, Pere Marsinyach Carreras i Margarida
Marsinyach Simó. Pare i filla, que regenten actualment la botiga conjuntament amb la seva esposa i mare Anna Simó Navarro, evoquen èpoques passades amb la parada de gelats a la Plana i la concorreguda pissarra on els manresans s’informaven dels resultats del futbol del diumenge en les dècades dels cinquanta als setanta del segle passat.
L’aspecte actual, amb els elegants motius florals i la decoració d’inspiració noucentista de parets i sostres, respon encara bàsicament a la reforma feta l’any 1948, malgrat que convisqui amb les necessàries vitrines
climatitzades per conservar les conegudes llaminadures de la casa. 

A

Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA

23

L’ENTREVISTA
JORDI SARDANS / Fotos: FRANCESC RUBÍ
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Francesc Carafí López
Perruquer que es va formar amb especialistes com Cebado o Iranzo, fins a constituir el seu propi negoci. De ben jove va ser encarregat i director de perruqueria. A
través de la seva professió, ha conegut polítics, artistes i esportistes. Actualment viu
a Salelles.
uè és un xou de perruqueria?
guin canvis de comportament per la forma com es vesteixen
—A diferència d’un atelier, un xou és un gran fins a conformar tota una filosofia de la ciència de la psicoespectacle de perruqueria on s’ensenya en general estètica. Segons com ens interpretem, ens vestim; i a la
el que és un estil, però sense entrar a fons dins la inversa, segons com ens vestim, ens interpretem. Per això,
tècnica, que correspon més aviat als ateliers, que moltes vegades, quan un perruquer li fa un canvi d’imatge a
són grups més reduïts, d’entre 25 i 50 persones. una persona, si no pensa com és, pot arribar a fer-ne una
En un xou de perruqueria hi poden participar dues caricatura. Per exemple, si ara et tallo els cabells i no t’intermil persones dins d’un teatre i el seu objectiu és mostrar en preto com et sents, seràs una caricatura de tu mateix i no et
general unes tendències pel que fa a les tècniques, estils, sentiràs bé. Per tant, imagina’t si és important tallar el cabell.
colors i formes de portar el cabell. És a dir, la finalitat és De fet, quan et quedes nu, el primer vestit de l’home és el
donar a conèixer al gran públic el que és un estil. cabell que comporta erotisme, energia, fetixisme i moltes
Normalment, després d’aquests xous
altres coses.
vindran els ateliers. L’any passat vaig
—Pot arribar a crear conflictes?
estar a Londres que és on es fa un dels
—I tant. Et podria posar mil d’exemesdeveniments més important en el
ples. En una de les classes que em va
«Tothom sap que el
món de la perruqueria, on els grans
fer aquest psicòleg, ens va posar un
perruquers anglesos fan els seus xous i
exemple molt clar. Li va venir un pare
poder no es dóna
després els ateliers. Podies comprar-hi
amb una nena i li va dir: ‘la meva filla
el teu tiquet per participar en algun d’até 23 anys i sempre serà una nena. Què
sinó que es pren.
quests ateliers.
puc fer?’. Després de parlar amb
Vaig haver de
—Quina va ser la teva relació amb
aquesta noia, li va dir: ‘posa-li talons’.
Alberto Cebado?
Es va començar a moure d’una altra
demostrar a tothom
—Entranyable. D’ell vaig aprendre
manera i es va convertir en una dona.
molt i era una magnífica persona. Em
Va tenir un canvi de comportament.
que manava. La
va influenciar en tot allò que feia refe—Amb Iranzo vau acabar bé?
rència a la perruqueria femenina,
—M’havia conegut des de petit, pergent només et ressobretot pel que fa a la tècnica de la
què havien treballat durant 30 anys
perruqueria. Era una persona que
junts amb el meu pare. És un iconopecta quan manes,
dominava i estructurava molt bé les
clasta, és a dir, que té tendència a destècniques. Ho donava tot. Me’l vaig
truir tot allò que crea. Abans que em
si ets autèntic, si en
estimar molt, tot i que va morir molt
fes res, vaig fugir. Vaig tenir un vessasaps més que els
jove, amb 53 anys, d’un càncer de
ment cerebral als 33 anys i en lloc d’apulmó. Em va ajudar molt i em portava
judar-me, quan vaig tornar al treball
altres i si treballes
a tot arreu perquè s’adonava que maldesprés d’un any de malaltia no es va
grat ser jove m’apuntava a totes les
portar gaire bé i vaig fugir.
més que els altres»
noves iniciatives i vaig ser l’encarregat
—Què ens pots dir de Rafael Pagès?
més jove de l’empresa, amb divuit
—Hi tinc una bona amistat i és un bon
anys.
professional, però vam estar poc temps
—I amb Pasqual Iranzo?
junts, de manera que tampoc no vaig poder aprendre molt
—També hi vaig aprendre molt, perquè era un professional d’ell.
incansable. Sobretot, les tècniques de perruqueria masculina
i vaig saber interpretar millor què és el que cada persona Director
—Com va anar l’experiència de fer de director amb només
necessita. A través d’Iranzo vaig conèixer un psicòleg que ja
és mort, Carlos M. Espinalt, que va crear la ciència de la psi- 25 anys?
—Tenia al meu càrrec unes setanta persones, totes més
coestètica. De la mateixa manera que la psicologia tradicional estudia l’home a través del fons i així arriba a la seva grans de 50 anys. Va ser molt desagradable perquè vaig
problemàtica, per això tenim la imatge del psicòleg assegut entrar en aquesta empresa de l’Iranzo per fer-hi una reconen una cadira des d’on ens va fent preguntes, per saber què versió. De 70 persones en vaig canviar unes 55. Va ser una
ens passa; la psicoestètica centra l’estudi de la persona des època molt dura i molt forta, en què vaig haver d’anar 17
de fora, de manera que pot ser que hi hagi persones que tin- vegades a Magistratura de Treball, de les quals vaig perdre
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en setze ocasions. Vaig estar amenaçat i com que era jovenet
ningú no em respectava d’entrada. Tothom sap que el poder
no es dóna sinó que es pren, així que em vaig haver d’espavilar. Vaig haver de demostrar més que mai a tothom que
manava. La gent només et respecta quan manes, si ets autèntic, si en saps més que els altres i si treballes més que els
altres. Sé que sóc autèntic i que mai no m’agafaran amb una
mentida, treballo més que ningú i en sé més que ningú. Amb
això no vull dir que ho sàpiga fer tot, és com un director
d’orquestra que sap si es toquen bé tots els instruments. En
aquells moments ho vaig passar molt malament, però me’n
vaig sortir. De fet, l’empresa va anar amunt. No només havia
d’acomiadar gent sinó també contractar-ne de nous, preparar-los, fer-los meus i fer front a les actituds d’Iranzo, que
era com el Capità Aranya, ja que podies estar motivat amb
un equip durant una setmana i ell en tres minuts t’engegava
a fer punyetes. Per tant, havies de tornar a començar de zero.
—La motivació és encara un valor important per als treballadors?
—No. Actualment no serveix de res. En tot cas, cal incentivar. Només es pot motivar si la gent estima la professió,
sigui la que sigui, però avui dia ningú no estima res. Per tant,
demanen incentius. Crec que sóc dels darrers que se senten
motivats. Ho veig cada dia que la gent no estima el seu treball, entre d’altres coses perquè no creixen per dins, sinó que
només ho fan per fora: és una frustració constant. Miren un
aparador i volen comprar, però quan ja ho tenen ja tornen a
estar frustrats. Avui dia si no tens el mòbil més petit i el
cotxe més car no ets ningú. No hi ha tertúlies: la gent no
s’asseu a parlar i discutir les coses. Un cop al mes vaig a
Barcelona i em reuneixo amb uns empresaris i parlem dels
problemes de les empreses des del vessant de les humanitats:
és a dir, de com ser millors i de què fer perquè la gent sigui
millor. No sé si ens portarà enlloc, però ho estem fent.
Jet set
—Com definiries la jet set barcelonina dels vuitanta i noranta?
—Són gent que viuen però no toquen de peus a terra. Són
persones que no creixen per dintre, només ho fan per fora.
En general és gent amb uns valors molt externs que tenen
uns problemes que no són reals. Podria posar l’exemple de
la senyora que està estressada en aquestes diades i el seu
problema és que la Nani dels seus fills no va a esquiar als
Alps amb ella. Em sembla patètic! De tota manera, vull deixar clar que la meva clientela és autèntica, i per tant, no tinc
jet set. La gent que ve a la meva botiga buscant foteses se’n
van perquè es troben que no és el seu lloc, malgrat que els
atenc i els intento interpretar, però a la llarga cadascú va al
lloc on se sent més a gust.
—Quan et tocava tallar els cabells a Jordi Pujol a la
Generalitat i quines impressions en vas treure?
—Quan Pasqual Iranzo no hi era, perquè potser li estava
tallant el cabell al Rei, i trucava el president Pujol, que sempre telefonava personalment. Em va tocar tallar-li el cabell
en dues ocasions. La meva experiència en aquest sentit és
bastant bona. Vaig anar al Palau i després d’esperar-me cinc
minuts en una sala, va venir ell, es va asseure i de seguida
em va començar a fer preguntes i s’interessava per la meva
vida professional i què feia el meu pare. Li vaig dir que era
perruquer com jo, però que ja estava jubilat a causa del
Parkinson. Em va dir que ho sentia. Li vaig tallar els cabells
enmig d’una conversa molt agradable. Al cap d’un parell
d’anys, es va donar la mateixa situació i vaig tornar-hi.
Només donar-me la mà, el president em va dir: ‘I el seu pare,
com es troba?’. Un home cm ell, amb els problemes que
tenia, que es recordés del pare del seu perruquer accidental,
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em sembla increïble. Entre d’altres coses, demostra que té
una memòria impressionant. Lògicament, va ser una experiència molt agradable. Després també el vaig atendre diverses vegades en diferents campanyes electorals, sobretot en
els espots publicitaris. Mai no repetia cap anunci: entrava a
la sala, saludava a tothom, es treia les ulleres i llegia un
paper que portava fins que li tocava intervenir i se n’anava.
Sempre tenia molt clar quin missatge havia de donar. No
estic dient amb això que jo tingui una tendència política
determinada, sinó que parlo com a assessor d’imatge.
Imatge
—Avui dia la imatge és molt important?
—Fonamental. Uns dels que han d’aprendre molt d’imatge
són els polítics i no en fan gaire cas. En països com els EUA,
els assessors d’imatge estan a l’ordre del dia, mentre que a
Espanya hi ha individus com l’Aznar que es permeten dir
que el seu assessor d’imatge és ell mateix. Tots els polítics
necessiten aquests assessors.
—També vas tallar els cabells a Pasqual Maragall, en
aquest cas a l’Ajuntament. Com va anar l’experiència?
—El vaig atendre durant els tres o quatre anys abans de les
Olimpíades del 1992 i habitualment a l’Ajuntament. Hi vaig
tenir una bona relació, ja que sempre va ser un home molt
amable, tot i que distant, ja que mai no vam entrar en converses amb profunditat. Pel que fa a la seva imatge sempre
li havies d’anar al darrere perquè no es cuidava gens. Deia
que era un home del poble, però no s’adonava que també era
un polític i com a tal tenia l’obligació de cuidar la imatge.
Recordo el primer dia que vaig entrar al despatx de
l’Ajuntament de Barcelona i em va dir: ‘Ja em pots tallar el
cabell aquí mateix’. Jo li vaig dir que hi havia una catifa preciosa...
—Tens altres anècdotes de polítics que puguis explicar?
—N’hi ha, però formen part del secret professional. Però sí
que et puc dir que hi ha diversos polítics amb els quals he
tingut veritables problemes per poder-los assessorar, ja que
no es deixen. Alguns escolten el que els dius i després decideixen pel seu compte. D’altres polítics tenen unes persones
al seu voltant que no et permeten fer la feina ni entrar en el
món de la imatge i sovint s’equivoquen. Sense ser encara
polític i sense conèixer-lo personalment puc parlar de la
imatge de Joan Laporta, president del Futbol Club
Barcelona, que ha experimentat un canvi substancial des que
és president: s’ha engreixat i es comença a pentinar com el
Berlusconi. Un altre personatge molt simpàtic és Narcís
Serra, que va venir com a ministre i vicepresident del
govern, sempre va estar molt amable.
—D’altres personatges públics com Javier de la Rosa, que
t’han semblat?
—També el vaig conèixer personalment. Venia a la perruqueria amb els seus guardaespatlles i molt protegit. Era una
època en què tenia molts problemes i l’última vegada que el
vaig veure a la botiga estava molt preocupat i al cap de quatre dies el van detenir. En aquella època del pelotazo, que
també és la de Mario Conde, tothom feia servir la gomina.
Aquests individus van fer un canvi en la seva imatge que va
ser seguit per molta gent. Quan entra Conde a la presó i
deixa la gomina, també ho fan molts dels seus seguidors.
Recordo que quan Aznar va rebre la bomba, portava tanta
laca que no va sortir del cotxe ni despentinat. Si parlem de
cabells, l’Artur Mas l’hauria de portar semblant al Kennedy,
que voli i expressi llibertat. S’hauria de treure aquesta mena
de mecanismes que té per moure’s, ja que sembla un mecano. Si escoltés més els assessors d’imatge guanyaria vots,
però ara el seu cabell no es mou i a sobre camina forçat, no
és estrany que en el programa Polònia l’imitin com un robot.
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«Costa d’entrar a una perruqueria
avantguardista, amb cabines
unipersonals i un servei
personalitzat, tot i que un cop
han entrat, se senten més tranquils
i es relaxen. Però m’està costant»
—Com a perruquer reps confidències per part dels clients?
—Sí, moltes. A la perruqueria es crea un clima de complicitat de manera que gairebé som com psicòlegs. Durant els
anys s’arriba a adquirir una experiència i d’alguna manera la
gent quan està asseguda a la cadira on passa una hora amb tu,
com que no et coneix de res, t’explica coses que si et conegués molt no ho faria. Rebem informacions de tot tipus que
lògicament formen part del secret professional i no les explicaré mai. Ara bé, reconec que de vegades et trobes en situacions complexes i íntimes que van des de problemes de calés,
d’amor o de malaltia. En general, la gent no té mala llet i
sempre cal tractar-la de manera positiva. Darrere d’un bon
dia mal expressat hi pot haver un fill amb càncer, una hipoteca que no pot pagar i, per tant, cal saber interpretar aquella
persona. Les persones que entren dins del meu espai vull que
siguin felices, que sigui com un oasi on se sentin bé.
Manresa
—Com veus Manresa, ara que ja fa quatre anys que hi treballes?
—Quant a clientela, els paràmetres són molt diferents als
de Barcelona. Encara que no ens ho creguem, en general,
la gent es cuida molt més que a Barcelona. És una ciutat on
tothom es coneix i això fa que tots surtin al carrer ben pentinats i ben vestits. Per tant, el consum d’imatge és molt
superior a Manresa. Se segueix molt més la moda per habitant a Manresa que a Barcelona. La dona vol canviar molt
més d’imatge.

—Com és doncs el teu tipus de clientela a Manresa?
—A l’home manresà li costa d’entrar a la meva botiga
perquè encara va molt a la barberia. Si a Barcelona un 70%
de la meva clientela masculina es fa la manicura d’una
manera habitual, a Manresa encara no tinc cap client que se
la faci. Costa d’entrar a una perruqueria avantguardista,
amb cabines unipersonals i un servei personalitzat, tot i que
un cop han entrat, se senten més tranquils i es relaxen, però
m’està costant. Normalment, el perfil del client manresà és
d’un executiu mitjà-alt, amb poder adquisitiu o gent molt
jove. En canvi, la dona consumeix a tot drap. Quan vaig
obrir, durant quinze dies el local estava sempre ple. A
Manresa hi ha tribus urbanes, de manera que si ve algú d’aquesta tribu, tot seguit vénen tots els altres membres. En
canvi, si no li agrada com li fas, tens la tribu perduda. A
Manresa hi ha moltes noies joves de setze a vint-i-cinc
anys que s’arreglen cada setmana perquè volen estar impecables.
—Per què ha evolucionat tant el món de la perruqueria?
—Perquè com més cultura té un país més artificis crea. Per
tant, estem en un país que ha anat evolucionant en tots els
aspectes fins al punt de tenir perruqueries a un alt nivell.
També ha evolucionat molt perquè s’ha creat aquesta necessitat. L’ésser humà és l’únic animal que té consciència de la
mort i que envelleix. Per tant, és una evolució involutiva.
Cada dia que et mires al mirall tens una arruga més. Això és
un drama. Depenent de com s’assimili personalment es porta
bé o malament. Un altre factor a tenir en compte és que l’home del segle XXI viurà cent anys o més perquè ens poden
canviar totes les peces internes. Però, què passa amb el xassís? Aquest és nostre: dels perruquers, dels esteticistes, dels
cirurgians plàstics. El futur és nostre i els nous perruquers
canviaran totalment, fins al punt que professionals d’altres
sectors envairan el món de la perruqueria.
—Què opines de la perruqueria unisex?
—No existeix. Hi ha el nom i es pot fer servir quan l’home
i la dona són joves. Quan l’home o la dona comencen a
tapar-se els cabells blancs o les seves arrugues i comença
aquest deteriorament necessita intimitat. Per això tinc les
cabines personalitzades. Molts clients no volen que d’altres
vegin quins artificis els estem fent. Poden haver-hi perruqueries que facin home i dona, però amb espais diferents.
—Hi ha moltes dones interessades en els pentinats de
moda?
—Sí, volen consumir moda per estar sempre a l’última.
Avui dia, qui no ven futur està acabat. La moda està íntimament relacionada amb ambients joves. Per tant, la faràs
amb una noia de 20 anys i li ensenyaràs a una de 45. Pel
que fa a l’home, fins ara no consumia moda, però ara ja hi
ha homes objectes, yuppies, metrosexuals que consumeixen tanta moda com la dona o més i coneixen el tema. Fer
canviar la gent gran a partir dels quaranta anys és molt difícil.
—Diuen que quan una dona està angoixada va sovint a la
perruqueria. Ho has notat?
—Sí. O van a la perruqueria o van de compres. Quan em
ve una dona angoixada a la perruqueria, normalment si és
una clienta que conec faig d’assessor d’imatge o de psicòleg i els dic que no els tallo avui el cabell perquè no estic
inspirat. Li dic que vingui l’endemà i aleshores no torna i
em dóna les gràcies. Actuo a través de l’experiència. A
vegades si ens equivoquem és perquè no coneixem bé la
persona que tenim al davant. Fa tres anys em va venir una
noia d’uns quaranta anys, molt maca, que tenia algun problema personal i el va abocar cap a mi. Li vaig fer unes
tallades de cabell que no li van agradar fins que va deixar
de venir, però en el fons hi havia un altre tipus de problema que mai no vaig conèixer.
Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA
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L’ENTREVISTA

el Perfil
rancesc Carafí López neix al barri de Sants de
Barcelona el 16 d’octubre de 1960. De tradició
perruquera per la branca familiar paterna, tant del
seu pare, Francesc, com del seu avi, que fou barber
i alcalde de Sants. La seva mare es diu Montserrat
i es va dedicar a les tasques de mestressa de casa. Comença
a estudiar en un col·legi nacional, «on no m’ensenyen a
escriure ni parlar català, tot i que el parlàvem a casa com
molts catalans d’aleshores». Passa a un altre col·legi nacional on es preparaven tots els professors fins arribar al BUP,
que el fa a l’Emperador Carlos, «un dels col·legis més reaccionaris que hi havia llavors a Barcelona, però on curiosament quan es va morir en Franco es van cremar banderes i
fotografies del general, amb intervenció de la policia, que
ens va estomacar». Amb quinze anys decideix que vol estudiar perruqueria i s’introdueix dins del món de la imatge dirigit pel seu pare. Comença a treballar a la barberia del seu avi.
Més tard entra a Cebado, que era i és una de les perruqueries
més importants que hi ha a Barcelona i amb divuit anys és
l’encarregat de les seves perruqueries. «Treballava molt al
costat de Cebado, que va ser un home que em va ensenyar
molt, sobretot en perruqueria de dones, on em va donar una
sensibilitat especial». Després munta la seva primera perruqueria amb una franquícia de Rafael Pagès als dinou anys,
que obre a la Via Augusta de Barcelona, amb un altre company. «Aquesta aventura va durar poc, perquè no estava molt
d’acord amb la manera com es portava la línia de l’empresa
i vaig marxar de la societat».
Munta una segona perruqueria pròpia al carrer del Doctor
Ferran, a Pedralbes, conjuntament amb Àngels Oritjà, que
s’ocupava de les qüestions d’estètica. S’hi va estar quatre
anys. Damunt d’aquesta perruqueria vivia Pasqual Iranzo,
amb qui el seu pare havia treballat durant 30 anys, sense tenir
una relació personal intensa. «Vaig començar a pujar a casa

F
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seva a prendre cafè i a parlar de feina fins que m’ofereix la
possibilitat de treballar amb ell com el seu director».
Efectivament accepta i es converteix en director de les quatre
perruqueries que aleshores Iranzo tenia a Barcelona. S’hi està
vuit anys treballant molt intensament. Hi aprèn molt i coneix
gent important com ara polítics, artistes i esportistes. Al cap
d’aquest temps decideix que ha de fer un salt i muntar definitivament la seva pròpia empresa. I l’obre fa catorze anys als
edificis Trade de Barcelona, darrere El Corte Inglés de la
Diagonal. «És en aquest moment que tinc èxit i treballo multéssim». Des de fa quatre anys va decidir obrir una perruqueria a Manresa, concretament al carrer Sant Joan Baptista de
la Salle, perquè hi coneix la seva dona, l’ Àngels, que és manresana, tot i que viuen a Salelles, en una casa rehabilitada del
segle XVIII. Paral·lelament, col·labora amb l’empresa
d’Enrique Romero que representa The Colomer Group, que
el recolza a fons en el seu projecte i treuen uns productes i
tècniques anomenades American Club, de tal manera que
«sóc l’encarregat de fer-ne el llançament a tot Espanya,
Mèxic i Argentina», fet que l’obliga a viatjar sovint a aquests
països per presentar-hi aquests nous productes, alhora que hi
prepara equips de vendes i equips tècnics per poder desenvolupar tota l’estructura d’American Club. Aquesta activitat la
fa durant cinc anys fins que ho deixa a causa del gran volum
de feina que té en les seves dues perruqueries que regenta
actualment: una a Barcelona i una altra a Manresa. Dins del
món de la perruqueria també ha fet xous a Madrid, Galícia i
al Sud d’Espanya. Malgrat haver treballat amb professionals
com Cebado, Iranzo i Pagès es considera un autodidacte que
sempre està aprenent noves tècniques. Ajuda a fer trasplantaments de cabell a la clínica Teknon de Barcelona.
D’entre les seves aficions destaca la música, de la qual és un
gran afeccionat i «m’ha ensenyat a dominar-me a mi mateix
i a tenir tranquil·litat, a veure les coses en perspectiva». Té
un piano de mitja cua a casa i el toca sovint. També li agrada
molt la pintura, sobretot des de l’època en què treballava a
Iranzo, quan va conèixer Tàpies, Subirats, Frederic Amat i
Guinovart. Fins i tot havia participat com a oient en algunes
de les tertúlies organitzades per aquests pintors. 

IMATGES DE LA DICTADURA

E

1973

l Centre Excursionista de la
Comarca de Bages, entitat
constituïda oficialment el dia
9 d’abril de l’any 1905, amb
l’objectiu de fomentar la cultura i l’esport muntanyenc, ha celebrat
el primer centenari fa poc més d’un
any. Entre les diverses activitats que ha
desplegat al llarg de la seva fecunda
vida, l’any 1969 el Grup d’Alta
Muntanya comença les grans aventures expedicionàries
per assolir els cims més alts del planeta, la primera de les
quals als Andes de Bolívia; l’any 1970, amb l’Operació
Gran Atles del Marroc; el 1971 a l’Orient Mitjà, a l’Iran, i
el 1972 a Grenlàndia, amb l’ascensió a 25 cims verges.
La fotografia correspon al retorn de l’expedició a l’Hindu

Kush de l’any 1973, on amb el coronament dels dos cims del Tirich Mir (7.707
m i 7.487 m) els nostres expedicionaris
del CECB aconseguien el sostre alpinístic estatal del moment. Alguns dels
membres de l’expedició, Ramon Majó i
Antoni Bahí, reben la salutació i felicitació de l’alcalde Ramon Soldevila
Tomasa i del tinent d’alcalde d’Esports,
Climent Roca i Llobet.
Des d’aleshores el Grup d’Alta Muntanya ha desenvolupat una vintena llarga d’operacions i expedicions amb fites
importants: Kenya, Himàlaia (Nepal), Afganistan, Alaska,
Andes del Perú, Illes Spitzberg, Nova Guinea, Himàlaia
(Índia), Everest 2000, etc. 

Text: Ignasi Torras Garcia
Fotografia d’Antoni Quintana Torres
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Nou Mazda2. Posa el teu món en forma.

Gaudeix de la conducció més divertida amb el primer compacte a la teva
mida: gràcies al seu disseny, a la seva agilitat, al seu caràcter vital...
Ha arribat el moment de posar el teu món en forma.

SIGUES
ECOLÒGIC!
DES DARA ÉS
MÉS ECONÒMIC

Nou Mazda2 amb aire condicionat i CD amb MP3 per 11.290  **.

mazda.COM - 902 345 456

¡Esto es Zoom-Zoom!

**PVP recomanat per a Mazda2 1.3 75cv Active a la Península i Balears. Transport, IVA, Pla Prever i descompte promocional inclosos. Oferta vàlida fins al 31/12/07. (5) Garantia original: 3 anys ó 100.000 km. Seguretat
Mazda opcional de 5 anys sense límit de quilometratge. Tots els nostres vehicles tenen Assistència Mazda durant el seu període de garantia. Consum ponderat: entre 5,4 i 5,9 l/100 km. Emissions de CO2: entre 129 i 140
g/km. *Et regalem, des dara, lestalvi de lImpost de Matriculació que saplicarà al Nou Mazda2 a partir de l1 de gener de 2008 després de lanunci del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2007.

CAMPS AUTO REPARACIÓ S.L.

Carretera de Vic, 75 - 08240 Manresa - Tel. 93 877 28 19
mazdacamps@campsmazda.e.telefonica.net
Si vols descobrir el secret per posar el teu món en forma, et convidem a visitar el teu concessionari Mazda.

TASTETS DE MOTOR
ENRIC OLLER I CARBÓ

Mazda 2: Marca de la casa
Combina solidesa amb una forta sensació visual de moviment i aposta per l’agilitat en
tots els fronts. És més compacte i lleuger, molt divertit de portar i igual de pràctic.
Captiva per estampa, resposta i consum. De l’anterior model, només en queda el nom!

C

ompacte, per recuperar l’essència
de l’utilitari autèntic, la carrosseria
de la segona generació del Mazda2 perd
algun centímetre però no pas en detriment de l’habitabilitat. És, per exemple,
més gran que un Toyota Yaris però més
xic que el Clio. En qualsevol cas, presenta ara una silueta més esmolada. En
forma de tascó. Amb una línia de cintura
que baixa subtilment en direcció al morro
per millorar també la ubicació dels retrovisors i guanyar en visibilitat posterior.
Ens agrada especialment com els tècnics
han resolt el frontal. La forma de les òptiques, la discreció de l’engraellat superior
i la posició dels antiboires. Tot plegat per
proporcionar-li un extraordinari coeficient aerodinàmic Cx de 0,31. Millor que
la majoria dels seus potencials competidors. De moment, es ven només amb
carrosseria de cinc portes i amb tres possibles mecàniques. Totes de gasolina. Els
que pensin en un dièsel hauran d’esperarse un mes, que és quan arribarà l’1.4
common rail sobrealimentat.
L’interior és espaiós per efecte de la distància entre els eixos (2,49 metres), una
de les més generoses del segment. A dins
hi caben bé quatre adults i els que s’acomoden al darrere apreciaran una agradable sensació: la distància lliure fins el
sostre i la possibilitat de poder posar els
peus confortablement per sota el seients
que els queden al davant. L’únic inconvenient és que la banqueta no es pot desplaçar longitudinalment. I això compromet
la capacitat del maleter, de només 295
litres i amb un llindar de càrrega un pèl
massa elevat.
En el panell de comandaments, Mazda

ha donat protagonisme al minimalisme
en un pla horitzontal per accentuar encara més la sensació d’espai. La major part
dels elements són rodons. Per remarcar el
caràcter desenfadat i juvenil del model.
Destaca la guantera amb clau que inclou
també un pràctic revister vertical molt
útil si mai hem de consultar un mapa i la
palanca del canvi, situada més amunt i
pròxima al volant. Hi ha força racons
adaptats als petits objectes de butxaca i
una oportuna connexió mini-jack entre
els seients del davant, per poder connectar-hi reproductors externs de so.
Els japonesos han fet servir profusament l’acer d’alta resistència en l’estructura del cotxe. Curiosament, aquesta
aposta els ha servit per guanyar rigidesa i
seguretat i estalviar vibracions, rumorositat i pes. El nou Mazda2 és 100 quilos
més lleuger que el seu antecessor i francament més estable! L’auto es comporta
bé en qualsevol circumstància però, especialment, en l’àmbit urbà i en carreteres secundàries. Allí on hi ha més revolts,
que és on s’agraeix que tingui un tacte
agradable. L’esquema de les suspensions
(McPherson al davant i barres de torsió,
al darrere) li proporcionen un alt grau de
dinamisme perquè preserven les inclinacions desagradables de la carrosseria i el
fan ser més eficaç. A aquesta sensació hi
contribueix especialment la direcció. Ara
elèctrica i més directa, però amb columna sense regulació de profunditat.
El nou Mazda2 és d’aquells autos en
què un cop d’accelerador té un efecte
immediat sobre el dinamisme. I això va
bé en ciutat i en carretera oberta. A El
Pou de la gallina hem provat la mecàni-

ca 1.5, que genera 103 CV de potència.
Un giny construït íen alumini que porta
distribució i col·lector variables en el sistema d’admissió. Molt progressiu i capaç d’estirar-se fins a les 6.000 revolucions per minut. D’aquells que tens la
impressió que generen més empenta que
la declarada. Demana un ús freqüent del
canvi per adaptar les relacions al règim
òptim de funcionament de la mecànica,
però també és de les eines que agraden
als que frueixen a l’hora de destil·lar tot
el potencial dels cotxes.
Personalment, hauríem agraït un pèl
més de capacitat per al dipòsit de combustible (a favor de l’autonomia) i la
inclusió entre els indicadors d’un rellotge
per a la temperatura de l’aigua. Un element francament útil per transitar per la
geografia peninsular, a ple estiu. 

FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter. 4 cil. en
línia. 1.498 c.c. 103 CV gasolina
95 Tracció: Davantera Canvi:
Manual 5 vel. Frens: Discs/tambors Pes: 1.035 kg. Vel. màx:
188 km/h. Accel. 0 a 100 km/h:
10,4s. Consum mitjà: 5,9 litres
Preu: 15.990 euros.
Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA
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la fila cultural

Ferrándiz:
el somriure innocent
En el desè aniversari de la mort de Ferrándiz, la Biblioteca del Casino de Manresa
ens ofereix exposició retrospectiva de contes i postals, que ens apropa a una petita porció de l’extensa producció de l’artista i que fins al 10 de gener trobarem
reunida gràcies a la iniciativa de Roser Rojas.
LAURA CORRALES

J

oan Ferrándiz i Castells (19191997), nascut a Barcelona, va ser
un gran escriptor i dibuixant, lloable
tant en la seva faceta literària com artística, que al llarg de la seva trajectòria va
anar desenvolupant un estil particular,
avui dia fàcilment reconeixible, tant a
nivell formal com temàtic. Entre les
seves creacions artístiques trobem pintures –una gran majoria de temàtica
religiosa–, postals nadalenques i il·lustracions de contes. Es tracta d’una
ampli ventall de comeses d’un llenguatge gràfic comú, distingible tant per la

La Mariona castanyera (1988), de
Ferrándiz. Dibuixos: col·lecció Roser Rojas

combinació cromàtica com per la ingenuïtat dels seus protagonistes, la majoria d’ells infants, àngels i pastorets de
rostres innocents i alegres.
Ferrándiz també va fer-se un lloc en el
món de les lletres, com a autor de poesies i diversos contes que publicava en
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editorials pròpies com Vilcar o Edigraf.
Va estudiar a l’Escola de Belles Arts de
Barcelona, on conreà la seves habilitats, i també va ser estudiant de Lletres,
d’aquí el seu interès per l’escriptura. En
aquest últim aspecte, va ser prou afortunat i va obtenir premis com
l’Englantina d’Or en dos Jocs Florals
de la Llengua Catalana: el celebrat a
Lausana l’any 1976 i el celebrat a
Barcelona l’any 1979.
Com a il·lustrador va revolucionar el
món de les postals nadalenques i del
conte infantil, tot creant tendència i
satisfent la demanda editorial, la qual,
més endavant, l’acabà convertint en
esclau de l’estil que l’havia fet famós.
Endemés va cultivar altres feines com
la de guionista de dibuixos animats i
còmics. Pel que fa a les seves qualitats
personals, podem dir que Ferrándiz era
un home especial per la seva sensibilitat i positivisme –així ho demostren les
seves frases cèlebres, algunes d’elles
recollides a l’exposició–, però també
pel seu caràcter reservat, protector de la
seva intimitat. Tanmateix, la seva introversió no li va impedir participar en
diversos actes culturals com ara el
segon congrés de la Llengua Catalana i
col·laborar en institucions com el
Centre Unesco Espanya, del qual fou
cofundador l’any 1960.
Exposició al Casino
Ferrándiz, el somriure innocent, així
es titula aqueta mostra de contes i postals –també presentada com El Nadal
de Ferrándiz– de diverses èpoques, que
no només palesa l’evolució estilística
de l’artista, sinó que ens permet rememorar aquelles imatges que en algun
moment van formar part de les nostres
vides, de la nostra infantesa, dels nostres records i sentiments. La mostra
prové de la col·lecció de Roser Rojas i

compta amb un total de 91 contes o llibres infantils en català, castellà i també
francès –alguns són adaptacions–, a
més de postals nadalenques donades
per la família Selga. Entre els contes, en
trobem de molt coneguts com Mix y su
cascabel (1961), L’esquirol feiner
(1985), La Mariona castanyera (1988),
entre d’altres; també il·lustracions com
les del Poema del pessebre (1966) de
Joan Alavedra.
Com afirma el crític de literatura
infantil i juvenil Josep Maria Aloy,
«l’ànima d’aquesta exposició ha estat
la Roser», que fa dos estius va decidir
reunir contes i postals de Ferrándiz,
sense afany col·leccionista ni cap pretensió més enllà del desig emotiu i personal. Dedicada professionalment a la
docència i, en el temps lliure, al dibuix
i a l’explicació de contes als nens, la
voluntat de Roser Rojas no és altra que
retre un petit homenatge al desaparegut
dibuixant que, des de la seva mort, resta
injustament oblidat, encara que paradoxalment va ser popular en vida: les
seves postals van traspassar les nostres
fronteres i es van expandir arreu del
món. Els seus contes van ser traduïts a
multitud d’idiomes, com l’alemany,
l’anglès, el francès i el suec. Com ha
pogut comprovar la pròpia Roser,
endinsar-se en el món de Ferrándiz
suposa moltes contradiccions: col·leccionistes invertint sumes prominents en
les seves obres, però cap estudi sobre la
seva trajectòria artística i literària i,
encara menys, sobre la seva persona:
«Potser no se li perdona que durant
molt de temps les editorials exigissin
il·lustracions del seu mateix estil»,
opina la Roser.
Any Ferrándiz
Deu anys després de morir, l’any 2007
hauria d’haver estat l’Any Ferrándiz.

No obstant això, són els petits gestos els
que ens ajuden a mantenir viu el record
de personalitats tan importants com
Ferrándiz. En aquest sentit, la Roser
n’és una impulsora, atès que ha portat la
seva col·lecció a diverses institucions
com la Biblioteca de Sant Joan de
Vilatorrada, la Fundació Callús, la
Biblioteca d’Artés i, tal vegada, la
Biblioteca del Casino no sigui l’últim
tram d’aquest recorregut.
La mostra ens permet sentir, explorar i
gaudir de la màgia de Ferrándiz, que va
marcar una fita en la iconografia nadalenca a partir de 1952, amb imatges que
esdevingueren prototips d’un convencionalisme indiscutible en el món de la
postal, apreciades tant per la vivesa del
seu color com pels valors profunds que
se’n desprenen. Segons la Roser
«mirats objectivament, els dibuixos
d’en Ferrándiz són tècnicament impecables: de traç, color, textura, composició, expressivitat... Mirats subjectivament penso que tenen ànima, tenen
vida. No et poden deixar indiferent ja
que aconsegueixen comunicar perfectament allò que pretenen: tendresa,
bones... T’encomanen el seu somriure
innocent».
En la presentació de l’exposició, que
va tenir lloc al vestíbul de la Biblioteca
del Casino el dimarts 18 de desembre,
també es va comptar amb la presència i
l’aportació de Josep Maria Aloy, que va
voler constatar dues coses: la primera,
el silenci esfereïdor que envolta la figura de Ferrándiz des de la seva mort i, la
segona, l’orgull que sent cap a aquella
gent que com la Roser dediquen part
del seu temps «a recollir i ensenyar l’obra dels artistes silenciats». Segons el
crític, l’exposició és «un homenatge a
una persona delicada, sensible i apassionada, portadora d’una alegria innocent i exquisida, capaç d’emocionar tot
un poble».
Aloy descriu a la perfecció els trets
més genuïns de la personalitat de
Ferrándiz, que, com molts artistes, se
sent atret per la facultat de comunicació
de què disposa l’art. Què ens vol comunicar? La infantesa com a símbol de
tendresa, vitalitat i puresa, però també
com a recurs per combatre la superficialitat i la indiferència que embriaga
els homes. Així doncs, la seva obra no
només està dedicada a l’infant sinó a

Diversos dibuixos i felicitacions de Ferrándiz. A dalt, postal de Nadal. A la fila del mig,
El doctor As (1958) i postal d’homenatge a Charles Chaplin. A sota, postal d’infants
mostrant el seu somriure innocent.

recuperar l’amor i l’esperança en els
homes. Tal com diu Roser Rojas, «recuperar un bocí d’infantesa davant dels

dibuixos de Ferrándiz, penso que és el
millor homenatge que li podem fer en el
desè aniversari de la seva mort». 
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ARTS

L’ànima del bronze

La cirereta del pastís

LLORENÇ CAPDEVILA

JOAN MORROS

algrat que pot semblar paradoxal, l’escultura
a segona temporada de la Sala Gran del Kursaal
–estàtica per definició– és una de les disciplines
presentarà grups i muntatges de gran format i
artístiques que de manera més fidel pot captar la
prestigi: Obres com Stalin o La plaça del diavida en moviment: el gest. El principal repte, i la
mant, cantants com Ismael Serrano, i òperes com
principal dificultat, de l’escultor de figures humaLa Traviata. Però mentre la Gran anirà fent el
nes és, més que no pas la fidelitat aparent al model real, la
seu camí, des de mitjans de gener i fins el mes de juny
capacitat d’infondre vida a les seves creacions tridimensionals,
està previst que passin per la Sala Petita 25 espectacles,
dotar-les de la força per comunicar sensacions. I és justament
que poden resultar molt interessants.
així, Sensacions en bronze, que s’anomena l’exposició de
Una de les novetats de la programació, és el trasllat a la
Ramon Oms a la sala d’exposicions del Centre Cultural del
sala petita de les projeccions del Documental del Mes que
Casino de Manresa. Es tracta d’una selecfins ara es feien a la sala de la Plana de
ció encertada i gens embafadora de peces
l’Om de Caixa Manresa. Precisament
procedents d’espais públics, de col·lecla primera d’aquestes projeccions es
cions particulars o de la pròpia col·lecció
farà el dijous 17 de gener amb el docude l’artista.
mental TheWar on Drugs (La guerra de
En aquesta mostra, l’autor d’algunes de
les drogues).
les escultures més populars de la comarca
La programació del primer semestre
presenta als visitants un conjunt d’obres
serà molt variada i inclourà música,
amb vida pròpia, cobertes d’una pàtina
teatre, dansa, circ... El primer concert
espiritual que, no per familiar, deixa de ser
anirà a càrrec del cantautor Joan Isaac,
corprenedora. D’entrada, l’immens rostre
el dimecres 16 de gener, i hi presentarà
d’una noia que bufa (Aires renovadors, de
el mateix repertori que dos dies després
guix i resina, fa més de dos metres i ha
oferirà en L’Auditori de Barcelona. Els
estat pensada per a aquesta exposició)
amants del jazz podran gaudir de
impressiona no tan sols per les seves
músics de primer nivell com Carles
dimensions, sinó també per la factura
Benavent, Pedro Gonzalez, Javier
impecable (el gest de bufar és tan suau
Colina, Perico Sambeat o Marc
que, segons com, sembla rebre el visitant
Miralta. Pel que fa a la música clàssica,
amb un petó furtiu), pel missatge... i per
destaca la presència del Trio
l’harmoniosa integració en l’entorn.
Kandinsky i del Quintet Elea Sonor.
Després de la sorprenent rebuda, el recoEl teatre també té alguns plats forts
rregut segueix amb l’eloqüent gest d’Inper als sis primes mesos de l’any. Le
quietud, i amb l’estatisme dramàticament
mani forti és un dels muntatges teatrals
escapçat del retrat que fa de guardó per al
mes punyents que s’han pogut veure
premi literari Joaquim Amat-Piniella.
darrerament a la cartellera de
Al costat d’algunes obres conegudes i
Barcelona. Basada en uns fets reals,
reconegudes, com els Infants de la Font
l’obra és una brutal reflexió sobre l’adel Bosquet, de Sant Fruitós de Bages, o
dolescència. Amb un to totalment difela Noia de la plaça, de Rajadell, un pot
rent, dues perles teatrals: Mejorcita de
admirar de prop, i en un espai perfectalo mio i Amour de mere, totes dues en
Il·lustració: Anna Crespo
ment acondiciat, altres figures de mida
castellà. El dia de Sant Jordi, la Mireia
natural com la nimfa Galatea, que baixa
Cirera ens presentarà Sóc una bruixa,
un graó qui sap si per anar a banyar-se al
basada en tres contes de Mercè
riu; o la impressionant Salut, que entoma la vida amb aquella
Rodoreda, coincidint amb l’any en què se celebra el cenarrogància tan serena.
tenari del seu naixement.
Tot i el protagonisme de la figuració realista, cal no deixar de
I per acabar amb bon humor, el clown Jango Edwards,
banda les imatges volubles de regust aquàtic, com Davant la
que va impartir un curs a l’Aula de Teatre, presentarà al
Mediterrània; les d’inspiració onírica, com la inquietant
mes de juny la seva darrera bogeria que porta per títol
Somni; la força viril d’una Victòria amb vocació d’esperó de
Cabaret Cabron.
proa; o les propostes un xic més conceptuals.
Com podeu veure, la programació de la Sala Petita serà
Retrats, esbossos, medalles i fins i tot unes vitrines que, a tall
una capsa de sorpreses, els dimecres i dijous, a les nou del
de pròleg, il·lustren sobre el procés d’elaboració que va del
vespre. 
fang al bronze completen una exposició de la qual, si ensopegueu que hi ha poca gent i hi pareu atenció, podreu sentir els
batecs.
(L’exposició Ramon Oms, sensacions en bronze es pot veure
a la sala d’exposicions del Casino fins al 27 de gener) 

M
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L’ULL DE LA CÀMERA
LLUÍS CALDERER

i

1 de desembre de 2007
Per tot aquest bé que ens manca
deixeu-nos fer un crit sonor! (Clementina Arderiu)

Beneita sies, tempestat passada,
perquè fas alçar els ulls a la llum nova!
(Joan Maragall)

No hi ha pau en la por de llarguísima bava. (Agustí Bartra)
Plau-me encara parlar la llengua d’aquells savis,
que ompliren l’univers de llurs costums i lleis,
la llengua d’aquells forts que acataren los reis,
defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis.
(Bonaventura Carles Aribau)

Res no s’acaba i tot comença.
Vénen mecànics de remença
amb olis nous de llibertat. (J.V. Foix)
Que pura em sembles
amb tantes veus composta,
pàtria, de tanta
esperança que aspira
per damunt les senyeres! (Carles Riba)
Mil sagetes al vent que clamen llibertat (Joan Salvat-Papasseit)

I què hi farem, si som el poble-nosa,
si el món, almenys aquí, es refusa a assemblar-se
a la imatge que en fa el vostre desig?
No heu d’esperar que presenten excuses.
(Jordi Sarsanedas)

Volem conquistar l’Espanya
i això és desvari d’infants:
ans conquistem-nos nosaltres
que prou feina que hi haurà. (Àngel Guimerà)

Damunt les lloses del pati
hi ha les petjades caminants
del poble que encenia ciris
a la llibertat.
(Vicent Andrés Estellés)

Déu nos do la gosadia
de la sang independent,
i aquesta ànima difícil,
i aquest llavi malcontent.
El corser que posi ales
es fa estel al firmament. (Josep Carner)

I Catalunya tindrà el pit revolt
i pensarà més clars els pensaments
i durà més empenta dins les venes,
i tot plegat li haurà esmolat les dents
per rompre les cadenes!
(Josep Maria de Sagarra)

Mai no hem pogut,
però, desesperar
del vell vençut
i elevem en la nit
un cant a crits. (Salvador Espriu)

Cruel per senyoria, algú ens aquissa
la gelosia fosca i l’urc funest.
Jurament li n’hem fet, i ens val la vida:
ni mort ni déus no ens colgaran vençuts.
(Segimon Serrallonga) 

Il·lustració: Dani Hernández Massegú
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Deixem enrere el 2007
l’any del Kursaal i Sant Benet.
El 2008 també inaugurem,
a veure quines en farem...
Gener 2008

editorial

Fil directe

U

na de les iniciatives engegades
pel govern tripartit format el
1995 va ser el 010. El servei telefònic d’informació ciutadana que
aquest desembre passat ha complert
10 anys. Per fer més festiu l’acte, 8
membres de l’actual equip de
govern, alcalde inclòs, es van asseure una estona a atendre els ciutadans

NÚMERO 135

a l’altra banda del fil telefònic. No
sabem si van ser tan àgils en les
seves respostes com la majoria d’operadors i operadores habituals del
servei o, com en altres serveis d’empreses com Telefónica, es van haver
d’excusar en algun moment llançant
l’habitual cortina de fum dialèctica:
«por vegueria de Manresa, no me
viene nada, eh!».
Interessant exercici el que van fer
l’alcalde i els regidors que, ben mirat,
podrien repetir un parell de vegades
al mes ja que, moltes vegades, el 010
és el canal d’amplificació de la seva
inoperativitat, desídia o directament

incompetència. La d’ells i la de la
maquinària burocràtica municipal
que tant s’ha ampliat en la darrera
dècada. Segurament, en aquest canal
es registra més participació ciutadana
que en el qüestionat Pla de’Acció
Municipal. El brain storming sobre
els problemes palpables del manresà
seria inqüestionable. Per acabar de
ser totalment eficaç només faltaria
que el servei s’ampliés a les 24 hores
del dia durant tot l’any i que es derivessin els casos més flagrants al
mòbil personal dels responsables
polítics. Això sí que seria participació ciutadana! 
Gener 2008 EL POU DE LA GALLINA

37

va com va

llum degàs

Tot té solució

D

e bon matí, l’adolescent surt de
casa cap a l’institut. Prop del
bar Montcau, hi ha una furgoneta
aparcada ran de vorera. Quan la noia
hi passa arran, s’obre la porta posterior i l’ocupant, un home de mitjana
edat amb granota de pintor, li reclama l’atenció, s’abaixa la cremallera
i li mostra les penjarolles. L’endemà
es repeteix l’exhibició i el fet i la
matrícula del vehicle són posats en
coneixement dels mossos, que, però,
remarquen la inutilitat de la denúncia ja que cap ordenança sanciona
circular conill per la via pública.
Per més inversemblantment curiós
que sembli, cap llei prohibeix al
nostre cap de redacció ensenyar,
posem per cas, el seu bé de déu de
carn d’olla a totes les nenes de bon
veure, de les més vergafíliques a les
vegetarianes. Una vegada consultats
els ordenaments locals, autonòmics i
estatals sorprèn constatar com, a
banda de la lliure ventilació de baixos, existeix un ampli ventall de
comportaments del tot tolerats. Si
més no, no consta que siguin sancionables actes com els que tot seguit
exposem.
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Cap ordenaça prohibeix, doncs,
donar menjar als cocodrils, cremar
fotos dels reis mags, conduir amb
esclops i antifaç, jugar a seguir el rei
(sempre que no es tracti del mateix
rei), saltar-se els semàfors per dalt,
baixar de l’autobús abans d’haver-hi
pujat, lligar els gossos amb llonganisses, fer l’amor als emprovadors
del Zara, cantar les quaranta, caminar sobre les aigües del Cardener,
pujar al campanar de la Seu i llançar
les campanes al vol, combregar amb
una roda de molí sota el braç, cridar
el mal temps a cops de megàfon, no
tocar de peus a terra, mantenir
carrers amb noms d’alcaldes franquistes, sortir a passejar sense
haver-se dutxat en els darrers trescents seixanta-cinc dies, pensar amb
els peus d’ànec posats, robar hores a
la son, matar el temps, predicar el
que no es creu, mamar-se el dit (o
que te’l mamin), llançar la casa consistorial per la finestra, pixar fora de
test… I, ja que és permès d’anar
conill, també deu ser-ho escorxar-lo
i fer-ne una bossa de pell girada per
a dur-hi l’esmorzar, les adolescents,
camí de l’institut. 

dura és la vida
maria picassó

i em quedo tant a gust!

des de la butaca d’en Voltaire

Solidaritat (1)

P

er aquestes dates de l’any, aquesta paraula és de les més repetides
per tal d’ablanar-nos els cors i fer més
fàcil una actitud caritativa. A mi aquesta paraula em porta el record del diari
franquista la Soli (La Solidaridad), o
sigui que no me n’acabo de refiar del
tot. Sota un discurs populista sempre
s’amaga un repartiment desigual de la
riquesa i un soterrament de nobles actituds de defensa dels drets de les persones. Sóc dels que tinc terror a les jornades de recapte. Tant del Domund com
de la Lluita contra el Càncer. En una
ciutat petita s’hi suma la coneixença de
les persones que fan l’acapte de donatius i quedes fatal si dius, de manera
manifesta, que no penses donar ni cinc
cèntims per les referides campanyes de
caritat que, recordem, omplen buits
assistencials que l’estat del benestar
està obligat a donar-ne prestacions.
Doncs, per si no tenia el pap prou ple
i a punt de vessar, de fa uns anys cap
ací tenim un objectiu de destí en allò

Universal (per seguir un concepte joseantonià del tema): La Marató de TV3!
Quin dia tan maco, en què tots es mobilitzen per la mateixa causa! Què dic per
una causa, per… per una malaltia! Però
no havíem quedat que l’estat cobria
despeses? (gastos en l’idioma montillès). Per què, doncs, aquest atac, ple de
caspa, de Solidaritat. Tants pecats han
fet aquesta colla de gent units per la
Marató que per un dia encara ens faran
creure que son sants (ara que
va barat de ser-ho). Algú
ha fet un curós seguiment d’on van destinats els diners? A
quins hospitals i
per a quina recerca? En cap cas
estic dient que
algú s’embutxaqui els calés o hi
hagi una malversació. Qui en surt
beneficiat?
Doncs els circuits habituals
d’hospitals d’alt
nivell, que continuen
unes línies d’investigació

isaac bosch

l’homenot de la pipa
ja pagades per altres fons o beques, i
que continuen retroalimentant els
mateixos conceptes. Si un hospital no
barceloní prova d’entrar en el circuit de
recerca ha de fer aliances amb un grup
universitari o el més probable és que no
vegi un duro (cinc pessetes per als
joves). No es considera recerca buscar
nous mètodes de cribatge de la malaltia, sistemes de gestió dels afectats més
àgils o millorar els processos
assistencials. De fet
alimenta una recerca
basada en els interessos del investigadors i no
dels afectats. 
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bugada al pou
Una de calendaris
Aquest any els professors i les professores de l’IES Guillem Catà també
s’han apuntat a la moda dels calendaris
corporatius. No us penseu, però, que hi
apareguin nus, ja que en aquest cas
s’han inspirat en l’estètica de les escoles dels anys cinquanta i, proveïts de la
inevitable bata ad hoc, hi surten agrupats pel mes en què compleixen anys.
La indicació del dia de l’aniversari de
cadascun i un refrany relacionat amb
cada mes de l’any arrodoneixen aquest
original calendari de sobretaula per al
2008 que ha editat l’equip directiu del
centre.

Senyal SMS
La missatgeria mòbil està fent molt
de mal a la llengua. Fa temps que ho
adverteixen els mestres, cansats d’haver de corregir treballs i exàmens en els
quals els alumnes utilitzen els mateixos
reductors que en els anomenats SMS.
No sé pas on anirem a parar amb
aquesta tendència lingüística que intenta reduir espais per encabir el màxim
d’informació en el reduït espai de 160
caràcters. Però veient aquest rètol ubicat des de fa temps a l’alçada del pont
de Ferro (que travessa la carretera de
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Vic i pel qual passen els Ferrocarrils de
la Generalitat), no sé si podríem dir que
la nostra ciutat és pionera en l’ús del
llenguatge simplificat en els senyals
viaris. Segur que la manca d’espai va
ser la causant de la hipersimplificació
del missatge del cartell on apareixen
abreujats els noms de les ciutat de
Manresa i Barcelona i retolat amb les
sigles Ferrocarrils Catalans. Que, per
cert, ara s’anomenen de la Generalitat.
Bé, tot sigui per guanyar espai.

Vi letal
És curiós el significat que agafen
alguns mots i noms propis en funció
del territori o localitat on s’utilitzen.
Així, per exemple, a Manresa és ben
temerari dir a una senyora que és una
Quica, ja que el nom equival a un
insult per la connotació de la paraula
amb la popular i ja desapareguda prostituta nascuda a Sant Joan de
Vilatorrada, però que va exercir la seva
activitat (sovint intensa) durant dècades a la nostra ciutat. El que ja és més
curiós és trobar un vi, com el que apareixia aquest mes passat en el catàleg
d’ofertes dels hipermercats Carrefour,
que tingui el mateix nom que una
empresa funerària. Concretament
Fontal, nom creat a partir dels cognoms
dels fundadors (Fontanet i Alcañiz), de
l’empresa que durant anys va actuar
monopolísticament a la nostra ciutat i
que actualment continua ben activa. I,
és clar, l’hàbit fa al monjo. Quin manresà o manresana no ha dit algun cop
que va a donar el condol a la família «a
la Fontal», entenent que visitarà les
capelles de vetlla de l’empresa ubicades al carrer del Bruc. Doncs bé, en
d’altres punts geogràfics la marca
Fontal és de vi! No sé si en clau manresana i tenint en compte que als vins
de baixa qualitat se’ls adjectiva com a
«peleones», el Fontal podria ser un vi
mortífer o, directament letal.

Fil per randa erroni
Com el Pou, Regió7 també té amables lectors que contribueixen a
ampliar l’anecdotari que diàriament
queda reflectit a la contraportada del
rotatiu i que s’anomena Fil per randa.
Fa dos mesos, i arran de la resurrecció
d’un parell d’escriptors que va propiciar alguna ploma del diari en un acte
del cicle Maleïts organitzat al restaurant Via Fora!, us parlava de la imaginació i la creativitat dels redactors quan
han d’omplir espais tan encotillats com
el de l’agenda i sovint hom té la necessitat de recrear-se i fer aportacions literàries a les informacions francament
innecessàries. Això és que devia passar
en l’edició del passat 27 de desembre
en la qual, a la contraportada de
Regió7, el redactor va voler explicar
les peripècies d’un individu per trobar
segells a la nostra ciutat la vigília de
Nadal. El relat explicava que la recerca
de segells havia començat en una cua a
l’oficina de Correus. Una situació ben
habitual i probable un 24 de desembre
a les instal·lacions de la plaça
d’Espanya, si no fos que el passat dia
24 l’oficina... estava tancada. Un
detall, si ho voleu, sense gaire importància.

Tancat, per fi
El forn de pa i granja Ca l’Àngel, del
carrer de Viladordis, que deu el nom al
primer propietari tot i que posteriorment va ser traspassat, ha viscut en els
darrers dies un fet, pel que es veu, realment extraordinari i històric: fer festa
el dia 1 de gener. Com ens mostra el
cartell penjat al vidre de l’establiment
en els últims dies de l’any, l’esdeveniment va ser tan celebrat pels empleats
que van voler fer-lo extensiu a tota la
clientela. En tot cas, suposem que per
Cap d’Any van tenir un descans merescut i celebrat.

quintí torra cordons
Suport
nocturn
al bus
Si una cosa tenen clara els representants de la Candidatura d’Unitat
Popular de Manresa és el seu suport al
bus nocturn que ha decidit incorporar
en període de proves l’Ajuntament. La
veritat és que, a diferència d’altres
indrets, a la nostra ciutat la línia,
diguem-n’hi golfa, no està tenint gaire
èxit. Però per als de la CUP això no és
motiu per no mantenir-lo. Així, i amb
el seu tarannà sempre reivindicatiu,
els membres de la candidatura van
voler fer explícit el seu suport a la
mesura enviant un comunicat als mitjans de comunicació la nit del 24 al 25
de desembre, a les tres de la matinada.
Queda clar que cal treballar per la ciutat les 24 hores del dia i els 365 dies
de l’any. Quan la causa s’ho mereix,
fins i tot en festes de guardar com la
nit de Nadal.

ab absurdo

Pintada
enigmàtica
La plaça de Valldaura
ha patit en el darrer any
un canvi total de fesomia després de la seva
reforma i, paral·lelament, ha renovat inquilins amb l’aterratge a la
parròquia del controvertit orde integrista del
Verb Encarnat, que de
seguida ha captat adeptes entre els membres de la Plataforma
per Catalunya. El cas és que en els
darrers dies hi ha aparegut la pintada
que veieu en la imatge referida al

revers d’un individu que no sé pas si és
fidel del convent o client del Sielu,
però que queda clar que, per darrere,
desperta passions. 

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

Alguns interrogants de cara al 2008

G

ermans i germanes, en cloure aquest 2007 hom no pot
evitar fer dissabte i, amb voluntat constructiva, llançar
unes quantes preguntes a l’opinió pública manresana, de cara a
anar aïllant incògnites en el nou any que encetem. Després de
la inauguració de la nova plaça de Sant Ignasi, la primera pregunta de cara al 2008 és claríssima: hi haurà alguna zona
ombrívola en alguna de les noves places de Manresa? I és que
les queixes veïnals no paren i res no és el que sembla... No serà
que en Víctor Feliu era el tapat de les últimes eleccions a la
Federació d’Associacions de Veïns? Altres preocupacions ciutadanes afecten algunes vares de mesurar. La Policia Local farà
controls d’alcoholèmia 50 metres més enllà de La Florinda? I
seguint amb les distàncies: serà Josep Lluís Gozalbo qui correrà els 100 metres
inaugurals del nou tartan de la pista esportiva del Congost? Ho
farà demanant el reagrupament o directament la independència? Més esports, qui
baixarà abans: el
Ricoh de categoria o
Josep Vives de la llotja? Són dilemes que
sotgen als aficionats
del bàsquet.
És clar que en l’apartat cultural els
interrogants també
són múltiples. I és
que potser seria hora
de satisfer algunes

curiositats respecte de la repercussió d’algunes performances
manresanes. En aquest sentit, la Fira Mediterrània té previst
publicar les dades reals d’assistència als actes de la mostra? I,
el que és més difícil, ho farà també el Festival de Cinema
Negre? Amb tant esdeveniment cultural, no és estrany que
molts ens preguntem: el nou gerent de Manresana
d’Equipaments Escènics estarà a l’alçada d’El Galliner? I
d’en Joan Morros? I després dels errors admesos per l’equip
de govern en la gestió del Kursaal, l’Ajuntament demanarà
perdó per haver apujat el cadastre i retornarà els diners als
contribuents? Perquè el comerç està que treu fum... quantes
botigues de roba obriran i tancaran al centre de la ciutat en els
propers 365 dies? Els bancs ja no deixen més diners... donen
interessos als que
n’estalvien. Es pot
estalviar
pagant
1.000 euros mensuals d’hipoteca? I
les caixes, que ara
replantegen l’obra
social, no ens faran
més feliços? És més,
quan costarà una nit
a l’hotel de Sant
Benet de Bages? Ens
faran descompte si
tenim la llibreta a
Caixa Manresa des
que vam néixer? Que
tot plegat es resolgui
amb el bon criteri de
la paraula de Déu...
Us lloem Senyor! 

lo gaiter del calders

L

a Seu té llum a dojo, renoi, quina claror!
Tant de nit com de dia veus qualsevol racó.
El divendres d’estrena va ser festa major,
qui va dir fiat lux! va ser el senyor rector,
que per encendre els llums no cal el bisbe, no.
Segons diu en Garriga cal un interruptor.
Som més a prop de Berga del que mai hem estat,
ja que un tram més de via enguany han desdoblat;
ja sembla una autopista mig eix del Llobregat.
Corrents els de can Fanga vindran tots en ramat
quan al Telenotícies ens diguin que ha nevat.
Els que no tenim gossos estem més que contents
perquè els seus amos ara colliran penitents,
dels cans les cagarades, els fètids excrements.
Tenim vint papereres vermelles i lluents
al servei de la merda. Les veuran els clients?
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o ens ha tocat la grossa ni el Barça va a primer
i fins en Josep Vives no sap el que ha de fer...
però un nou any ens espera i jo no em rendiré,
que d’ençà que a Manresa una font que jo sé,
la de Neptú, treu aigua a raig, la mar de bé,
fins crec en els miracles, potser vostè també?
I com que l’any s’acaba i en comença un de nou
deixeu-me que us desitgi un bon augment de sou,
que hi hagi pau a casa i en tot el nostre alou,
que no hi hagi baralles ni aquí ni a Castellnou,
que de picabaralles en tenim ben bé prou.
I a veure si fem pinya contra el que sí que ens cou:
el ranci espanyolisme, i ens espolsem el jou!
Aquesta molt em temo és la prova del 9. 
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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

