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Ostracisme científic
ntre les últimes grans plantes industrials catalanes amenaçades pel
fantasma de l’externalització productiva hi ha la factoria de Pirelli de
Sant Joan de Vilatorrada. A la multinacional italiana, com a tantes
altres, li resulta més barat produir en altres punts del vell continent o
a Àsia que no fas continuar-ho fent al vell continent. Mentre s’acaba
de desentortolligar el futur de l’obsoleta fàbrica de pneumàtics, continua la preocupació per les noves regles de l’economia productiva a casa nostra i la necessitat de transformació de la indústria més tradicional amb l’objectiu de crear productes capdavanters i competitius mundialment o reciclar el sector secundari
cap a la generació d’idees, patrons i, sobretot, patents que, posteriorment, permetin manufacturar a d’altres parts del planeta o obrin pas a nous processos de
producció que requereixin personal qualificat i especialitzat com el que es forma
a les nostres escoles i universitats.

E

Per aconseguir aquest canvi i, de retruc, nous valors afegits en la nostra economia, el que cal és concentrar capital en investigació, innovació i desenvolupament. Un canvi de mentalitat que consisteix a abocar els diners que abans servien per comprar maquinària i matèries primeres en laboratoris, centres d’estudis i bancs de proves. Una inversió que sovint dóna els seus fruits a mitjà i llarg
termini i que, d’entrada, frena molts empresaris, ja que la rendibilitat no és
immediata. Fins i tot en moltes empreses la nova estructura està projectada o fins
i tot creada, però hi manquen els recursos humans i econòmics necessaris per
greixar la maquinària. I és que en l’aposta per la investigació en aquest país
estem a les beceroles. El nostre sistema educatiu (fins ara) continua generant cervells privilegiats en tots els camps destinats a agafar les regnes de la transformació empresarial, però, en la majoria dels casos i tot i acreditar currículums brillants, es veuen obligats a marxar fora per poder seguir treballant en les disciplines en les quals s’han especialitzat.
Aquest mes traslladem aquest panorama a Manresa i descobrim el treball d’alguns investigadors entorn de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Manresa, adscrita a la UPC, la Fundació Universitària del Bages i el CTM, un
dels exponents més destacats a l’hora de potenciar la relació entre universitat i
empresa, que permet obtenir resultats beneficiosos en l’àmbit de la recerca. Però,
com dèiem, la tònica general no correspon a la realitat dels casos que il·lustren
la revista. Més aviat al contrari. L’aposta per la investigació, al Bages i arreu del
principat, és més aviat minsa sempre i quan no estigui subvencionada o tingui al
darrere potents multinacionals amb departaments d’I+D completament consolidats. Els investigadors són un patrimoni preuadíssim en la societat del futur i el
nostre país els menysprea condemnant-los a un exili forçós o a l’atrofiament progressiu en una aula universitària després d’anys de postdoctorats. Certament, un
desafortunat ostracisme científic. 
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Postals de Manresa,
al Casino

sabte 29 de desembre, en quatre hores
diferents del dia, en deu indrets diferents de la ciutat.

El dia 7 de febrer passat, es va fer
una nova taula rodona, dins del cicle
Temes del Pou, a la Sala d’Actes del
Centre Cultural del Casino, sobre el
tema: Manresa, de dia i de nit, que va
comptar amb la presència dels fotògrafs: Jordi Alavedra, Santi Bajona,
Josep Brunet, Joan Antoni Closes,
Aurora Codina, Felip Freixanet, Belén
González, Ramon Grau, Ramon
Mompó i Quim Sánchez, membres de
Foto Art Manresa, els quals van explicar al públic assistent la seva experiència fotogràfica, realitzada el dis-

Dani Hernández
recrea la Manresa
de 1375
L’il·lustrador Dani Hernández,
col·laboració habituals de les pàgines
de cultura de la nostra revista, ha estat
l’autor de la part gràfica del pòster
editat per Regió7, coincidint amb la
Fira de l’Aixada, que reprodueix com
era la Manresa de l’any 1375.
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Benestar social
Quan arriben les eleccions, els polítics
s’omplen la boca dels èxits i les millores
que en ofereixen aquest camp, i fan menció especial a la violència de gènere i al
maltractament físic i psicològic dels nens,
però la realitat és força diferent de com
ens la pinten. El dret al divorci i a la separació estan reglamentats per facilitar-los,
però les conseqüències ja no ho estan tant.
La mare sempre es queda amb la part del
lleó i el pare amb les engrunes i les obligacions econòmiques, que en alguns
casos els porten a la ruïna total. Què
passa, que les mares per ser dones ja són
les millors mares i els pares per ser homes
són tots mals pares? I els nens? Què passa
amb els nens i els seus drets? Doncs no
passa res, només que tenen els drets que
la mare, si en té la tutela, els vulgui donar,
ja que en cas que els avis sol·licitin un
règim de visites amb els néts, els jutges i
magistrats solament els concediran com a
molt una trucada telefònica a la setmana i
3 o 4 hores de visita una vegada al mes,
com m’ha passat a mi en una sentència
dels jutjats de Manresa segons la qual
només em concedeixen el que abans
esmentava. Com jo, som milers els avis
que no podem conviure amb els nostres
néts i ningú no es preocupa del benestar
del nen. Quan faran alguna cosa sobre
això els legisladors, jutges o magistrats?
Us heu parat a pensar quantes famílies
estan trencades per aquesta situació injusta?
Antonio Plaza Dorado

jsardans@elpou.cat

Solidaritat amb l’independentisme basc
Les Candidatures d’Unitat Popular
mostren la seva enèrgica condemna als
fets que succeeixen al País Basc en matèria de vulneració dels principis bàsics de
l’estat de dret. La Llei de Partits suposa
que desenes de milers de persones vegin
absolutament limitat el seu dret a la participació política més elemental i que, al
mateix temps, el País Basc no pugui
comptar amb la representació de càrrecs
electes de l’ampli espectre de l’esquerra
independentista. A banda de la llei de
partits, i amb processos com el macrosumari 18/98, l’estat espanyol no propicia
un escenari que permeti avançar en el
procés polític que ha de permetre la fi de
totes les violències i la resolució negociada a un conflicte que ha generat ja massa
patiment. La CUP crida a les persones,
entitats, partits i institucions, per tal que
denunciïn públicament la situació que fa
temps viu al País Basc i pretén solidaritzar-se i mostrar el seu suport a totes les
persones que veuen vulnerats els seus
drets fonamentals.
Candidatura d’Unitat Popular
Feu-nos arribar les vostres cartes,
d’una llargada màxima de 30ratlles,
amb el vostre nom, adreça i DNI, a
l’apartat de correus 1 de Manresa o a
l’adreça electrònica cartes@elpou.cat

Sant Benet

S

óc dels que he cregut, des que
Caixa Manresa va comprar el
monestir de Sant Benet, l’any 2000,
que havia estat una gran opció, de
cara sobretot a potenciar la cultura i
òbviament l’economia del Bages,
mitjançant l’actual complex Món
Sant Benet, que ara ja és una realitat
gairebé a ple funcionament. El fitxatge d’Eudald Tomasa com a responsable de la museïtzació del monestir fou
un encert. La presentació pública als
mitjans de comunicació de les rutes
museïtzades (medieval i modernista)
i del centre Alícia, gairebé tres mesos
després de la seva entrada en funcionament, va estranyar una mica al personal, però em fa l’efecte que per als
responsables –Eudald Tomasa com a
gerent de Transversal i Marta
Lacambra com a directora de l’obra
social de Caixa Manresa– l’interessant de fer-ho d’aquesta manera era
copsar noves opinions per acabar
d’arrodonir la posada en escena de les
dues museïtzacions. D’entrada cal
valorar positivament la feina feta,
basada en una tasca ben documentada i treballada amb rigor, sobretot en
la majoria dels petits detalls. La proposta de viatjar a través de la història
catalana i europea, mitjançant els més
de mil anys de vida del monestir i
fent ús de les noves tecnologies i de la
multisensorialitat ha estat tot un
encert. I la tècnica cinematogràfica
present en la ruta modernista centrada en un dia de la vida del pintor Ramon Casas és un recurs virtual molt
ben utilitzat i plàsticament efectista.
Posat a qüestionar alguns aspectes
de les museïtzacions, assenyalaria
que la figura de l’abat virtual a l’església vesteix de manera massa
moderna i que la desamortització de
Mendizábal va tenir els seus efectes
progressistes i no sols d’atacs a l’església, en un estil de realització potser
massa pel·liculera. També lamento
que de moment la muralla gòtica
encara s’estigui restaurant, però espero que ben aviat sigui objecte de l’atenció que es mereix històricament i
esperaria una bona museïtzació de les
interessants excavacions arqueològiques que s’han dut a terme al monestir, des de l’any 2002. Tot i així, penso
que les dues museïtzacions existents
en l’actualitat són globalment un èxit
i no dubto pas que aviat s’assolirà
l’objectiu de mil visitants diaris.
Març 2008 EL POU DE LA GALLINA
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de mes a mes
L’Ajuntament
instal·la radars
mòbils
1 de febrer. L’Ajuntament de Manresa
posa en funcionament el radar mòbil que
controlarà la velocitat a l’interior de la
ciutat, una de les mesures que preveu el
Pla de Mobilitat i que té com a objectiu
aconseguir reduir la velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà. Els
carrers i les travesseres on es posa es
determinen per criteris de l’accidentalitat
dels darrers anys i per la presumpció que
esdevinguin vies de risc, i també segons
demandes ciutadanes.

Les comparses animen el Carnestoltes
3 de febrer. El Carnestoltes infantil
omple els carrers amb dos recorreguts
alternatius, que conflueixen a la Plaça
Major. Uns enormes inflables en forma
d’animals marins i dues concorregudes
comparses dels col·legis Puigberenguer i
Sant Ignasi animen especialment la desfilada, que queda un xic deslluïda per
l’experiment del desdoblament de la rua.

El Ricoh fa fora
Walsh i fitxa Bailey
6 de febrer. El nou ala americà Toby
Bailey, de 32 anys, arriba a la ciutat procedent del Colònia, per incorporar-se al
Ricoh Manresa, en substitució de Matt

La Fira de l’Aixada
aplega una gernació
17 de febrer. Els carrers del barri antic
s’omplen a vessar el dissabte i el diumenge de la Fira de l’Aixada, que
compta amb la presència d’unes 200
parades de productes d’elaboració artesana i uns 400 col·laboradors locals. La
teatralització del miracle de la Llum
davant del Carme i els diversos espectacles als escenaris del parc de la Seu, la
Plaça Major i la de Sant Ignasi Malalt, a
més del campament medieval a la plaça
del Milcentenari són alguns dels punts
més destacats d’aquesta onzena edició.
Foto: J. Alavedra
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Walsh, que fitxa per l’Spirou Carleroi, de
Bèlgica, en no encaixar amb l’equip.

Exposició per reflexionar sobre el nostre entorn natural
7 de febrer. La Sala d’Exposicions de
la Plana de l’Om acull la inauguració de
l’exposició Elements, una mostra que
convida el visitant, a través d’un conjunt
de fotografies i imatges de l’artista Josep
Bou, a reflexionar sobre tot el que ens
envolta. L’exposició, que posa en valor
els quatre elements essencials per a la
vida: terra, aigua, foc i aire, i els lliga a la
importància del creixement i desenvolupament del món actual, es podrà visitar
fins al 30 de març.

Moren Maria
Antònia Besora i el
mestre Pagès
7 de febrer. La històrica presidenta de
l’Associació Contra el Càncer de
Manresa, Maria Antònia Besora, mor als
89 anys. Vinculada també a la junta de la
Federació Catalana de Disminuïts
Psíquics i secretària de la Confraria de la
Santíssima Trinitat durant 21 anys, havia
rebut la Creu de Sant Jordi i la Medalla
de Bronze de la Ciutat. El dia 20, ens
deixa el mestre Josep Pagès i Solé, als 96
anys, després d’una llarga trajectòria en
les escoles Renaixença, Oms i de Prat i
Bages, que va dirigir fins a jubilar-se,
però on havia continuat col·laborant.

Ferrocarrils implanta
el metro comarcal
9 de febrer. Ferrocarrils de la Generalitat posa en servei l’anomenat metro
comarcal, que ofereix un increment de 35
trens diaris entre Manresa i Barcelona
(en tots dos sentits), tot i que el canvi
comporta un retard d’entre 9 i 15 minuts
en el trajecte fins a la plaça d’Espanya.

Atropellament mortal a la Bonavista
15 de febrer. La manresana Maria
Lourdes Venancia Luque, de 60 anys, és
envestida per un vehicle a la carretera de
Vic i mor al cap de dos dies a conseqüència de les greus lesions produïdes per l’atropellament, derivat d’una col·lisió múltiple a l’alçada de la Bonavista.

Cornet obre les
festes de la Llum
15 de febrer. L’exalcalde Joan Cornet
pronuncia al Saló de Sessions de l’Ajuntament el pregó institucional, que marca
l’inici de les festes de la Llum. Prèviament, la jove Aina Font, en representació
del Projecte Mosaic, entitat organitzadora d’enguany, fa la lectura del pregó juvenil. A la nit, el Kursaal acull el concert de
la Llum, amb l’Orfeó Manresà. Els actes
centrals tenne lloc el dia 21, amb l’ofici
solemne al Carme, que estrena nous vitralls a l’altar de l’església, i amb el rerefons de les protestes de la policia local.

Una de freda...

La torre de
Sobrerroca es
mostra als visitants

moció contra la il·legalització dels partits abertzales bascos, el regidor de la
CUP Roger Torras no assisteix al ple
que havia on s’havia d’acomiadar del
càrrec per ser substituït per Adam Majó.

Intentar circular amb vehicle per
la zona sud de Manresa és com fer
una autèntica gimcana. A les obres
del pàrquing de la Reforma, que ja
no recordem ni quan van començar,
s’hi van afegir posteriorment les
dels nous jutjats. Circular per la
Reforma, els carrers d’Alfons XII i
d’Arbonés, etc. es fa, doncs, força
complicat. Però a final d’aquest
mes de febrer s’hi ha afegit el tall de
circulació a la Muralla de Sant
Francesc. Inicialment es va tallar en
només un sentit. Però l’endemà, de
pressa i corrents, l’Ajuntament va
anunciar que la restricció havia de
ser total en un tram de la Muralla.
El resultat és que l’enrenou que hi
ha cada dia al voltant del passeig
del Riu és considerable. Ens diran
que es necessari, que intentaran
anar com més ràpid millor, que si
naps i que si cols, però la veritat és
que, a una ciutat on la circulació ja
és un caos habitualment, no li convenen precisament aquesta mena
d’incidències. Els de pagar els plats
trencats, només faltaria, els de sempre: els ciutadans de peu.

17 de febrer. Un total de 718 persones visiten entre dissabte i diumenge la
renovada torre del portal de Sobrerroca,
que, coincidint amb la Fira de l’Aixada,
s’obre als visitants, després de la intervenció de rehabilitació que s’hi ha fet,
amb la qual es configura com un element fonamental que reforçarà el mapa
d’itineraris turístics de Manresa.

El Kursaal celebra
el primer aniversari

...i una de calenta

Garrabou rep l’Amat-Piniella a títol pòstum
19 de febrer. L’Auditori de Caixa Manresa, acull el lliurament del vuitè premi
Amat-Piniella, convocat per Òmnium Cultural del Bages i l’Ajuntament de
Manresa, que s’atorga a la novel·la Confessió general, obra pòstuma de Joan
Garrabou, mort l’any 2002. Recull el guardó, en forma d’escultura i obra de
l’escultor Ramon Oms, el fill de l’autor, Alexandre Garrabou, en un acte que
s’havia iniciat amb un recital de l’actor Pep Munné, acompanyat de la música
de Sílvia Comes, sobre poemes de Joaquim Amat-Piniella.

El Ciutat de Manresa
premia músics
d’alt nivell
17 de febrer. El teatre Kursaal és per
primera vegada l’escenari de la cloenda
del Premi de Música Ciutat de Manresa,
en la seva 23a edició, amb l’actuació
dels guanyadors de cada categoria i el
concert de l’Orquestra d’Acordions de
Sabadell. Els actes s’havien iniciat una
setmana abans, al mateix recinte, i
durant tota la setmana havia programat
una quarantena d’activitats, entre concerts, classes magistrals i conferències.

La CUP no assisteix al
relleu del seu regidor
18 de febrer. Com a protesta per la no
admissió a debat de la seva proposta de

23 de febrer. Per celebrar el primer
aniversari del nou teatre Kursaal, unes
2.500 persones participen en les visites
teatralitzades per tot l’equipament, amb
la col·laboració d’una quinzena d’entitats, a més de diversos artistes i músics.
El dia abans hi havia actuat l’Esbart
Dansaire de Rubí i els dies 26 i 27 el
recinte s’omplia per veure la representació de La Traviata, la segona òpera
de la temporada. Grups com Antònia
Font o The Dubliners i l’estrena de
Cadena privada, de Marcel Gros, són
altres de les propostes que hi passen el
mes de febrer.

El jove Martí
Fernández mor
sobtadament
29 de febrer. La mort sobtada de
Martí Fernández Giralt, de 16 anys,
trasbalsa els ambients associatius ciutadans on el jove estava vinculat, especialment en l’àmbit de l’excusionisme
(CECB) i la cultura popular (Geganters
i Xàldiga), i també en el camp de la cultura (Els Carlins i El Galliner). 

El pregó juvenil de les Festes de la
Llum, que es va fer el divendres dia
15 de febrer, va ser una autèntica
lliçó vital, que va deixar amb el cor
encongit però alhora recomfortat el
públic que omplia el Saló de
Sessions de l’Ajuntament. Aina
Font Torra, de 16 anys (tot i que
«només n’he viscut 14», va assegurar ella mateixa), va explicar la seva
dura experiència com a malalta d’anorèxia, i va fer un discurs molt
madur i carregat d’emotivitat, en
què va voler fer costat als joves que
passen per aquest tràngol. També
va demanar a les «persones adultes» que lluitin contra la supremacia
d’uns models socials que poden
conduir la gent jove a patir trastonrs
alimentaris. Segons ella, caure en la
malaltia pot voler dir «el començament d’una vida invivible». Però
curar-se vol dir començar de zero,
una nova vida plena d’il·lusions.
L’Aina va manifestar que entre tots
«podem aconseguir un desert de
pau, perquè salut és pau». És la
seva esperança. La nostra també.
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BIOGRAFIES ANÒNIMES
CONXITA PARCERISAS
cparcerisas@elpou.cat

Abdeslam Ben el Fassi: «Em va
fascinar la llibertat d’expressió»
uan, una persona,
deixa de ser nouvinguda? –preguntava una amiga en
un debat–. Això
depèn d’ella. És la
meva obligació no
estar tota la vida considerant
que sóc un nouvingut. He de
superar el sentiment d’inferioritat pel fet que «sóc un
moro», i no he d’esperar que
la gent m’aculli, he de prendre
la iniciativa. M’he de comportar d’una manera espontània.
Tinc els meus drets, tinc els
meus deures que he de complir, i he d’aportar coses positives a la meva ciutat. És la
responsabilitat que tenim. I
defenso les meves opinions i
la meva cultura, però també
accepto les crítiques. Res no
és perfecte.
Tinc 39 anys, sóc d’Alcazarquivir, una ciutat de 140.000
habitants de la província de
Larache. Visc a l’estat espan- Una foto actual meva, a Manresa
yol des de l’any 94 i a Manresa
des de fa 4 anys. Sóc educador social en una fundació que catalans sou molt treballadors, molt més estrictes, i més
s’ocupa de joves desemparats. Vaig estudiar història contem- nacionalistes...Vaig llegir la història de Catalunya, la primeporània a la universitat de Tetuan i vaig fer la tesi doctoral a ra vegada en francès, i vaig entendre com s’ha construït
la Complutense de Madrid. També col·laboro en projectes de aquest nacionalisme. Trobo legítim que s’utilitzin tots els
la Universitat de Barcelona. Quan era estudiant i venia a mitjans possibles per consolidar una identitat que ha estat
Espanya, un mes a l’estiu, amb la motxilla a l’esquena per impedida al llarg de la història.
treballar una mica i per comparar la Universitat i la vida, em
L’any 1995, arran de ser convidat a per la Universitat de
va fascinar la llibertat d’expressió que es respirava.
Barcelona a la Conferència sobre els països de la
La integració de la comunitat marroquina és especialment Mediterrània, vaig descobrir un tema apassionant: la
complexa perquè la gran majoria ja tenien grans dificultats influència que hi ha exercit Catalunya. Al cap de 10 anys
per integrar-se fins i tot en el nostre propi país. El desconei- hem fundat l’associació Horitzons Mediterranis, de la qual
xement i la poca formació ho fan difícil, però jo sóc optimis- sóc el president. És oberta a tothom. Ara mateix, em dedico
ta i crec que la immigració és un valor afegit per a qualsevol intensament a perfeccionar el meu català i el meu francès. A
comunitat i que cal esforçar-se per les dues parts. Els respon- mig termini, des de la humilitat, voldria portar a terme un
sables d’aquesta ciutat ho tenen clar i fan un gran esforç en projecte que considero d’una gran responsabilitat: fer cursos
l’acolliment i en l’ensenyament, encara que a l’escola hi fal- de català i explicar la història i la cultura catalana, en àrab,
tin competències interculturals i de mediació. La meva tesi per facilitar la integració de la comunitat marroquina. Quan
tracta de les relacions entre el Marroc, Espanya i l’Amèrica parles una llengua arribes a la mentalitat de la gent, arribes
Llatina, dels molts punts de contacte entre les nostres cultu- a entendre la cultura, no solament acadèmica, sinó popular,
res. Cultures que han conviscut molts segles i han contribuït quotidiana. Les frases fetes en són un exemple. Al meu país
a l’enriquiment de la cultura universal. No hem de ser preso- en tenim que volen dir el mateix. El desconeixement de la
ners de les incidències del passat, hem de potenciar els punts llengua impedeix l’adaptació ràpida de les persones. Zakiya,
de trobada.
la meva dona, n’és un exemple. Era professora al Marroc, és
Vivia immers en el ritme frenètic de Madrid i em va sortir llicenciada en Filologia àrab, ara començarà a aprendre catafeina a Catalunya. Em vaig sentir com en un desert, però el là per poder ser un més en aquest país. Tenim una filla de 16
coneixement que Catalunya ha estat un país d’acollida des mesos, la Salma. Ens imaginem el nostre futur a Manresa,
de fa segles em va donar molta estabilitat. Vaig veure que els quan la coneixes trobes que és una ciutat amable.

Q
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OBSERVATORI DE NATURA
Text: JORDI BADIA / Fotos: FLORENCI VALLÈS I JORDI BADIA

Burros amb orelleres
er aquestes terres, a primers d’any el calendari va ple
de festes i desfilades. Comença amb la festa dels Tres
Tombs, segueix amb la Corrida a Puig-reig i els
Traginers a Balsareny i continua amb les rues de
Carnestoltes i la Transèquia. D’aquesta última us vol
parlar aquest observatori de natura manresana.
La Transèquia, la caminada multitudinària resseguint la Sèquia
des de Balsareny fins al parc de l’Agulla i que enguany ha fet ja
la 24a edició, ret homenatge a la Sèquia, a aquells emprenedors
del segle XIV que la van construir, a la seva enginyeria, al seu
servei al llarg del temps que perdura avui i que per molt anys, al
paisatge amable del Pla de Bages i a l’aigua. El recorregut mostra clarament l’herència al territori i a la gestió de l’aigua que ens
van deixar uns avantpassats de l’època medieval; però també,
per poc que es desviï la mirada del canal, la que la gent d’ara
estem deixant a les generacions futures.
De l’obra de la Sèquia en destaquen dues construccions notables, els aqüeductes de Conangle i del Vilar per on la Sèquia
creuava respectivament les valls de les rieres de Conangle
(Balsareny) i de Soldevila o de Sant Anton (Sallent). Ara ja no.
Aquestes darreres dècades, ambdós aqüeductes s’han anat deteriorant a causa de la subsidència del terreny minat per sota.
L’aigua de la Sèquia va començar a vessar per damunt dels
aqüeductes a causa de l’enfonsament del terreny, de manera que
s’ha hagut de fer passar per l’interior de tubs en sifó seguint la
vall. Els dos aqüeductes queden com a testimoni de grans obres
medievals, malmeses per la barroeria dels segles XX i XXI. El
camí de la Sèquia evita l’aqüeducte del Vilar que amenaça ruïna.

P

1
Alhora que la mineria de potassa de Sallent i Balsareny buidava el subsòl, ha anat amuntegant els seus residus salins en els
3 abocadors o runams que l’itinerari de la Sèquia es veu obligat
a visitar: els abandonats de Vilafruns i de la Botjosa i la gegantina muntanya del Cogulló on l’empresa minera Iberpotash aboca unes 5.000 tones diàries de sal. El paisatge ha quedat transfigurat per, fins ara, uns 50 milions de tones de sal que s’estima
acumulen les 3 muntanyes de residus de la vall del Llobregat.
L’afectació a l’aigua és gravíssima, extensa i duradora. N’hi ha
prou de fixar-se en les rieres que els aqüeductes de la Sèquia travessen. L’aigua de la riera de Conangle és tan salada com la de
mar. La vegetació no creix al seu marge nord, el costat per on li
arriba la salmorra procedent del runam de Vilafruns. La riera de
Soldevila és la desolació total. El que hi circula no és aigua, sinó
salmorra concentrada, originada al runam del Cogulló, que tot
ho mata al seu pas. La salmorra, d’una transparència cristal·lina
de tan buida de vida com és, circula entre fang salabrós i higroscòpic que no s’acaba d’assecar mai i roques esquerdades per on
s’infiltra, s’estén subterràniament i contamina els aqüífers. A les
ribes no hi ha verd, sinó els colors rovell del ferro oxidat o blanc
de la sal dipositada. Més enllà, la Sèquia encara creuarà els
torrents de Mas les Coves i de Riu d’Or, ambdós també d’aigües
salinitzades pel runam del Cogulló.

Tant el runam del Cogulló com el vell de la Botjosa estan
situats damunt de la falla geològica del Guix, la qual facilita la
circulació de la salmorra cap a l’oest fins a trobar la riera de
Bellver que desemboca al Cardener a Callús i cap a l’est fins a
trobar el Llobregat a la Botjosa.
Al pas de la Sèquia vora el runam de la Botjosa val la pena
observar les formes de dissolució de la sal per la pluja. En
alguns punts baixos s’han format bòfies que engoleixen l’aigua
salada i que subterràniament arribarà al Llobregat.
La Sèquia pren l’aigua dolça del Llobregat a Balsareny, amb
un valor de 50 mil·lígrams de clorur per litre, i així la lliura a
l’estany de l’Agulla. En la travessa de l’àrea de la mineria de
potassa, la Sèquia perd tot l’encant, el paisatge i els aqüeductes;
però, a base de formigó, conserva la qualitat de l’aigua. El Llobregat en surt més malparat. En el seu recorregut paral·lel incorpora, en diferents trams, aigües salades procedents dels runams
salins. La salinitat final de l’aigua del Llobregat, avall de Sallent, és actualment de l’ordre dels 500 mg de Cl/L; duplica el
màxim admès a les aigües que es vulguin destinar a potabilització i consum. L’estat actual de coses, amb el col·lector de salmorres mantenint indefinidament el mateix servei –el que és tècnicament impensable– i sense abocar ja més residus als runams
–el que és impensable per alguns sindicalistes i governants–
assegura la contaminació salina de la conca del Llobregat per als
propers 1.000 anys. Aquesta és l’herència que estem deixant. La
comparació amb aquells que van construir la Sèquia és sagnant.
Pertànyer a aquest temps i a aquest país que comet el descomunal desastre ambiental dels residus salins avergonyeix de manera

2

3

íntima i profunda. Potser ja és hora, transequiares, de treure’s les
orelleres i convertir la festa en un clam contra la gravíssima i
creixent afectació al paisatge i a l’aigua que causa la mineria de
potassa, amb la tolerància còmplice dels mals governants. 
Fotografies:
Pàgina esquerra: La Sèquia prop de Mas les Coves i,
rere seu, el runam del Cogulló –una muntanya artificial, creixent i estèril, d’uns 45 milions de tones de sal.
1. La salmorra lixiviada del runam del Cogulló baixa
en petits torrents que devasten la riera de Soldevila o
s’infiltra i salinitza les aigües subterrànies i les fonts.
2. L’aqüeducte del Vilar i la riera de Soldevila arruïnats per la mineria. La subsidència del terreny ha malmès l’aqüeducte. Noteu l’afegit a dalt per evitar que
la Sèquia vessés, però el remei no fou suficient. A sota
seu la riera no porta aigua, sinó salmorra saturada.
2. La Sèquia en un paisatge escanyat per l’abocador
abandonat de la Botjosa i amb la paret encimentada
per protegir l’aigua de la sal.
Març 2008 EL POU DE LA GALLINA
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el tema del mes

Manresa acull noves
generacions d’investigadors
Encara que pugui resultar estrany, o si més no, desconegut, hi ha manresans i bagencs
que s’estan dedicant a millorar el coneixement al capdavant de projectes de recerca
avançada, els quals s’estan dirigint des de Manresa. Són persones altament qualificades, que sorprenentment ja poden quedar-se a casa per exercir una professió poc
comuna, adscrita a elits universitàries i centres d’investigació científica i tecnològica.
SÍLVIA BERENGUERAS

D

amunt del plànol, la concentració de més investigadors científics per metre quadrat es dóna justament en una zona d’expansió i de
futur accés a la ciutat. Hi tenim l’avinguda Universitària –que acaba d’estrenar numeració i que inclou les escoles
de la Fundació Universitària del
Bages (FUB)–, i l’avinguda de les
Bases, on hi ha l’Escola Politècnica
Superior d’Enginyeria de Manresa
(EPSEM) i el CTM-Centre Tecnològic. És previst que aquest centre es
traslladi al nou espai de 4.500 metres
quadrats que tindrà dins l’imminent
Parc Tecnològic dela Catalunya
Central, que estarà situat a la zona de
l’Agulla, que ja ha confirmat les tres
primeres
empreses
que
s’hi
instal·laran i vol ser punta de llança
del territori en l’àmbit de la innovació
i l’R+D (recerca i desenvolupament).
Sense moure’ns del mapa de la recerca a Manresa, als canvis externs del
CTM i del Parc Tecnològic cal sumarn’hi un altre, però de caire més intern,
que afecta el si de les institucions universitàries. Mentre la FUB consolida
els seus estudis i enceta la formació de
doctors, l’EPSEM fa 15 anys que acull
el programa de doctorat del departament d’Enginyeria Minera i Recursos
Naturals, i en fa un i mig que s’hi ha
constituït un grup de recerca amb dedicació exclusiva. Així doncs, els llocs
de Manresa on es fa investigació es
troben en un moment de traspàs, que
apunta cap al creixement. Potser per
tot aquest revulsiu ara hi ha científics
nascuts a Manresa i el Bages que treballen al mateix territori i pel territori,
cosa que a tots els fa una especial
il·lusió.
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Instal·lacions del CTM-Centre Tecnològic. Fotos: Jordi Alavedra / Francesc Rubí

L’EPSEM
Tenir la titulació de doctor, o estar en
vistes d’obtenir-la, està estretament lligat a fer recerca. Els doctorands elaboren la seva tesi a partir del desenvolu-

pament d’un projecte, que sol durar
anys de treball. A l’Escola Superior
d’Enginyeria de Manresa, adscrita a la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), hi ha el programa de doctorat

el tema del mes
del departament d’enginyeria minera i
recursos naturals, que van obtenir en
bona part perquè el departament és l’únic de l’escola amb seu a Manresa,
segons explica el coordinador del programa, Xavier Gamisans.
Com que l’escola fins ara no oferia
estudis de 2n cicle d’enginyeria minera, pas previ al doctorat, el programa
ha sobreviscut durant anys de captar
alumnes d’altres universitats i ha desenvolupat diferents línies de recerca:
«Hem anat creat sinergies més de
grup. Tenim la línia de recerca en
gasos, carbons, aprofitament de carbons per descontaminar l’aigua,
enginyeria de mines i preservació de
patrimoni miner». Una part del transvasament d’alumnes d’una universitat
a una altra, alguns dels quals són nascuts a Manresa, es deu a la línia de
recerca que l’EPSEM comparteix amb
la Universitat Autònoma de Barcelona
des del 2005, el grup de contaminants
gasosos, que dirigeixen Gamisans i
Xavier Lafuente (UAB): «Lafuente va
ser professor meu i director de la meva
tesi. Ell sap que a Manresa hi ha gent
que vol fer recerca i que per distància
amb Barcelona ens costa més». En
l’establiment a Manresa de la línia de
recerca sobre depuració de gasos contaminants també hi han contribuït
empreses del sector, com la manresana
Casals Cardona SA, de nom comercial
Tecnium, que té amb l’EPSEM un conveni de col·laboració.
Actualment Maria Tomàs i Toni
Dorado són les persones del Bages que
van acabar enginyeria química a
l’Autònoma i que fan el doctorat a les
dependències de l’EPSEM treballant
en la línia de gasos contaminants:
«Vam començar en un despatx sense
llum directa, a l’estiu hi feia molta
calor, però de mica en mica ha anat
millorant». Quant a gestionar el projecte des de Manresa ambdós destaquen els avantatges i els inconvenients:
«A part de la comoditat de treballar a
prop de casa, pots buscar material més
fàcilment perquè coneixes els subministradors. Així també els donem feina,
encara que sigui més costós. Els processos són més lents perquè som un
grup de recerca nou al territori i hem
d’obrir camí. Sort que anem de bracet
amb UAB».
Tomàs i Dorado gaudeixen d’una
beca que els permet dedicar-se completament al projecte. En aquest sentit,
Gamisans destaca que «és la primera
vegada que tenim persones que treballen en la mateixa direcció i que només
s’han de preocupar per la recerca.
Espero que això sigui un punt d’inflexió i un exemple. El fet que hi hagi un

Marta Vilanova, per la comunicació
social de la ciència

s infermera i màster en salut
pública i educació per la Salut,
i des de 1991 és professora de
l’Escola d’Infermeria de la FUB. La
recerca que hi fa se surt dels tòpics:
«A banda de la recerca bàsica, que
es fa sobretot en laboratoris, hi ha
també una recerca sociològica, més
d’àmbit poblacional, que pot ajudar
a fer canvis en la salut pública i l’educació». D’entre els molts estudis
sobre la població que ha elaborat
juntament amb un equip d’experts,
destaquen temes com la sida, la grip
aviària, l’obesitat infantil, la percepció de la immigració a Manresa
o la qualitat de vida en la gent gran.
No concep que les conclusions d’aquests estudis «es quedin només en
el saber de quatre científics. Per
exemple, un tema innovador en
salut pública és la vacuna contra el
virus de papiloma humà. La gent ha
de saber si val la pena vacunar-se o
no, i també que la majoria de
malalties estan molt relacionades
amb les desigualtats socials».
Els estudis que elabora són recerca
aplicada, en el sentit que esdevenen
elements de suport per a institucions o ajuntaments, un cop han
sortit a la llum pública, de la qual

É

despatx de doctorands a l’EPSEM i
que ells hi siguin a qualsevol hora fa
veure als de la casa que a Manresa es
poden fer coses».
Els altres departaments de l’Escola
ofereixen també línies de recerca i
col·laboren estretament amb empreses
per fer desenvolupament tecnològic,

cosa Marta Vilanova s’encarrega a
consciència: «La població ha de
saber quina es la nostra realitat
social i li hem de poder transmetre
la nostra feina amb un llenguatge
planer». Els seus estudis es poden
trobar a Internet, es publiquen en
revistes científiques de l’àmbit de la
salut, es comuniquen en rodes de
premsa i s’editen. En aquests
moments té a punt de fer públic un
estudi sobre els hàbits de salut dels
escolars de Manresa, en què es
constaten fets com que «hi ha una
relació entre la pròpia percepció
física i l’índex de massa corporal,
és a dir, que si un es veu prim, està
prim. L’anorèxia i la bulímia són
trastorns perquè no es dóna aquesta relació. També destaca la conclusió que relaciona el fet de tenir
salut amb la capacitat d’adquirir
hàbits saludables». Tot i que admet
que en certs nivells de recerca pot
haver-hi interessos privats que dificultin la difusió del coneixement
científic, acaba concloent que «això
sempre dependrà de l’ètica de cada
professional, i quan treballes en
recerca els aspectes ètics hi són
basics. S’ha de ser molt rigorós,
metodòlogic i professional».

però per fer-hi el doctorat cal anar a la
seu central de l’UPC. És el cas de
Ramon Navarro, que fa la tesi al
departament de llenguatge i sistemes
informàtics i les gestions administratives i consultes les ha de fer a
Barcelona. No obstant, es dóna la particularitat que el seu director de tesi és
Març 2008 EL POU DE LA GALLINA
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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

«Establiments col·laboradors», una campanya
per fomentar l’atenció al públic en català
«Establiments col·laboradors» és una campanya que el Consorci per a la Normalització
Lingüística està fent a tot Catalunya per
fomentar que el català sigui la llengua inicial
d’atenció al públic en els establiments,
sobretot en els comercials i del sector de
l’hostaleria i la restauració.
El Centre de Normalització Lingüística
(CNL) Montserrat i, per tant, els serveis locals
i comarcals que l’integren, en el marc del
projecte Voluntariat per la llengua, inicia
aquesta campanya a fi d’augmentar l’ús del
català en el teixit social del territori.
Els establiments que voluntàriament s’adhereixen a la campanya signen un acord de
col·laboració amb el CNL en què es comprometen a fer la primera atenció als clients en
català i mantenir la conversa en aquesta
llengua, sempre que sigui possible; garantir
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que les persones que vagin a l’establiment
trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb dificultat; col·locar en un lloc visible l’adhesiu
que l’identifica com a establiment col·laborador.
EL CNL Montserrat es compromet a elaborar una llista dels establiments que s’adhereixin a la campanya, mantenir-la actualitzada
i difondre-la a les parelles lingüístiques que
es formen a partir del programa Voluntariat
per la llengua i a través de la pàgina web del
centre; distribuir als establiments adherits
l’adhesiu que l’identifica com a establiment
col·laborador i, si li cal, material de suport
per facilitar l’atenció als clients en català.
Més informació al CNL Montserrat -carrer
de Jaume I, 8, 2n de Manresa, tel. 93 872 17
07, www.cpnl.cat

també professor a l’EPSEM, cosa
que li permet utilitzar el despatx de
doctorands de Manresa. Amb això,
Navarro creu que contribueix «a
dignificar aquesta escola universitària. Si en els articles que faci surt
Manresa com a lloc d’investigació
estaré més content i potser farà que
vingui mes gent a fer-hi el doctorat».
La FUB
Un cop consolidats els seus estudis, la Fundació Universitària del
Bages va decidir cap al 2004 tirar
endavant projectes de recerca de
manera corporativa, «perquè ens va
semblar que ja estàvem prou preparats per fer-ho. Ja hi havia algun
projecte, però faltava una unitat
que ajuntés tot el que es fa des de la
FUB», comenta Marta Vilanova,
responsable de la Unitat de
Recerca. Des d’aquí es coordina la
recerca entre diferents centres de la
Fundació, per exemple, els estudis
de Ciències de la Salut –fisioteràpia, infermeria i podologia- i la
Clínica Universitària del Bages:
«Mitjançant el programa de deteccio precoç en els escolars de
Manresa, que es du a terme a la
Clínica, s’obtenen dades per fer
diversos estudis de salut pública».
Un dels objectius prioritaris de la
unitat de recerca és que aquests
estudis es facin públics a nivell
científic i sobretot a nivell social,
per això el 2003 van establir
l’Observatori Social de la
Catalunya Central en conveni amb
el diari Regió7, «amb el qual ens
assegurem aquesta difusió, tan
necessària en salut pública». Sense
moure’ns d’aquest àmbit, la
Fundació també començarà un curs
destinat als professionals d’Atenció
Primària «per ensenyar-los a fer
recerca aplicada a ciències de la
salut, en concret, a estudiar quines
són les malalties més freqüents
entre la població, perquè més endavant puguin col·laborar en projectes de la Fundació o be treballar
independentment».
La Fundació també col·labora
amb empreses per fer recerca,
sobretot l’escola d’estudis empresarials, «que fa una una recerca
molt aplicada al món de l’empresa,
com ara la col·laboració directa en
plans de màrqueting i anàlisis de
comptabilitat». Respecte al programa de doctorat, l’altra plataforma
universitària per fer recerca,
Vilanova es mostra esperançada:
«En aquests moments tenim alumnes que estan fent el curs de doctorat, amb el qual les nostres línies

el tema del mes
de recerca estaran molt relacionades.»
Els estudis universitaris de la FUB
tenen títol expedit per la Universitat
Autònoma, però això no genera cap
mena de dependència, «al contrari,
sinó treball conjunt i col·laboració.
L’Autònoma ens facilita moltes coses,
com l’aval de projectes per obtenir
ajuts».
CTM, la recerca aplicada
a l’empresa
De tots els llocs manresans on es fa
recerca i que hem visitat, el CTM-centre tecnològic és el que té més investigadors a temps complet. Va néixer el
2001 i té una setantena de treballadors,
«un 50% dels quals són titulats superiors, i d’aquests, un 22% són doctors,
una plantilla que una empresa qualsevol no té. Hem de tenir gent prou capacitada per ajudar i aportar valor afegit
a les empreses», afirma Jordi Martí,
director comercial del centre. Respecte
al suport que donen a les empreses,
especifica: «Fem recerca aplicada i
transferència de tecnologia. No som
una enginyeria, sinó que treballem
sempre amb el client, que ha d’aportar
coneixements sobre el problema que té
i idees per solucionar-lo. També han
de posar mitjans per fer proves i una
dotació econòmica que s’estableix en
un conveni de col·laboració».
A Catalunya hi ha més centres tecnològics, però el manresà té la particularitat d’haver nascut de la unió d’una
fundació privada (l’antic Consell
Tecnològic del Bages) i la UPC, «pel
què tenim un component universitari
bastant important. Això comporta que
part de la plantilla del CTM sigui personal d’aquesta universitat i que una
petita part dels recursos la dediquem a
fer recerca precomptetitiva, que és un
estadi previ al mercat. En canvi, els
altres centres tecnològics tenen aquesta vessant menys desenvolupada».
El centre es divideix en tres àrees de
treball: tecnologia de materials, tecnologia ambiental i suport a la innovació.
De tots els projectes destaca amb força
el Forma 0, l’objectiu del qual és conformar els acers d’alt nivell elàstic,
molt resistents. El projecte el lidera
Seat, hi ha 14 empreses col·laboradores i 5 centres de recerca implicats. Té
un pressupost global de 24 milions
d’euros i Daniel Casellas, manresà i
director de l’Àrea de Materials, n’explica la coordinació: «Som 15 socis i
quan es reuneix tot el consorci arriba a
ser com un petit casament, unes cent
persones. La composició va canviant,
tenim altes i baixes i molta gent que hi
participa. Es marca un pla de treball a
principis d’any i s’ha d’anar complint;
hi portem treballant dos anys i mig».

Ramon Navarro,
un ‘outsider de la recerca
uns quants metres del centre
d’investigació de l’empresa Microsoft, a l’avinguda de les Bases,
Ramon Navarro, a les
instal·lacions
de
l’EPSEM, desenvolupa la seva recerca
sobre programari lliure. És enginyer informàtic per la UPC des
de 2003 i des dels 18
anys el mou la passió
per «aquest àmbit de la
informàtica més bohemi. El programari lliure és un moviment filosòfic, social i informàtic que fa molts anys
que dura i que ha fet
evolucionar programes dins del sector. Hi
tinc una afinitat filosòfica, que uneixo a la
investigació que vull
fer». Fa un any que treballa en el seu projecte de recerca,
que es basa a relacionar el programari lliure amb la metodologia de desenvolupament del programari informàtic en general, veure com l’un ha fet
evolucionar l’altre, amb el qual vol
obtenir el títol de doctor.
Però encara que el corrent informàtic tingui història i ressò social, es
tracta d’un tema nou dins l’àmbit del
doctorat. El Ramon s’està preparant
pel DEA (Diploma d’Estudis
Aprofundits), l’examen oficial que
avaluarà «si el tema dóna per fer una
tesi. Per això m’haig de llegir tot el
que s’ha publicat sobre programari
lliure a nivell mundial i fer-ne un
resum», i espera acabar aquesta fase
en mig any. Tot i això, hi ha alguna
empresa del sector a Barcelona que ja
està interessada a conèixer els futurs
resultats de la recerca del Ramon. A
banda del projecte, ell segueix participant activament en aquest àmbit, ja
que va organitzar unes jornades catalanes de programari lliure i té una

A

Per a Casellas és interessant veure-hi
que «empreses diferents estan
col·laborant, i és el que cal per fer
investigació. De secretismes industrials n’hi ha quatre; si les empreses
no col·laboren se les endú la compe-

empresa a Manresa que «desenvolupa
un sistema d’informació de programari lliure anomenat plon, el coneixem molt i sabem que és necessari».
Malgrat tenir l’empresa, amb què es
guanya la vida i li permet dedicar-se a
la tesi sense tenir cap beca, afirma
que «procuro separar l’empresa i el
doctorat tant com puc. L’empresa
m’ajuda a aplicar el programari lliure al món empresarial i em serveix
d’exemple i element de treball. De tot
plegat en trec un coneixement, que
dóna arguments a la meva investigació, veure com arrela aquest programari en les empreses». Respecte d’aquest àmbit, Navarro afirma que
Nokia i Google estan adaptant totes
les idees i les maneres de funcionar
del programari lliure a dintre l’empresa, «això vol dir que el sistema és
prou bo perquè les empreses hi aportin diners». I conclou que «es tracta
de canviar la filosofia. El software
que usem ha de ser lliure i tothom
l’ha de poder modificar».

tència de la Xina o Eslovàquia».
Xavier Gamisans, de l’EPSEM,
també reivindica la col·laboració
empresarial en la recerca, però amb un
altre matís: «Des de la universitat
veiem que sovint no s’entén que per
Març 2008 EL POU DE LA GALLINA
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Daniel Casellas,
el repte de treballar pel territori

Q

uan li demanen quina feina fa té
un problema: «Si els dic que
sóc investigador es pensen que treballo al CSI. Ara ho dic amb rebel·lia:
sóc científic». Ell és un dels treballadors altament qualificats del CTMCentre Tecnològic, on dirigeix l’àrea
de Materials, la seva especialitat.
Nascut a Manresa (1971), és doctor
en Ciències Químiques per la
Universitat Politècnica de Barcelona
(UPC). Mentre hi estudiava, «era
impensable quedar-me a treballar a
Manresa. Just acabada la tesi, la
UPC em va oferir feina, però quan
estava a punt de signar-hi el contrac-

te com a investigador, el doctor
Prado em va oferir el projecte del
CTM». Era l’any 2000 i Casellas el va
veure néixer: «Vaig venir amb el risc
de no saber com aniria, però em feia
molta il·lusió treballar a Manresa i
pel territori. Implantar un centre
d’investigació aquí i amb projecció
exterior era tot un repte professional». Quan va tornar el va sorprendre
agradablement el teixit empresarial,
el va trobar emprenedor i hi observa
un canvi de mentalitat, en el qual creu
que l’existència del CTM ha contribuït.
Per la seva feina, treballa amb les

portar un producte al mercat cal un
treball lent, previ però necessari. A
vegades als empresaris els costa entendre que la inversió en recerca bàsica
farà que siguin mes competitius». En
canvi, Casellas, del CTB, opina que a
la universitat «hi ha gent molt vàlida,
però potser està massa centrada en la
investigació bàsica, els falta aproparse més a l’empresa. Segurament no
poden per falta de temps i de recursos». Per la seva banda, Toni Dorado,
becari a l’EPSEM, opina que «els centres tecnològics tenen molts més recursos, però la universitat té més llibertat
d’actuació. Tot el que es faci en recerca és positiu, però si està molt orienta-

El 50% de la plantilla del CTM són titulats superiors
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empreses cada dia, sense deixar de fer
recerca. De treballar al centre manresà també el satisfà retrobar-hi amics
de la infància i a més, respecte d’altres llocs, «es treballa diferent, amb
confiança i ambient agradable». A
l’àrea de Materials, el projecte líder
és el Forma 0: «També és el meu preferit, perquè solucionarà un repte
important en el sector de l’acer, que
és aconseguir donar forma als acers
d’alt límit elàstic, la duresa dels
quals fa trencar matrius i punxons del
procés de producció. Això suposa
pèrdues molt grans. En canvi, si disposem de nous materials per fer les
eines de producció i nous processos
per donar forma a aquest acer, ens
donaran eines per fer peces que pesin
poc i siguin resistents, amb múltiples
aplicacions al mercat: contenidors de
transport, vaixells, grues, tractors,
fins i tot cotxets per dur la canalla.
També farà que els cotxes pesin
menys i siguin igualment segurs, cosa
que implica també menys consum
d’energia. El benefici de la societat
és imminent». Però pel que fa a la
societat, sobretot la llatina, afirma
que hi ha un rerefons cultural «que
impedeix entendre el que fem persones com jo, algú que es dedica a pensar i a proposar idees, i hem de canviar aquesta mentalitat de mica en
mica. D’entrada, no hi ha paraula en
català o castellà que defineixi la nostra feina».

Tintoreria
-
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da als objectius concrets de les empreses es redueix la recerca a objectius
econòmics».
Dedicació
Per a Xavier Gamisans el gran mèrit
dels investigadors són les moltes
hores que hi esmercen. Ell dirigeix les
tesis doctorals de Toni Dorado i Maria
Tomàs, els quals viuen personalment
aquest esforç: «Tens els horaris bastant lliures, però la dedicació exclusiva a la recerca és dura; són 24 hores
amb el projecte al cap». Desenvolupar-lo porta feina: «Hi ha èpoques
que costa avançar, i que a cada pas
surten entrebancs.» En el projecte de
descontaminació de gasos compten
amb el suport de l’empresa Tecnium,
amb qui hi ha una bona relació, però
declaren que «de vegades la reacció
de les empreses col·laboradores no va
a la velocitat que la investigació
requeriria. Potser si fóssim una
empresa en comptes d’una universitat
no ens farien esperar tant, ja que hi
farien més negoci». Des del CTM,
Daniel Casellas també viu aquesta
dedicació absorbent: «Fent recerca
sempre surten imprevistos, als quals
t’has d’adaptar. Hi ha moments baixos en què has d’animar el personal i
entremig hi ha les empreses».
Beques i ajuts
Pel que comenten beneficiaris com
Maria Tomàs, la beca que té no satisfà tots els esforços: «no arribem a ser
mileuristes, però falta poc. Sense
Seguretat Social, sense pagues extres,
però l’aprenentatge que en trec ho
compensa, en bona part». En
canvi,Toni Dorado té una beca del
Ministeri d’Educació amb cotització a
la Seguretat Social i subjecta a retenció d’IRPF, i a més és incompatible
amb el fet de treballar per a empreses.
Per tant, ara per ara és un investigador
pagat per l’Estat, amb dedicació completa: «Conec molta gent que té
aquesta beca, però no tothom pot
accedir-hi. Em sento afortunat de
tenir-la, però sé que és el resultat dels
meus estudis». Un altre doctorand,
Ramon Navarro, no té beca per diferents motius: «primer per l’expedient
acadèmic, que no és brillant perquè
quan estudiava treballava alhora. I
segon perquè la recerca sobre programari lliure és un tema molt nou, sobre
el qual no hi ha molta cosa publicada». En aquest sentit, Xavier
Gamisans, de l’EPSEM, afegeix que
el criteri que té l’Estat de donar ajut
segons el nombre de publicacions en
revistes especialitzades «és una mica
pervers, perquè amb els anys he après
que publicar és relativament senzill,
cosa que no vol dir que el treball sigui

Maria Tomàs, el gas es neteja
amb microorganismes
mb 25 anys, ja és
responsable del
disseny d’un filtre
industrial en fase de
prova a la depuradora
d’Aigües de Manresa,
la mateixa empresa on
treballa el seu pare. El
projecte de depuració
de gasos en què fa la
seva recerca l’ha duta
a coincidir-hi. També
és enginyera química,
com el Toni Dorado, i
ambdós formen part
del grup de recerca de
tractament de contaminants
gasosos,
coordinat des de la
Universitat Autònoma
i l’EPSEM.
Des de sempre s’ha
sentit atreta pels temes
de medi ambient, raó
per la qual la problemàtica dels gasos contaminants no li va
resultar aliena: «L’àcid sulfhídric del biogas és molt corrosiu i
fa malbé canonades d’equips, a part
que quan es crema produeix òxids de
sofre, causants de la pluja àcida. Si
es vol aprofitar el biogas per produir
energia elèctrica cal treure aquest
contaminant, però fins ara es feia
amb tractaments fisicoquímics, molt
cars i nocius per al medi ambient. A
més, en el tractament dels fangs residuals de les depuradores d’aigües,
els sobra una part d’aquest gas contaminat». Però ara es coneix un nou
tractament de depuració, per mitjà
d’un sistema bioquímic. La Maria va
dur a terme el laboriós disseny d’un
biofiltre a escala industrial i va passar-ne les dades a l’empresa manresana Tecnium, que el va construir a la
depuradora d’aigües de la ciutat: «El
biofiltre es ple d’anells pall i en la
posta en marxa hi vam inocular llots
de la pròpia depuradora, que porten
molts tipus de microorganismes.
Aquests fan servir el gas contaminant
com a font d’energia per viure i, de
mica en mica, es van desenvolupant
els que són afins al sistema, de manera que a la sortida del biofiltre, el gas
és net de sulfhídric». El sistema biològic de depuració del gas porta qua-

A

tre mesos funcionant a la depuradora: «Esperàvem que anés bé, però
potser no tant, ja que en un mes vam
obtenir una depuració del 100%.
Però hem d’esperar una mica més
per veure si el procediment és l’adequat i sobretot conèixer exactament
què esta passant i estudiar-ho en una
planta industrial, que té moltes variacions, és molt difícil. Per això tots
aquests processos ara els estudiarem
al laboratori».
A la Maria li satisfà molt «poder
investigar a la meva ciutat, quan normalment es fa a Barcelona o en ciutats mes grans i conegudes. Estic
orgullosa de dur a terme aquest projecte aquí i que pugui revertir en el
medi ambient de Manresa». De tota
manera, però, «en el camp de la
depuració biològica de gasos encara
queda molt per fer, en comparació
amb el tractament biològic d’aigües,
per exemple. Es tracta d’un àmbit de
recerca molt nou». Però en el fons, i
com el Toni Dorado, també creu que
«cal un canvi de model social i econòmic, en què el creixement no sigui
el camí, i en què prevalguin criteris
més humans i menys econòmics».
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Antoni David Dorado,
l’investigador ‘cobejat’

mb una nota mitjana d’excellent a l’expedient acadèmic,
Toni Dorado esdevé una peça molt
valuosa per fer recerca. Al 2005 va
llicenciar-se en Enginyeria Química
a la Universitat Autònoma de
Barcelona: «Quan estava a punt d’acabar em van oferir un projecte de
recerca per sis mesos, en col·laboració amb l’empresa Central Lechera
Asturiana. Es tractava de detectar
l’activitat d’un component que fa
malbé la llet i em pagaven com a
becari uns 850 euros al mes». Quan
va acabar el projecte, l’Autònoma li
va oferir continuar-hi fent el docto-

A

rat, «però em vaig assabentar del
projecte de descontaminació de
gasos que duien en coordinació amb
l’EPSEM». De manera que se’n va a
l’escola universitària de Manresa a
fer el doctorat i «a començar el projecte de biofiltració. El tema m’agradava i era mes a prop de casa meva,
Sant Joan de Vilatorrada».
Pel seu expedient, el Toni gaudeix
d’una beca personalitzada del
Ministeri d’Educació, «per la qual
no depenc de cap empresa; jo faig
una feina per a un projecte públic
que també subvenciona l’Estat». El
projecte en qüestió és el mateix en

què treballa Maria Tomàs, la depuració de gasos contaminants per mitjà
de microorganismes: «Jo em dedico
a la part de modelització en què,
d’una banda, estudio el fenomen de
biofiltració del sulfur d’hidrogen i el
transporto a equacions matemàtiques, per descriure i predir el comportament físic. De l’altra, he dissenyat una planta a escala laboratori, on faig proves i determino paràmetres de funcionament».
El Toni fa una recerca més aviat
bàsica, que no té una aplicació
immediata: «Quan transformes fenòmens bioquímics en equacions pot
semblar que t’allunyis de la realitat,
perquè necessites fer simplificacions, però tot i així pot ser una eina
útil a nivell industrial per saber què
està passant exactament, dissenyar
el millor equip per fer el procés,
optimitzar-ne el funcionament». No
obstant això, es mostra crític amb el
desenvolupament tecnològic: «Ha
d’anar acompanyat de tecnologies
que redueixin al màxim l’impacte
dels residus que inevitablement es
produeixen, com les emissions de
gasos que contaminen o fan mala
olor, en què estem treballant». Ara té
25 anys i quan acabi el projecte afirma que ja decidirà el que farà quan
arribi el moment: «No descarto res,
puc treballar per una empresa o continuar altres línies de recerca.
Tampoc no em desagradaria quedarme a Manresa i a l’EPSEM, les condicions són bones, però l’accés a la
universitat és complicat».

A l’esquerra, Jordi Martí, director comercial del CTM; A la dreta, Xavier Gamisans, coordinador del doctorat d’Enginyeria Minera i Recursos
Naturals de l’EPSEM

bo, sinó que l’has sabut vendre bé».
En canvi, Marta Vilanova, de la
FUB, té una experiència ben diferent
del fet de publicar: «Per fer un article
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científic calen moltes hores de feina. A
més, les revistes científiques tenen
unes normes de publicació estrictes,
amb un comitè de revisors externs. En

funció de l’índex d’impacte que té la
revista, per exemple, que formi part
d’un comitè internacional d’editors de
revistes científiques, costa molt més

publicar-hi». Ella fa una altra crítica
del sistema d’ajuts a la recerca: «Les
institucions públiques i privades ens
ajuden molt, sobretot les locals, però
en els grans concursos d’ajuts
públics s’estan donant molts diners a
grans parcs de recerca molt bàsica,
que a vegades a nivell de comarca
costa molt d’assumir, la qual cosa fa
que molts d’aquests ajuts no ens arribin. A l’hora de distribuir aquests
recursos no hi ha descentralització».
En aquest sentit el proper Parc
Tecnològic del Bages pot ser positiu,
«sempre que l’objectiu sigui el territori i l’avanç en el coneixement. Si es
tracta de fer només un altre polígon
industrial no li veig sentit», opina
Gamisans.
L’estranger
Quan es parla de recerca a casa nostra és tradicional partir de la base que
a l’estranger ho fan millor. Ramon
Navarro, que aquí no ha aconseguit
beca, abans va estar-se un any a
Dinamarca, i la comparació és inevitable: «Amb el mateix projecte ja m’oferien una beca per quatre anys.
Destinen molts més diners a la investigació, que comporten uns sous dels
becaris més dignes. També cal tenir en
compte que és un país molt més petit
que el nostre». En canvi, diu que va
tenir més entrebancs burocràtics pel
que fa a la nacionalitat, encara que fos
europeu. Xavier Gamisans va estar-se
a Anglaterra una temporada, on va
comprovar que «hi ha més interès per
la recerca en si i per un dels productes
de la recerca, que són els doctors.
Aquí els doctors no estan prou considerats, quan es una persona que sap
liderar, espavilar-se i té una capacitat
d’anàlisi i de crítica que un llicenciat
no té, i en aquest país sembla que
aquest bagatge espanta».
Daniel Casellas qualifica aquesta por
de desconeixement: «En anglès hi ha
dos mots, investigator i researcher,
amb els quals un nen d’Alemanya,
Anglaterra o Finlàndia sap què vol dir
fer recerca. A més, aquí és dificil fer
entendre que cal esmerçar-hi recursos
que tindran beneficis d’aquí a tres
anys. Els països que funcionen ho
entenen». Amb tot això, sembla que la
fugida de cervells és imminent, però
els investigadors de casa nostra persisteixen, potser per la il·lusió de treballar a casa, o potser també per la
joventut, segons el que diu Toni
Dorado, que té 25 anys: «Encara no
he estat a l’estranger, però amb la
beca que tinc puc tenir bones ajudes
per fer-ho». 
Març 2008 EL POU DE LA GALLINA
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Els joves, pobrets
n dos mesos l’empresa municipal FORUM ha de pena. Aquest és un exercici de memòria històrica que
rebut dues mil consultes en relació a les subven- no se sol fer gaire. Sense necessitat de mirar tan enrere
cions que el Ministeri de l’Habitatge ofereix als reviso la meva hemeroteca particular feta de retalls de
joves per ajudar-los a emancipar-se. L’ajuda està diari que m’agrada conservar i me’n trobo un tret del gradestinada als d’entre 22 i 30 anys que guanyin tuït 20 Minutos del 28 de febrer del 2005 que sé que ja en
menys de 22.000 euros bruts a l’any i consisteix en 210 aquell moment em va semblar escandalós. El titular deia
euros mensuals per destinar-los a pagar el rebut del llo- que «Anar de marxa a la nit costa uns 76 euros de mitjaguer durant un termini màxim de cinc anys. A Manresa na»... i parlem de fa tres anys! Després explicava que
aquesta ajuda ha estat concedida, de moment, a unes tres- «Passar una nit de festa es fa notar a la butxaca. La vida
centes persones. La filosofia sobre la qual es basa aques- nocturna els costa als joves d’entre 15 i 29 anys una mitta iniciativa parteix d’un error cada
jana de 76 euros per sortida. La
cop més freqüent que és el de predespesa surt d’un estudi fet a 408
sentar els joves com una classe
joves i 763 estudiants d’universitat i
social en lloc de fer-ho com un segsecundària per a l’Observatori de
ment de població. És cert que no
Consum de Drogues d’Àmbit
n’hi ha prou amb ser jove per acceJuvenil, que encarrega anualment
dir a aquesta prebenda, també cal
la Generalitat. [...] Quedar-se apademostrar que s’està per sota d’un
lancat en un pub o discoteca no es
nivell d’ingressos determinat. Però
porta. L’enquesta deixa clar que en
per altra banda, no n’hi ha prou amb
una nit els joves entren de mitjana
guanyar un sou petit sinó que cal ser
en 6,6 locals. Els grups de nois
jove per poder-se beneficiar d’asolen allargar la ruta i augmenten
Es parla d’ells com
questes ajudes que els concedeix la
la mitjana de bars visitats fins als
si necessitessin de
Catalunya optimista (poseu-li per
vuit». Sense recolzar-se en estudis
ser més exactes l’Espanya optimisni en dades estadístiques, sortint de
l’estat la mateixa
ta). Parlo de la mateixa Espanya
nit un ja percep que hi ha jovent que
optimista i de progrés que promet
gasta moltíssim, que no mira prim
sobreprotecció que,
un regalet de quatre-cents euros a
amb els diners i que el que es
cada fill de veí per celebrar que l’esdissortadament, han puguin estalviar en un lloguer s’ho
tat té superàvit. Sense explicar, això
poliran en cubates. Algú dirà que no
rebut dels seus pares tots els joves són iguals, i és ben
no, que aquest superàvit és a costa
d’unes pensions de misèria en molts
cert. És precisament per això que,
casos, d’un temps d’espera per ferfora d’alguns paràmetres com ara
se una prova mèdica que pot ser criminal i d’una manca els biològics, tractar-los com un grup compacte no té cap
de llits als hospitals que clama al cel (diguem-ho només sentit. Sé d’algun beneficiari dels pisos construïts espeper posar tres exemples). Ara aquest govern optimista, cialment per als joves per l’Ajuntament, que al cap d’un
tolerant, simpàtic i il·lusionat, tan generós amb els immi- temps l’ha deixat i l’ha rellogat a uns altres inquilins,
grants i tan poc amb els nadius, considera que ser jove mentre que moltes iaies malviuen en pisos indignes allarrepresenta un obstacle difícil de superar i parla d’ells com gant les sobres del menjar per allargar també el seu pressi parlés d’uns desheretats que necessitessin de l’estat la supost tan magre. Ara aquesta ajuda de 210 euros menmateixa sobreprotecció que molts cops, dissortadament, suals representa un altre greuge comparatiu i una bufetahan rebut dels seus pares.
da per a molta gent necessitada de debò. Han de saber que
Ser jove és maco, però també és dur. I ho és per als joves socialment són poc fotogènics i que en aquesta Catalunya
d’ara però ho va ser molt més per als dels anys quaranta i optimista feta de somriures falsos no hi pinten absolutacinquanta, que són justament aquells dels quals ningú no ment res. Que igual que la pel·lícula del Javier Bardem,
es recorda i que tants cops malviuen amb unes jubilacions aquest «no és un país per a vells».
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CRÒNIQUES DE LLUNY

CLARA ABANCÓ

SERGI MARTÍNEZ

Del Brasil estant
er a mi Brasil no és samba, caipirinhes, mulatos/es,
platges amb banyadors minúsculs, futbol o carnaval a
Rio. El Brasil que jo conec, del qual em vaig enamorar i pel qual sóc aquí, és el del sentit comú, el de la
lluita, el de la dignitat, el de la coherència, el de la força, el de la justícia, el Brasil de l’MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Durant el 2004 i per casualitats
de la vida, jo manresà vivint a Gasteiz, vaig conèixer l’André,
un noi de l’MST que feia un curs d’energies renovables entre la
Universitat de Terrassa i la de Manresa. Ell va ser el primer que
em va explicar què era l’MST, quina era la seva filosofia, organització i funcionament, i em va convidar a fer-los una visita a
l’Escola d’Agroecologia Milton Santos de Maringà (Paranà).
El primer contacte amb els Sense Terra va ser de l’octubre del
2004 a l’abril del 2005. Va ser un viatge de descoberta. Aquí
vaig veure què era una ocupació, un acampament, una acció
policial per desocupar una àrea,
un preassentament, un assentament, una cooperativa, el seu
propi sistema educatiu... Aquí
vaig descobrir la força immensa de la seva organització.
El segon viatge ve ser de confirmació i va ser de l’octubre
del 2005 al juny del 2006.
Vaig comprovar la capacitat de
construcció i la consolidació
del projecte Escola Milton
Santos. A través de voluntaris
Sergi Martínez treballa a
l’Escola d’Agroecologia
dels acampaments i assentaMilton Santos de Maringà
ments més propers a l’Escola,
(Brasil)
aquesta cada dia estava millor.
Els espais més organitzats i
més aprofitats, l’horta més productiva i amb molta més varietat, amb més animals i els seus espais molt més ben organitzats.
Sempre havia pensat que aquell lema del Forum Social Mundial de «Um outro mundo é possível» podia i havia de ser veritat, però mai fins aleshores havia vist un projecte que m’ho confirmés. També he de dir que la visita a l’estimat, admirat i amic
Pere Casaldàliga a São Félix do Araguai el març del 2005 em
va ajudar a entendre que s’ha de viure amb coherència i fermesa, malgrat les dificultats. Aquella setmana de converses i intercanvi d’experiències la vaig viure amb fe, amb esperança, amb
força i amb il·lusió. Vaig aprendre molt, vaig viure amb molta
intensitat aquells dies i potser em van ajudar a interpretar aquest
tercer viatge com el definitiu?
Sempre seré manresà i tindré la família de sang i fortes amistats a Manresa i comarques, però avui sento també amb força
que tinc una família aquí i que m’identifico molt més amb la
realitat i la lluita d’aquí que amb el conformisme i la participació del sistema capitalista/consumista d’allà! Visc sense electricitat –les cases més allunyades del centre de l’Escola encara no
en tenen–, però amb molta felicitat, amb coherència, amb molt
poques contradiccions. Amics, coneguts i desconeguts del món
dels rics, us animo a viure de prop l’austeritat, la senzillesa, el
compromís i la companyonia sincera. Us animo que us atreviu
a conèixer la coherència entre el que penseu i el que feu. A mi
m’ha donat la felicitat. Abraços revolucionarios é beijos! 

P

Des de Cuzco
uzco és una ciutat de contrastos, on la modernitat i la
pobresa es combinen en la vida diària. Pertany a un
país endarrerit, amb una política local orientada a afavorir el mercat i la inversió privada, prioritzant el sector turístic. S’evidencia un abandonament total del
suport als programes socials i, per tant, als sectors més desfavorits. El centre, totalment turístic, es diferencia notablement dels
altres barris, molt humils, amb construccions molt senzilles, la
majoria fetes amb adobe (fang, suc de cactus i palla), pocs
carrers asfaltats i pocs serveis. Això sí, hi ha abundants punts de
connexió a Internet i telèfons públics (de Telefónica) arreu.
Els voltants de Plaza de Armas recorden la Rambla, ja que
estan plens de restaurants, discoteques i turistes, anomenats
gringos pels peruans. És una expressió totalment despectiva,
que la gent utilitza per dirigir-se a tots els estrangers sense tenir
en compte que no totes les persones blanques i/o amb característiques físiques diferents a les
d’aquí som americanes. A mi i
a les meves companyes ens
confonen gairebé sempre amb
argentines o xilenes, una altra
desafortunada comparació,
tenint en compte la rivalitat del
Perú amb Xile, que es nota en
els comentaris de la gent:
«–¿De dónde son? ¿Chilenas?
¿Y a qué vienen? ¿Tienen hambre? ¡Váyanse a su país!–»,
ens va engegar un home en un
Clara Abancó i Tudó fa
poble de l’interior de la regió
pràctiques d’Educació Social
a Cuzco (Perú)
del Cuzco, en un estat etílic
considerable a les dues del
migdia. Aquest fet és bastant
freqüent, ja que es beu molt, sobretot cervesa i chicha (beguda
típica del país, feta a partir de blat de moro grillat i fermentat),
a qualsevol hora del dia. Pel carrer hi ha moltes parades de menjar, mercats artesanals i abunda la venda ambulant per part de
persones de totes les edats: tant nens i adolescents (des dels 5
anys), com persones velles netejant sabates, venent tabac,
xiclets, xocolatines, postals... El regateig és l’instrument que
regna qualsevol d’aquestes situacions.
Jo hi sóc des del 28 de setembre, fent practiques d’Educació
Social, de la UAB. Estic treballant a Mantay, una casa d’acollida per a mares adolescents i els seus fills. La casa va néixer de
la iniciativa de quatre persones de manera totalment voluntària,
a l’abril de 2000, en detectar-ne la necessitat. Gràcies a contactes, amistats i empenta personal han aconseguit uns resultats
increïbles. Sis mesos vivint i treballant a Cuzco donen per a
molt a nivell personal, professional i cultural. Permeten obtenir
una visió més enllà de la turística de la manera de viure i esdevenir-ne partícip a molts nivells. Per a mi és la ciutat més bonica i fascinant del Perú, la capital de l’Imperi Inca, una civilització que va ser capaç d’aconseguir construccions espectaculars
com el Machupicchu, però que tot i això va ser destruïda i trepitjada. I així acabo, amb la inscripció sobre pedra a la Plaza de
Armas: «A los quinientos años de gloria y honor a las víctimas
de invasión y a los héroes de la resistencia andina... Y no
podrán matarnos. Qosqo, 12 de Octubre de 1992». 
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MOURE EL MÓN
MERITXELL CASAS
mcasas@elpou.cat

i

Jacint Santaeulàlia
EL VALOR DE FER COSTAT

n alguns països les malalties mentals són
encara considerades no una afecció mèdica, sinó un símptoma de debilitat de caràcter o
de càstig per un comportament immoral. Si bé
afortunadament, en molts d’altres, aquesta
percepció ja s’hi ha eradicat, hi resten encara
massa barreres en l’atenció i la integració dels
seus afectats. Al món occidental, una de cada
cinc persones adultes pateix cada any un desordre mental. I tot i que els tractaments per a
la majoria de patologies són efectius, menys
del 25% dels malalts en són ben diagnosticats,
i tractats correctament. Per això, iniciatives
com la del Projecte Mosaic tenen un valor tan
preuat. Des del setembre de 2004 treballa a
Manresa per afavorir la inserció comunitària
de les persones amb malaltia mental i drogodependència. Ofereix un suport complementari a l’atenció sanitària que ja reben aquests
malalts, fa costat a les seves famílies i es preocupa per implicar les administracions i la societat en la sensibilització envers aquestes patologies. Jacint Santaeulàlia n’és el coordinador i
malgrat ser enginyer industrial de professió, i
no un professional de la medicina, tal i com
deixa clar en reiterades ocasions al llarg de
l’entrevista, la seva tasca al capdavant del projecte és mes que acurada. Enguany, el Projecte
Mosaic ha estat l’administrador de les Festes
de la Llum, la qual cosa li ha permès fer un pas
més cap a la seva fita de ser un projecte cada
cop més conegut a tot Manresa i comarca.
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—La malaltia mental continua sent un tabú a la nostra
societat?
—És un tipus de malaltia que acostuma a ser bastant
invisible. Ningú que acabes de conèixer no t’explica que
té un germà, un cosí o un tiet que pateix una malaltia d’aquest tipus. Però quan dius de què treballes és molt freqüent que llavors sí que t’expliquin: «És que el meu tiet
té… És que el meu fill és… Tinc un cosí que…».
—De quina manera el Projecte Mosaic treballa per
reinserir els afectats de malalties mentals?
—L’eina més important que tenim és el Club Social, un
espai de trobada, suport, i intercanvi. Una psicòloga el
coordina, i una educadora social i una terapeuta ocupacional en dinamitzen el grup. Les activitats prioritàries
que s’hi fan són les d’inserció comunitària. I és que l’objectiu final no és que els usuaris es relacionin entre ells
sinó amb totes les estructures de la societat. Actualment
en formen part entre 35 i 40 persones.
—De què depèn l’èxit del procés de reinserció?
—Depèn molt de l’estat de la persona. És diferent
afrontar la malaltia quan la persona ha patit el primer
brot, que fer-ho al cap de deu anys de patir-ne de reiterats. Òbviament, afrontar la malaltia d’hora ajuda molt
més perquè la rehabilitació sigui més eficient.
—Els mitjans de comunicació ajuden a difondre un
missatge positiu envers el tema o fomenten encara més
l’estereotip?
—Acostumen a fer el titular fàcil i això fa bastant mal,
estigmatitza aquest sector i banalitza la malaltia. Tot i
que també és cert que de tan en tant, hi ha articles seriosos que ajuden a donar a conèixer la malaltia o la realitat de les famílies.
—Hi ha alguna línia d’actuació que en el futur voleu
potenciar dins del Projecte Mosaic?
—Ens hem adonat que una de les maneres més eficients
d’inserir una persona amb malaltia mental a la societat és
a través de la inserció laboral. Per això, aquesta serà una
prioritat de cara al futur. A més, volem donar cada vegada un millor servei i arribar mica en mica al major nombre d’usuaris possible. 

«Les malalties mentals no
es curen com un constipat.
Són patologies en molts
casos cròniques. No obstant
això, quan aquests pacients
tenen períodes estables són
persones tan funcionals com
qualsevol altra»

EL RACÓ INSÒLIT
JAUME PUIG / Fotos: FRANCESC RUBÍ

La torre de Sobrerroca

a torre medieval del Portal de Sobrerroca, situada a l’entrada del carrer del
mateix nom, és l’única de la muralla
medieval que resta dempeus. Aixecada
al segle XII, formava part del segon circuit de muralles que tancaven la ciutat i sembla
que anava acompanyada d’una torre bessona,
situada a l’altra banda del carrer. Ambdues torres
estaven unides per una arcada a la part superior i
formaven un portal des d’on arrencava el camí
fins a Vic. L’Ajuntament l’ha rehabilitada recentment i a partir d’ara serà visitable. De fet, des
d’aquest mes de febrer la torre ja funciona com
un nou punt d’interès i, segons ens comenta la
tècnica de Patrimoni Mercè Argemí, al llarg de la
primavera s’instal·laran a l’interior uns plafons
explicatius de l’època. Amb la progressiva senyalització de les restes visibles de la muralla, cal
esperar que l’indret esdevingui un dels elements
museïtzats més visibles, en el procés de valorització del patrimoni manresà, i que reforci el mapa
d’itineraris turístics de la ciutat. 
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L’ENTREVISTA
JORDI SARDANS / Fotos: FRANCESC RUBÍ
jsardans@elpou.cat

Miquel Villegas Martínez
Director esportiu del Club Tennis Manresa i organitzador de les activitats socials del club,
és també un gran aficionat a la muntanya. Va engegar l’escola de tennis Santpedor i
fou especialista d’educació física a l’escola Riu d’Or. Havia estat futbolista del primer
equip del CE Manresa a Tercera Divisió en la dècada dels 60. Ha participat en diverses
maratons i durant quinze anys va treballar a la Lemmerz com a mecànic fresador.
els 30 als 36 anys va decidir dedicar-se professional- jugava al mig del camp i amb el primer equip de lliure a l’eix
ment als esports i particularment al tennis Es va treu- de la defensa o de lateral per córrer la banda, amb la particulare el carnet de monitor de Tennis de la Federació ritat que era dretà i em feien jugar sempre a l’esquerra.
Catalana, però a més a més va fer un curs de jutge
—Quan debutes amb el primer equip del Centre d’Esports
àrbitre nacional de la Reial Federació Espanyola de Manresa?
Tennis, i també un curs de socorrista bàsic a la Creu Roja alho—A Tercera Divisió, la temporada 1961-1962, sota la presira que es treia el carnet d’entrenador de futbol regional i juve- dència de Ramon Valentí. M’entrenava Julián Arcas, que havia
nil.
estat famós jugant amb l’Espanyol, que va ser qui em va fer
—Com és que fessis de mecànic fresador?
debutar a Tercera Divisió al camp del Vilanova. Recordo que
—Perquè vaig començar a treballar abans de complir els em van obrir la cella d’un cop de colze. En tornar del servei
catorze anys als Tallers Mecànics Ragón, que estaven a sota de militar, l’equip encara estava a la Tercera Divisió i vaig jugar-hi
casa. Em van dir que els faltava un aprenent i així hi vaig fer els un parell d’anys més. D’aquesta etapa recordo que tenia com a
quatre anys d’aprenentatge. Com que els
companys Simelio (que va ser professor
faltava un fresador, l’amo Josep, em va
de la Federació Espanyola de Futbol i em
fer treballar a la fresadora, on vaig estar
va fer el curs d’entrenador regional i
dos anys més com operari fins el servei
juvenil), Calderer, Capsada, Iglesias, el
«L’etapa de l’escola
militar.
doctor Andreu, l’Alberti, el Plaza, l’Oliet,
—Quan t’incorpores a Lemmerz?
el Basora. Posteriorment també vaig
pública Riu d’Or
—Acabat el servei militar, entro a procoincidir amb d’altres com Lupón, Paul o
ducció, on treballo al matí durant dos
Mesa.
em va marcar molt
anys fins que puc entrar al taller mecànic.
—Com és que siguis fan i seguidor de
Inicialment, estic dos anys a fabricació
l’Espanyol?
per ser un millor
en diferents llocs: torn mecànic, tractant
—De la meva època d’estudiant a l’inspeces, etc, fins que queda una vacant de
titut Lluís de Peguera quan ja tenia unes
educador, gràcies a
fresador lliure i aleshores l’agafo dins del
condicions naturals per jugar a futbol.
les influències
torn de tarda. Era fresador oficial de priTant a Preparatòria com a primer de batmera i m’hi estic durant tretze anys més.
xillerat, els clàssics fills dels rics manrepositives que vaig
Però, de tant en tant, també feia de torner
sans es triaven entre ells i sempre es posai matrius en general, i feines de manteniven un jersei del Barça, mentre que jo
rebre d’aquells
ment, segons les necessitats del taller de
sempre anava a reforçar els més dolents.
l’empresa. Com a fresador participava en
D’aquí em neix l’allunyament amb el
professors
la fabricació i manteniment de les
Barça, a qui associo amb aquest tipus de
matrius d’estampació per les premses de
gent, fills dels propietaris de fàbriques i
extraordinaris»
la fabricació de les llantes de Lemmerz.
fruiteries, i les simpaties per l’Espanyol.
Quan jo vaig marxar van treure el taller
Tennis
mecànic i aquesta feina la van donar a fer a fora, perquè a algú
—Per què decideixes continuar la teva pràctica esportiva a
li interessava fer un negoci paral·lel i que les matrius es fessin a
Bilbao. Fins al punt que tres extreballadors de Lemmerz van través del tennis?
—Als 29 anys vaig decidir deixar el futbol, però mantenia les
fundar Matribages.
ganes de fer esport. Ho vaig provar amb les motos de trial com
Futbolista
a hobby, però a la meva dona no li agradava. El tennis sempre
—Quan comença el teu interès pel futbol?
m’havia agradat i em vaig treure el títol de monitor per la
—De ben petit. Vaig començar a jugar de porter a l’equip dels Federació Catalana de Tennis. Quan vaig deixar de treballar a
Habitatges Pirelli i quan feia la preparatòria amb el senyor Vidal Lemmerz, vaig entrar a l’Escola Pública Riu d’Or a través de
a l’institut, continuava jugant de porter tant en l’equip de futbol l’AMPA. Hi vaig ser durant sis anys i va ser una de les etapes
del centre com en el d’handbol. Com a federat vaig començar més importants de la meva vida, tant en l’àmbit personal com
essent infantil a l’Alba Oar, amb el Berto Ricart i el Joan professional. Hi havia un grup de mestres que a més eren amics
Martínez, i al Gimnàstic de Manresa i alhora feia gimnàstica i m’hi vaig integrar molt bé com a especialista en gimnàstica.
esportiva al CN Sallent. Quan vaig entrar al juvenil del Manresa Com que eren grans educadors, hi vaig aprendre a educar miamb catorze anys l’entrenador Josep Cors em va situar al mig llor. Vaig tenir clar que un entrenador és abans que tot un edudel camp, com a defensa central o lateral. En els equips juvenils cador. Aquella etapa es va acabar quan la Generalitat va con-
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tractar personal d’INEF a càrrec seu per a les escoles públiques.
—Quines fites personals remarcaries d’aquesta etapa?
—Vaig engegar-hi classes extraescolars d’atletisme amb canalla de la mateixa escola pública. Però el més important és que
fou una etapa que em va marcar molt per a ser un millor educador, gràcies a les influències positives que vaig rebre d’aquells
professors extraordinaris. Per a mi va ser un repte important fer
educació física en una escola pública a nanos de tres fins a setze
anys. Com aquell qui diu els havies d’ensenyar a caminar i en
aquest sentit la meva experiència era nul·la. Així doncs, em va
costar fer el primer programa, però un cop vaig tenir la planificació del preescolar del primer any, ja em va servir pels anys
posteriors incorporant-hi les evidents evolucions i variacions.
—Paral·lelament, també muntes l’escola de tennis de
Santpedor, oi?
—Pere Sanfeliu i Carles Tena, que eren el president i el vicepresident de l’entitat, jugaven al Club de Tennis Manresa, i
quan vaig entrar-hi em van oferir la possibilitat d’engegar l’escola de tennis de Santpedor, ja que només hi tenien una piscina
i dues pistes. La vaig posar en marxa i vaig arribar a ensenyar a
110 nanos i 36 dones, algunes de les quals no havien sortit mai
de casa per a fer esport. Aquest creixement em va comportar fitxar un ajudant. Aquests nois van començar a competir per primera vegada. El club va créixer fent dues pistes més de tennis i
un frontó.
Club Tennis Manresa
—Què era Fit Sport?
—En una primera etapa treballant com a monitor al CTM, Fit
Sport que era una empresa de Barcelona, em cedeix al Club,
però també em fa treballar per a altres clubs catalans. La meva
tasca és la de fer classes d’adults i de col·laboració amb l’escola de tennis. És una etapa de la meva vida que passa sense pena
ni glòria. Com més classes fes, més guanyava dins d’aquesta
empresa que és la que em pagava. Al cap de quatre anys, l’empresa va deixar el club.
—Com passes a ser director esportiu del club?
—En el moment en què Josep M. Marcos és president de l’entitat, m’ofereix aquesta possibilitat i l’accepto. Mentre a mi em
fa responsable esportiu, a Pere Muixí el fa director de l’escola
de tennis i jo hi col·laboro com a monitor durant tres hores. Ara
bé, les meves tasques principals són les d’organització i execució dels campionats i activitats esportives del club.
—Concretem doncs, aquestes tasques?
—L’organització de quatre torneigs exteriors, és a dir, l’ATP,
el Circuit juvenil, l’Obert Tous i l’Obert del Bages, a més a més
hi havia els campionats socials i els rànquings. Ara s’ha deixat
de fer el torneig de l’ATP i es fa el d’Isa Muro. També es fan
campionats de pàdel oberts i continuem amb els socials i els
rànquings. I, fins i tot, em dedico a l’arbitratge.
—Per què s’ha deixat de fer el torneig de l’ATP?
—Era el torneig de més carisma que organitzava el Club
Tennis Manresa de caire internacional i que es disputava cada
any. S’ha deixat de fer perquè la nova junta que va entrar fa dos
anys va decidir que era un torneig deficitari, igual que l’Obert
del Bages, que va començar inicialment només amb jugadors
del Bages, però es va anar obrint fins a ser nacional masculí i
femení i es feia al setembre.
—Ho eren de deficitaris?
—No. Els torneigs no eren deficitaris, però com que els costos de la revista els carregaven concretament en l’Obert del
Bages, aleshores no sortien els números perquè entre les despeses de la revista i els premis, el torneig no donava per tot.
Inicialment, la idea era canviar aquests torneigs per d’altres de
juvenils, però tampoc s’han fet i ni tan sols s’ho han plantejat
seriosament. Ara el soci tampoc no es queixa. Abans, sovint
quan es feia un campionat, hi havia problemes amb alguns
socis, que exigien les instal·lacions només per ells, ja que són
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els que paguen. Ara bé, si s’organitzen campionats es fa amb la
idea de donar categoria al club. Només Manresa ha deixat de fer
el torneig internacional, els altres tres clubs que el feien l’han
mantingut.
Tous
—Actualment, quins actes esportius es fan?
—S’organitzen el Circuit Juvenil d’Estiu, a càrrec de la
Federació Catalana de Tennis, i l’Obert Juvenil Tous. En l’àmbit intern es fan diversos campionats juvenils, de l’Escola de
Tennis i el Memorial Isa Muro –enguany s’ha fet el segon– en
memòria de la persona que es va morir essent capitana d’un
equip femení i sòcia del club. Aquest torneig fou promogut per
Montserrat Moll com a capitana dels equips de veteranes del
club i patrocinat a través de Firma. Des de l’any 2000 també
porta feina l’organització dels campionats de pàdel.
—Quina ha estat la importància dels Tous en el Club i com es
va organitzar el seu torneig?
—Lligat amb els campionats oberts del Tennis Manresa, a
Santpedor, vaig engegar un Obert Juvenil, amb la participació
de clubs de tot Catalunya i jugadors que després han estat internacionals, patrocinat per Skis Rossignol. Quan vaig anar al
Tennis Manresa, també hi vaig portar el torneig, que al primer
any, encara va ser Rossignol, però al segon ja va ser Tous. A través de l’Ignasi Oliver (que és el marit de la Rosa Tous) a qui jo
feia classes, vaig proposar-li que patrocinessin el torneig. Ho va
acceptar conjuntament amb els rellotges Tag Heuer. D’això fa
17 anys, quan encara venien els pares i les filles Tous a veure
els partits i al lliurament dels premis. Eren uns temps en què,
per exemple, l’Arantxa Sánchez Vicario hi va fer un clínic amb
motiu de complir-se el desè aniversari de l’Obert Tous.
—El torneig ha arrelat gràcies als barcelonins?
—És indiscutible que el torneig va tenir un boom important a
Barcelona on diversa gent s’apuntava al campionat Tous. Quan
venien, veien que era un campionat molt ben organitzat, però la
primera vegada estaven convençuts que era el campionat Tous.
Molts dels participants han estat fidels i així hi ha pares que hi
han fet intervenir els seus fills des de benjamins fins a júniors,
pel bon tracte i l’organització del campionat. Cada any hi passen més de cinc-cents jugadors/es.
—Ha canviat l’empresa Tous?
—I tant! Ara, només a Manresa hi treballen sis-centes persones. Abans, recordo que anava a veure la Rosa Tous allà al
carrer de Sant Joan Baptista de la Salle i ja ens posàvem d’acord. Més endavant ja no parlava amb ella sinó amb el cap de
marquèting i ara em trobo parlant amb una empleada que fa les
gestions, per veure si podem organitzar el campionat. Ha crescut de tal manera que fins i tot t’has d’entrevistar amb empreses de relacions públiques que treballen per ells.
Pàdel
—Quina valoració fas del pàdel?
—Ara fa vuit anys que va començar i els seus inicis van ser
bastant positius, ja que tothom s’hi va engrescar bastant.
Després durant uns tres anys s’ha de reconèixer que les pistes
estaven mig abandonades perquè no hi anava ningú. Des del
2005 es va posar de moda com arreu, però encara li falta, perquè per exemple, les senyores que juguen a tennis encara no
tenen l’afició del pàdel. És un boom masculí, que curiosament
també ha servit perquè empreses com Ausa o Tous, amb tractes
especials, aconsegueixen que s’hagi donat d’alta personal del
seu que omplen les pistes al migdia. D’aquesta manera s’ha
produït un augment de socis.
—A part de l’àmbit organitzatiu, fas d’altres tasques?
—Busco les diferents aportacions publicitàries per les diverses activitats del club, com per exemple la revista Pilota de Set,
o per l’escola de tennis. Ara la revista s’ha convertit en un
resum de les activitats que s’han realitzat durant l’any. Última-
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—Ets més autodidacta que planificador a l’hora de caminar?
—Sí, perquè al començament que sortia a caminar, seguint un
plànol, em vaig perdre una vegada a Montserrat. M’agrada més
anar a l’aventura, preguntar a la gent que em trobo pels camins
que em donen noves idees. Tot el Bages l’he conegut a base de
sortir a caminar. He començat fent una ruta marcada, però quan
trobo un corriol que se’n va en direcció contrària el segueixo
per veure fins on va. Si va molt lluny, el continuo seguint un
altre dia. Així he anat cobrint una sèrie de rutes, a base de la
curiositat d’anar seguint camins que per a mi són nous.
Diàriament recorro uns setze quilòmetres i els dies que puc
acostumo a caminar entre quatre i sis hores.
—Com valores el nombre d’associats al Club de Tennis?
—Ara són 750. En la meva opinió, l’ideal seria augmentar
cent socis més per assegurar la base econòmica, però també
cal considerar la part negativa que és l’esportiva en el sentit
que l’escola de tennis no pot agafar més nanos per manca
d’instal·lacions i si es donen d’alta vint socis més al pàdel
també li mancaran instal·lacions. Per tant, per encabir-hi més
gent cal fer més pistes de pàdel, perquè tothom vol jugar les
mateixes hores.

«És molt positiu que vinguin
empreses al costat del Club de
Tennis, perquè serà molt fàcil
que vinguin a informar-se per
fer pràctica esportiva»
ment treballo durant dos caps de setmana com a recepcionista.
—Quines activitats socials encara s’organitzen dins del club?
—Calçotada, concerts, festa major, sopar social, tot i que cal
reconèixer que han anat de baixa i són deficitàries. Tot i així
porta feina organitzar-ho i aconseguir que tothom tingui un
regal al sopar social vol dir que s’ha de trucar a moltes portes.
Alta muntanya
—Teniu també un grup d’Alta Muntanya, oi?
—En caminar i conèixer gent aficionada a la muntanya em va
portar a formar efectivament un grup d’Alta Muntanya dins del
club. Hem fet sortides cap al Bages, el Pirineu, cims de més de
3.000 metres. Particularment ara també faig vies ferrades, travesses, etc. En algunes d’aquestes excursions hi participa una
dotzena de socis del club (com Josep Trullàs, Pere Massegú,
Josep Correro, Josep Saló, Valentí Cots, Josep Nogueras) i
se’ns hi afegeix gent d’altres grups.

PTB
—El nou Parc Tecnològic de la Catalunya Central afavorirà
o perjudicarà el club?
—Pel que sé, el club no està afectat pel nou pla parcial.
Quan, fa tres anys, Carles Planes era president del club va
començar els tràmits amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages per fer un pla d’ordenació territorial amb la finalitat de
donar més amplitud a l’àrea esportiva de la nostra zona a l’aire lliure conjuntament amb els veïns, però ara les negociacions estan en via morta. Actualment pensem que és molt
positiu que vinguin empreses al costat perquè serà molt fàcil
que vinguin a informar-se per fer pràctica esportiva. Ens
reportarà ingressos econòmics, però insisteixo que qualsevol
ampliació de socis ha d’implicar una millora de les
instal·lacions esportives. Cal invertir en una piscina coberta i
duplicar les instal·lacions del gimnàs, així com ubicar el restaurant a la planta baixa per tal que puguem agafar el carro
d’aquest boom que s’apropa.
—El restaurant del club és de lliure accés per a tothom?
—Sempre ha estat obert a tothom i no entenc la creença dels
manresans que per entrar-hi s’ha de ser soci del club. Una vegada més, malgrat les moltes campanyes que hem engegat en
aquest sentit, ho he de tornar a desmentir. El club és el propietari del local, però l’activitat de restauració la porta una empresa paral·lela i està funcionant molt bé, malgrat que el soci de
l’entitat sempre ha estat contrari a gaudir dels avantatges del
restaurant, que, curiosament, sempre s’ha hagut de refiar de la
gent de fora per subsistir.
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Cuina
—Com sorgeix la teva afició a la cuina?
—Em fa vergonya dir-ho, però mentre vaig estar casat no vaig
fer mai ni una truita. En separar-me, vaig pensar que seria interessant fer algun curset de cuina i en vaig fer amb el Benvi
Aligué i la M. Àngels Pallàs. M’hi vaig apassionar perquè a part
d’aprendre-hi molt, ja que la qualitat estava per damunt de tot.

el Perfil
iquel Villegas i Martínez neix a Manresa el 19
d’abril de 1947. La seva mare, Assumpta, és de
Torres de Berrellen (Saragossa) i va treballar
fent corrons de pell a la fàbrica Matamala i als
Filats i Teixits Roca. El seu pare, Francesc, procedia de Binacet (Osca), abans de la Guerra Civil havia treballat a la fàbrica de pells Sala i després de la Guerra va entrar
de paleta a l’Ajuntament de Manresa, però va morir jove. La
seva germana Assumpta va treballar com a instructora d’escola a l’Acadèmia París, als Infants i a l’Escola Sant Jordi i el
seu germà Francesc va treballar tota la vida a Lemmerz fins
a la seva jubilació. Ell comença els estudis a les Dominiques
de Valldaura, després a La Salle i fa la preparatòria amb el
senyor Vidal a l’institut Lluís de Peguera on estudia el batxillerat elemental. En acabar-lo entra com a aprenent de mecànic fresador a Construccions Mecàniques Ragón. Fa el servei
militar com a voluntari a l’aviació de Saragossa, on fa de
xofer de bombers i ambulàncies. En retornar entra a
Lemmerz on s’estarà quinze anys. Després de la vaga salvatge del 1982, que va suposar l’acomiadament de més de doscents treballadors de l’empresa, li van fer una oferta per plegar indemnitzat i ho va acceptar per iniciar la seva primera
etapa al Club Tennis Manresa, com a monitor de l’escola de
tennis, que alternava amb classes particulars d’adults als Tres
Sets i a Pineda de Bages. Feia uns anys que se n’havia fet
soci, després de deixar la pràctica del futbol amb 29 anys.
Com a jugador de futbol s’havia iniciat com a porter als
Habitatges Pirelli, en un equip no federat. Aleshores passa al
Alba Oar, que dirigien Berto Ricart i Joan Martínez i jugaven
a Santa Clara. D’aquí passa al Gimnàstic de Manresa i
paral·lelament entre els 12 i els 14 anys, fa gimnàstica esportiva al Club Natació Sallent. Als catorze, entra al juvenil del

M

28

EL POU DE LA GALLINA Març 2008

Vaig començar a fer fitxes de tot el que jo cuinava i ara en vull
fer un llibre que ja tinc a punt. Es basa en tot el que he après, en
les receptes que m’han donat i he provat i en tot el que he cuinat des que estic separat. Tinc més de 400 receptes entre salses,
sopes, peixos, carns i postres... La idea és que aquest llibre vagi
dirigit només a una dotzena de persones que són les que m’han
influït a l’hora de fer-lo. No m’he plantejat mai de posar-lo a la
venda.

Centre d’Esports Manresa, on s’estarà cinc anys, alternant el
juvenil amb el primer equip de l’entitat. Durant el servei militar entrena a futbol amb l’Arenas de Saragossa i juga amb el
Torres de Berrellen. Als 21 anys torna a Manresa i juga amb
el primer equip de la ciutat durant dos anys. Després jugarà
amb l’Olesa, Navàs, Sant Joan, Sant Vicenç i Sallent. Es casa
als 24 anys amb Carme Forn, amb qui tenen quatre fills:
Núria, Carles, Jordi i Marc, tots esportistes. Actualment està
separat. Posseïdor del carnet d’entrenador de futbol, de regional i juvenil; fa un curs de socorrisme bàsic a la Creu Roja; es
treu el títol de monitor de Tennis de la Federació Catalana i el
curs de jutge àrbitre per la RFET. Amb 36 anys posa en marxa
l’Escola de Tennis de Santpedor, on estarà sis anys i ho compartirà amb la seva feina d’especialista d’Educació Física a
l’escola pública Riu d’Or, contractat per l’associació de
pares. Als 42 anys, retorna com a monitor al Tennis Manresa
sota la presidència de Pere Massegú, en què els serveis esportius són traspassats a l’empresa Fit Sport de Barcelona per un
període de quatre anys. Durant aquesta etapa uns companys
seus, monitors de tennis, s’entrenen per córrer la marató de
Barcelona i ell també s’hi apunta. Han estat a París,
Montpeller, València, etc. Aleshores cada setmana es dedica
a fer maratons o mitges maratons populars o programes d’entrenament com a aficionat. Quan comença a notar molèsties
als genolls, l’any 1996, decideix deixar de córrer i es dedica
a caminar. Abans, però, sota la presidència de Josep M.
Marcos, se li ofereix ser el responsable esportiu i d’activitats
socials, càrrec que ocupa des de fa tretze anys. «Em dedico a
l’organització, execució i arbitratge dels torneigs i campionats del club, fer classes de particulars i col·laborar amb
l’Escola de Tennis com a monitor». Entre les seves caminades preferides hi ha la zona de Montserrat, el Bages i el
Berguedà, en aquest cas cap al Cadí i el Moixeró. A mesura
que s’engresca i contacta amb d’altres grups de companys,
participa en expedicions d’alta muntanya i puja cims de més
de 3.000 metres al Pirineu, durant tot l’any. 

IMATGES DE LA DICTADURA

l dia 23 de novembre de 1952,
el Dr. Ramon Masnou Boixeda, canonge de la catedral i
professor del Seminari de Vic,
fou consagrat bisbe auxiliar de
la diòcesi. Era l’ajuda que necessitava el
bisbe titular, P. Joan Perelló Pou, afeblit
de salut, que uns mesos abans havia celebrat els 25 anys com a bisbe i que esperava veure acabada la seva gran obra, el
nou seminari. Visità Manresa en cinc visites pastorals, va oficiar diverses celebracions religioses i beneí la primera pedra
dels futurs temples parroquials de Crist Rei i de la Mare de
Déu del Carme.
El diumenge abans, dia 16 de novembre, el nou bisbe auxiliar, Dr. Masnou, celebrà una missa a la basílica de la Seu, que
meresqué l’honor de ser el temple escollit per rebre el bàcul,
ofrenat per una extraordinària representació de l’Acció
Catòlica diocesana i local. El bisbe Masnou vindria unes setmanes després, el 27 de desembre, per oficiar el funeral amb

E

motiu de la mort de Josefina Vilaseca
Alsina, un acte que aplegà milers de persones a la Seu i els carrers de la ciutat, en
un silenci impressionant per acomiadar la
noia i els seus familiars.
Pocs mesos després, vingué el 3 d’abril,
Divendres Sant de l’Any 1953, en què fou
invitat a presidir l’antiga Processó dels
Gremis, recuperada l’any 1950. La fotografia és just a la sortida de la processó a
la baixada de la Seu. El bisbe Masnou amb hàbits corals color
morat carmesí amb capa sostinguda per l’acòlit Anton M.
Claret Roca (quasi invisible), flanquejat per Mn. Valentí
Gibert Mensa, rector de la Seu i arxiprest de Manresa, i Mn.
Benvingut March i Batlles (de cal Centó de la Plana de l’Om),
ambdós amb els hàbits corals de canonges (vestit talar de
color morat i folre vermell amb capa curta i caputxa folrada
de pell blanca, usat des de les vespres de la festa de tots Sants
fins al Dissabte Sant, i bonet de quatre becs amb borla de
color verd). A la dreta, l’acompanyant del bisbe. 

1953

Text: Ignasi Torras Garcia
Fotografia d’Enric Villaplana Vargas (Arxiu Antoni Quintana i Torres)
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Aromateràpia - Espelmes aromàtiques
Objectes de regal i decoració...

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA
FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS
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TASTETS DE MOTOR
ENRIC OLLER I CARBÓ

Fiat Sedici: D’orient a occident
És el primer SUV compacte de la casa italiana. Un auto de dimensions contingudes i aspecte
modern que sorprèn per la facilitat amb què es mou fora l’asfalt. Ens ha agradat pel comportament i per la novetat del concepte, que pràcticament va estrenar mercat ara farà mig any.

F

l 2003, Suzuki i Fiat van signar
un acord empresarial. Cinc anys
després, el pacte de transferència s’ha
concretat i ja té nom i cognoms. Els
japonesos han optat per una combinació de lletres i números. Els italians
l’anomenen Sedici. Plataforma i carrosseria són comunes. Tots dos tenen
cinc portes, fan servir la base del Swift
i es fabriquen a la planta que els nipons
tenen a Hongria. Però la versió que ens
ocupa porta el segell de Giorgetto
Giugiaro. Italdesign, s’ha ocupat de
perfilar-li una estampa aventurera que
pot arribar a adquirir-se en vuit colors
diferents.
El primer SUV compacte de Fiat presenta unes línies fluides, amb una
imatge que conserva una certa relació
amb altres productes de la marca.
Munta només quatre detalls 4x4: faldons plàstics perimetrals de color negre
mat al llindar de la carrosseria, un únic
engraellat central, un protector de
baixos discret que s’evidencia més a la
part posterior del cotxe i barres longitudinals al sostre. Les llandes són de 15
polzades però el tipus de goma no és la
més indicada per a la conducció off
road. En canvi les òptiques antiboira
han passat la prova del cotó en el nostre itinerari habitual de muntanya.
L’interior es una barreja de discreció i
sentit pràctic. Els materials són de
qualitat. Sense estridències i amb una
clara
sensació
de
durabilitat.
L’habitacle reserva força espai per als
ocupants i es pot adaptar bé a les necessitats de cada passatger. Els seients
tenen una ergonomia acceptable i la

segona filera es pot inclinar o plegar
completament de manera independent.
Així es compensen les mancances del
maleter que, en condicions normals, té
només 270 litres de capacitat, però pot
arribar als 670 litres si optem per prescindir d’alguna plaça.
Fiat l’ofereix amb dues mecàniques i
sengles nivells d’acabat. A El Pou de
la gallina hem estat conduint la versió
dièsel. El polifacètic Multijet 1.9 de
quatre cilindres en línia. Amb turbo i
intercooler, injecció directa i 120 CV.
Un giny amb canvi manual de sis
velocitats al qual se li han fet certes
millores per reduir vibracions i optimitzar el rendiment. Com que està pensat
per passar bona part de la seva vida
sobre asfalt, en condicions normals, el
Sedici es comporta com un tracció al
davant. El sistema de transmissió
desenvolupat per Suzuki treballa a partir d’un diferencial central que, acoblat
a un embragatge multidisc en sec, permet seleccionar tres modes diferents.
L’electrònica s’ocupa de gestionar-los
quan pitgem el botó que hi ha darrera la
palanca del canvi. En el primer estadi
(2WD), l’auto tiba només per davant.
És l’opció indicada per anar sobre
paviment en bon estat. Estalviarem
combustible i potser un pèl de rumorositat. La posició auto fa passar
automàticament una part de la força
motriu a l’eix del darrere quan detecta
pèrdues d’adherència. El tercer estadi
bloqueja aquest repartiment al 50%. És
l’idoni per superar un pas molt enfangat o glaçat amb la tranquil·litat que el
sistema tornarà a la posició automàtica

quan depassen els 60 km/h. Amb aquest organigrama, uns discrets angles
d’atac i pneumàtics convencionals, el
Sedici no es comporta precisament
com un autèntic TT però permet allunyar-nos de les vies més concorregudes
amb notables garanties. Especialment
si mesurem la distància respecte del
terra en el nostre recorregut i evitem
les trialeres pures.
Nosaltres hauríem agraït una direcció
més ràpida i un frens més resistents a la
fatiga però, probablement, aquest
segon aspecte es deu més a la severitat
de tracte a què van sotmetre la unitat de
premsa els companys que van estar
provant-lo amb anterioritat, que no pas
a una llacuna endèmica del cotxe. 

FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter. 4 cilin. en
línia. Injecció Directa. Commonrail. Turbo 120 CV. gasoil. Tracció:
Davantera / Total connectable.
Canvi: Manual 6 vel. Frens: Discs
vent./Tambors. Pes: 1.350 kg. Vel.
màx: 180 km/h. Accel. 0 a 100
km/h: 11,2 s. Consum mitjà: 6,6
litres. Preu: 20.631 euros.
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la fila cultural

L’art de mirar el món
amb ulls de dona
Explicar les diferents parts del món i les seves cultures i tradicions en forma d’imatges
no és cap cosa nova, però si la mirada que ens relata cada part de món és femenina
i l’eina que es fa servir és l’art en pot sorgir un projecte creatiu molt interessant titulat Dones del món, que tanca un cicle de cinc anys de dedicació i bones propostes.
ANNA NAVARRO

E

l passat 1 de febrer s’inaugurava a
la sala d’exposicions temporals del
Museu Comarcal de Manresa l’exposició Dones del món. Un ventall d’obres
de diferents artistes femenines de
Catalunya que mostraven, a partir de
diferents disciplines artístiques, quin
era el paper de la dona en les cultures
africana, xinesa, mexicana, de l’est i
australiana. Per a l’associació artística
Gènere i Gèneres
aquesta mostra no era
una exposició més de
peces, sinó que se
celebraven de cop
dues fites importants:
l’eclosió de cinc anys
del cicle titulat Dones
del món i el desè aniversari de l’associació
Aquesta
mostra,
coproduïda amb el
Museu Comarcal de
Manresa vol ser una
exposició-resum d’aquests cinc anys, on un
bon grapat d’artistes
han sabut copsar les
situacions de discriminació i de desigualtat
que es donen a molts
indrets pel simple fet
de ser dones. I també
per conèixer la manera
de viure, els costums i
la seva cultura en el
sentit ampli.

Nimfosi, d’Alèxia
Lleonart, del
programa Brins de
seda sobre les
dones xineses
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El cicle
El projecte Dones del món va néixer
amb la ferma proposta d’explicar el
paper de la dona en les cultures dels
diferents continents, i amb la inquietud
de voler posar en dubte la visió estereotipada que té Occident de tot allò que
no li és familiar. De la por a tot allò
desconegut, que com a incomprensible,
rebutja, transforma i descarta. Per
explicar i organitzar aquest cicle, es va
proposar fer-ho des de diferents camps:
el teòric, amb intenció divulgativa i
pedagògica, i el pràctic, que comporta
un exercici de reflexió. Per aquest
motiu en les conferències realitzades
durant aquests últims cinc anys tant hi
ha hagut antropòlegs, escriptors i especialistes, com nadiues que explicaren,
en primera persona el paper de la dona
en la seva cultura i l’experiència d’immigrant acollida.
Per a Eva Sánchez, comissària de
l’exposició i presidenta de l’associació
artística Gènere i Gèneres el cicle es
va concebre a partir de voler explicar
les cultures dels cinc continents amb
una part artística (les obres) i una part
més divulgativa (les conferències). Les
obres de les diferents artistes que
col·laboraven amb el cicle es podien
veure exposades al llarg dels actes,
com a testimoni plàstic de cada cultura.
A partir de la tercera edició del programa, es va incloure un apartat dedicat a
la projecció d’audiovisuals. D’aquesta
manera el cicle es va començar a
acompanyar de documentals i alguna
pel·lícula de ficció que fos o d’autora
regional o que expliqués la situació
social de la dona del país en concret.
El perfil, el suport i el tema
El cicle s’ha dividit en diferents capítols. El primer fou el 2003 amb Teixint
el propi destí, sobre les dones africa-

nes. El segon fou Brins de seda, sobre
les dones xineses. El tercer va ser Les
dones del Panís, sobre les dones mexicanes. El següent fou Versemblances.
Icones del s. XXI, sobre les dones de
l’Est i amb un èxit de col·laboració de
deu artistes; i el darrer fou Somnis
manllevats, sobre les dones aborígens
d’Austràlia.
«Durant les diferents edicions, les
artistes han hagut de treballar a partir
d’uns suports predeterminats que han
estat triats per l’organització del certamen», comenta Sánchez. Pensant que
cada material havia d’estar relacionat
amb la zona geogràfica concreta, es va
establir que per a la mostra d’Àfrica
havia de ser un tambor de brodar; per a
la de la Xina, un mocador de seda;
panotxes de blat de moro com a element distintiu de Mèxic; una icona per
a les dones de l’Est i, finalment, unes
branques d’eucaliptus per a Austràlia.
D’aquesta manera es trobava un punt
en comú entre totes les obres i alhora
una interpretació diferent per a cada
artista.
El lloc idoni per poder resumir
aquests cinc anys de feina i sinergies,
ha estat el mateix Museu Comarcal de
Manresa, on fa deu anys es va creure
en un projecte, que el temps, l’esforç i
la il·lusió han portat/conduït a bon port.
Les peces
L’art és una forma d’expressió. Pot
ser una expressió pictòrica, escultòrica,
abstracta o figurativa. Entre les peces
de la mostra podem trobar expressions
més conceptuals que d’altres o peces
en suport fotogràfic, de tela, videoart,
ceràmica o en instal·lacions de gran
format. «De fet, aquesta varietat de
tècniques i suports és el que fa encara
més interessant la mostra», apunta Eva
Sánchez, ja que d’aquesta manera es

A l’esquerra, Blanc, roig i negre, de Maria Picanyol, del programa Versemblances. Icones
del s. XXI, sobre les dones de l’Est. A la dreta, Èxit, d’Eva Sánchez, del programa Somnis
manllevats, sobre les dones aborígens d’Austràlia. A sota, detall de la mateixa obra

poden agafar les obres més representatives de cada cultura i de cada format,
com també posar de manifest les especialitats de les diferents artistes. Cal
apuntar que les obres finalment escollides per a aquesta exposició que clou el
cicle «no són les millors de cada edició, només són representatives».
Entre les obres exposades trobem
Llibertat, d’Alba Ferrer, una sèrie de
tres fotografies amb la panotxa de blat
de moro com a element principal, i
amb un poema sobreescrit de l’escriptora mexicana Rosario Castellanos.
Una obra carregada d’esperança per la
potència del color groc de la panotxa i
per la idea que una dona més humana i
lliure és possible.
Per altra banda trobem Èxit, d’Eva
Sánchez, una peça homenatge a Molly
Craig, una nena mestissa aborigen que
va caminar amb la seva germana petita
i una cosina 2.400 quilòmetres per
camps i deserts per tornar amb la seva
família. Havia estat separada, com
moltes altres nenes, de la seva família

per ser reeducada. La peça crida
l’atenció per ser unes escales vermelles amb una porta fosca dalt de
tot envoltada de branques d’eucaliptus. A l’últim esglaó s’hi troba
una espiera des d’on es pot descobrir una fotografia girada de la
família de Molly Craig. Des de la
posició Occidental ens agenollem
davant Orient, per mostrar respecte cap
a una cultura que l’home blanc ha volgut enterrar.
Sense oblidar altres obres i artistes
com Núria Tomàs, Maria Picanyol o
Àngela Falcó, que transmeten, de
manera dura i freda o a vegades tendra
i sensible, la realitat de les dones del
nostre món. És curiós, repassant totes
les obres del cicle, trobar-se exemples
tan variats: l’art més efímer, com les
convulsions que generen les tensions,
com es pot apreciar a Querer quedarse,
queriendo irse, d’Anna Crespo, on uns
quants grans de blat de moro reposen a
terra; o l’art més visible i cridaner, que
es fa notar com les injustícies i els

reclams a 10€ Natasha, amb unes
cames que s’obren i es descobreix sota
una bandera europea, el sexe femení.
Si parlem de projectes de futur, l’Eva
somriu. L’èxit recopilat durant aquests
últims anys és esperançador per
emprendre nous reptes, però Dones del
món té ganes de fer un volt per tot
Catalunya. A partir del març, comença
la seva itinerància fins al juny del
2009. Aquest viatge farà que es topi
amb molts ulls femenins que qui sap si
trobaran comprensió o inquietud, però
segur que generaran complicitat.
Aquest estrany vincle que ens acosta
les distancies i ens fa sentir més
humans. 
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ARTS

Monzó i els cretins

El Kursaal a tota vela

LLORENÇ CAPDEVILA

JOAN MORROS

o descobreixo res de nou si dic que la narrativa
l Kursaal és com un transatlàntic de grans dimende Quim Monzó ha evolucionat al llarg dels
sions que navega per les aigües de la cultura des
anys des de la senzillesa cap al minimalisme
fa tot just un any. La seva construcció va ser molt
expressiu i narratiu més purs. Aquest és el gran
pensada i va anar a càrrec de bons professionals
mèrit d’un dels autors més interessants de la
que estimaven el seu ofici. Tots els que hi van
literatura catalana del tombant de segle. Amb Mil cretins
participar van saber-li donar una forma atractiva, funcio(Quaderns Crema, 2007) l’autor fa un nou pas. Tots els
nal, còmode... i alhora van cuidar els detalls pensant
contes d’aquest recull –però sobretot els de la primera
sobretot en els passatgers però també en tota la tripulació
part, més llargs– tenen una trama tan senzilla que, fins i
que l’hauria de fer funcionar.
tot, diria que pot arribar a molestar segons quina mena de
Amb les ganes que tothom tenia, després de molts anys
lector poc avesat a l’univers monzonià,
d’espera, de veure navegar aquest gran
i especialment aquell que vol quedar
vaixell, quan es va noliejar a finals de
satisfet amb l’anècdota. Llegint
febrer del 2007 la complexa maquinària
aquests contes de factura mil·limètrica
encara s’havia d’acabar d’ajustar i els
un té la sensació que l’autor el que fa
tripulants, tots ells de gran experiència
és poca cosa més que fer mirar el lecen la navegació, es van enfrontar al
tor per la finestra de casa i mostrar-li el
repte d’aprendre a conduir un artefacte
que s’hi pot veure, cosa que de fet
de tercera generació que poc tenia a
constitueix l’única activitat, al llarg de
veure amb les grans barcasses que fins
setze pàgines, del protagonista d’un
aquell moment havien tripulat.
dels contes més reeixits. Les històries
Des del mateix dia de la presentació
estan tan despullades d’artificiositat
en societat el creuer va sortir de port
que això mateix ja les fa sorprenents i
amb molts passatgers a bord i a cada
fascinants.
parada que feia eren més els que hi
No sé si aconsellaria aquest llibre a
volien pujar. Per sort, el vaixell tenia un
algú (si és que existeix, entre els lecsaló de grans dimensions que juntament
tors d’aquesta columna) que no hagi
amb altres dependencies més petites
llegit mai Monzó. Potser no hi ha res
però igualment atractives i còmodes
de nou, a Mil cretins, però diria que
podien encabir tothom. Fins i tot a la
l’humor hi és més àcid, l’escepticisme
coberta del vaixell, amb una vista
més melancòlic, la quotidianitat del
esplèndida, s’havia previst que hi
món modern descrita amb més cruesa i
cabessin un bon grapat de persones.
el llenguatge d’una netedat més crisEls responsables de fer que els passattal·lina que mai...
gers tinguessin un viatge divertit, emoEntre els personatges de Mil cretins
cionant, relaxant... havien pensat amb
hi ha homes que visiten els seus pares
força temps d’antelació un ampli venals geriàtrics, vells que desitgen morir,
tall de propostes per a tots els gustos i
un escriptor assetjat, una dona que fa
edats, perquè en aquest vaixell s’hi
dissabte amb la seva pròpia vida... i, és
embarcarien tot tipus de passatgers, des
clar, un nombre considerable de cretins
d’alguns que amb prou feines comenIl·lustració: Anna Crespo
que treuen el cap aquí i allà.
cen a caminar fins els que ja no tenen
En la segona part, on els relats són
prou esma per pujar al punt mes alt, a la
més breus, trobem un Monzó més en la línia de reculls
cabina de control, allà des d’on el capità, un jove de no
anteriors, amb trames i temes d’un surrealisme vestit de
gaire més de 30 anys, supervisa que tot funcioni de la
naturalitat: un alumne a qui acaben de clavar una ampolla
millor manera possible.
al coll i el professor l’envia a buscar els estris perquè neteEl vaixell porta ja 370 dies navegant per diferents mars i
gi la sang de terra, un príncep blau que no aconsegueix
oceans amb una velocitat força elevada, a la qual hi condespertar la princesa, un escriptor que té problemes per
tribueix el fet que els vents bufen a favor. L’estalvi de
resoldre el conte que té entre mans...
combustible ara, permetrà que en els moments de mala
Aneu alerta, però, perquè els contes de Quim Monzó
mar el vaixell pugui continuar el seu rumb cap a un destí
(segur que ja ho sabeu) s’han de pelar com una ceba i acadesconegut, però amb un full de ruta prou clar per no perben essent molt més llargs del que, a primer cop d’ull,
dre’s pel camí. 
poden semblar. 
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MANRESA, QUADERN OBERT
JOAN SEGON I COMELLAS
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L’ULL DE LA CÀMERA
LLUÍS CALDERER

i

Josep Palau i Fabre i el cinema
uan es parla d’aquest tema, l’únic fet que s’acos- digna d’Ovidi: «L’estrella més blanca dels Àngels / ara és
tuma a esmentar és la brevíssima –gairebé imper- astre per sempre».
ceptible– presència de Palau i Fabre en la
La segona referència va per a un assaig de Josep Palau i
pel·lícula El salari de la por (1951), de H.G. Fabre, datat el febrer de 1980, inclòs dins el llibre Quaderns
Clouzot. El mateix Palau, en les seves memòries, de l’Alquimista, i que porta per títol Greta Garbo o l’erotisdedica tot un capítol a evocar com va anar la me del rostre. El fenomen, o el mite si voleu, de l’actriu d’ocosa. En realitat, no més enllà d’haver aprofitat rigen suec que triomfà a Hollywood, anà sempre envoltat
l’avinentesa per tal d’atenuar les dificultats econòmiques en d’una aura de misteri, el qual va suscitar una sèrie d’interroels primers temps de la seva estada a París, i, també, en el gants; els mateixos que es formula Palau a l’inici del seu
fet, com diu ell mateix, «que per primera vegada havia escrit. L’important, però, és adonar-se que si bé les respostes
pogut assistir al rodatge d’un film dirigit per un bon direc- donades en milers de pàgines per la literatura sensacionalistor, Clouzot, i interpretat per bons actors: Vanel, Montand, ta són banals, falses i indocumentades, en canvi, les que
Van Eyk, Lulli...».
dóna el nostre escriptor, ben personals això sí i no ho amaga,
En canvi, però, s’obliden o ignoren coses més suggestives estan degudament raonades i apunten a càrregues de major
i interessants. Em referiré, aquí, només a dues. La primera, profunditat. I és que en Greta Garbo es dóna el cas excepciomés reculada en el temps, és que Josep Palau va escriure un nal d’una figura que rep el culte i l’admiració cegues de la
poema titulat: Carole Lombard, estrella del cinema, mor multitud, tot i ser una veritable artista.
carbonitzada en incendiar-se l’avió que la conduïa a Los
Palau interpreta esplèndidament en què consisteixen i com
Angeles (i que figura en el llibre Poemes de l’Alquimista). El es manifesten aquestes qualitats, allò que deuen i allò que
fet luctuós va tenir lloc l’any
aportaren de nou al cinema. En pri1942, poc després que la gran
mer lloc, una dimensió fins llavors
actriu hagués arribat al cim del
inexplorada: l’erotisme del rostre.
seu art interpretatiu encarnant la
El punt de partida rau en el fet que
protagonista de To be or not to be,
«Greta Garbo posseeix en un grau
d’Ernest Lubitsch. Tenia 34 anys.
superlatiu, potser mai igualat,
Evidentment, Palau no podia
aquest ingredient primordial en el
haver vist encara aquesta pel·lícucinema que és la fotografia».
la, però segur que la Lombard
Fenomen estrany, ja que en ell:
l’havia fascinat per la seva bri«persones d’una gran bellesa perllant, suggestiva, subtil, intel·liden part de la seva beutat davant la
gent, inoblidable presència i intercàmera, mentre que altres, aparentpretació en les delicioses, i sovint
ment no tan afavorides, no tan
punyents, comèdies de Gregory
atraients o no tan perfectes, hi
La Cava, William Wellman i,
guanyen considerablement».
sobretot, Mitchell Leisen.
Recordem també, per acabar, que
En el seu poema, Palau, amb una
si bé Palau, artista, s’aproximà a
intensitat, una força i una claredat
Greta Garbo en qualitat d’assagista,
sorprenents, transfigura la dimenun altre artista, l’escultor Pau
sió terrible d’aquesta morta base
Gargallo, s’hi aproximà artísticade forjar un mite en què el foc
ment, amb quatre obres (1930-31)
(com un ésser humà) s’apodera
en les quals només treballa, precisadel cos de l’actriu consumant un
ment, el rostre de l’actriu. Les vam
acte sexual portat al límit de la
poder admirar en l’esplèndida
fusió entre Eros i Thanatos. Com
exposició antològica que va tenir
a resultat, ja manifest en els verlloc a la Pedrera de Barcelona,
sos inicials, una metamorfosi
l’any 2007. 
Il·lustració: Dani Hernández Massegú
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L’hivern toca a la fi,
se’n va el fred i ve calor,
i com sempre, ara i aquí,
aquest Cul toca el crostó
Març 2008

editorial

Més medievals

M

algrat que el manresà típic i
tòpic continua passant el dia de
la Llum a la neu o al Tall Britànic, el fet
d’avançar la Fira de l’Aixada el cap de
setmana anterior és una garantia d’èxit.
Enguany als carrers de la Manresa vella
no s’hi cabia i, a aquest pas, és possible

NÚMERO 137

que aquesta mostra cada cop més consolidada rebi més visitants que la martingala barcelonina de la Fira Mediterrània que, per indefinit i artificiós, no
resulta tan massiu com el tema medieval, que cada cop té més clares les regles del joc i continua creixent. A aquest
pas, caldrà ampliar encara més les
dimensions de la mostra i fer-la arribar
a l’altra banda del riu ara que comença
a estar més endreçada la façana sud.
Les Festes de la Llum d’aquesta any
també han destacat per honroses rectificacions com la supressió del programa

de l’Auca de la Sèquia, aquell vodevil
ciutadà de gust dubtós entre polítics,
periodistes i forces vives. És clar que,
precisament el nostre Ajuntament
darrerament ha estat notícia per les
seves polítiques ben feudals com l’increment cadastral. Una mesura recaptadora que es podria atribuir perfectament
a qualsevol virrei de l’Edat Mitjana.
Com diu la jovenalla: «és el que hi ha».
Mentre la ciutadania estigui ben distreta comprant encens i mató i no decideixi assaltar la Bastilla i rebentar la caixa
no cal patir-hi pas. 
Març 2008 EL POU DE LA GALLINA
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va com va

llum degàs

Un polític molt sa
oincidint amb l’inici de la campanya electoral, en moltes bústies de la ciutat ha aparegut una noteta d’impressió casolana en què un tal
Sr. Sano, vident i mèdium, anuncia
els seus serveis com a arranjador de
problemes relacionats amb la parella,
la feina, la salut i la família. Entre
altres habilitats, posseeix la de resoldre la impotència masculina i l’addicció al tabac i l’alcohol. També
desfà sortilegis i atreu clients per als
comerciants. El resultat, segons afirma, és efiçac i immediat.
Si havent llegit l’anunci fem un
exercici de literatura comparada amb
qualsevol dels programes polítics a
l’ús remarcarem com el Sr. Sano,
sense entrar en política, recull i
essencialitza les preocupacions més
íntimes i primordials dels votants, ja
siguin de dretes, esquerres o tantsemenfotistes. O no és veritat que, per
a l’impotent, l’afonia del canari li és

C
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de més interès que no pas la promesa
de més guarderies de 0 a 3 anys? Al
botiguer, per posar un altre exemple,
no hi ha res que li tregui tan la son
com els badalls dels dependents i
l’eixutesa de calaix.
Per això es fa tan estrany que els
partits polítics, àvids de fitxatges
messiànics, no hagin incorporat a les
llistes o com a assessor el nostre Sr.
Sano, amb programa i receptari. Hom
es podrà preguntar com s’ho fa per
omplir les botigues de compradors i
reencendre el ciri. Quant als mètodes,
ell sabrà. El fet és que, com a mínim,
si la promesa no s’acompleix els seus
clients disposen d’uns telèfons, fix i
mòbil, i una adreça on reclamar. Per
què els polítics no en prenen exemple
i prometen, com fa el senyor Sano,
millores reals i concretes i ens permeten saber a quina porta hem de trucar en cas de malentès, error o presa
de pèl? 

dura és la vida
maria picassó

i em quedo tan a gust!

isaac bosch

des de la butaca d’en Voltaire

l’homenot de la pipa

Fagocitosi
política

No cal posar exemples, ja que cada partit
té les seves misèries i processos semblants. No cal arribar a un pensament i
actuacions úniques i universals. La productivitat positiva i la producció d’idees
requereixen llibertat personal i ambients
no rígids. Si les condicions són favorables i sense amenaces les idees afavoreixen el poder. Si us plau, no en feu una
lectura negativa i involucionista: com a
demòcrata convençut, aniré a
votar i, com deia
Ramon Pi, si no
voteu per les
idees, almenys
voteu per la
butxaca. 

E

stava llegint que, normalment, mes
ó menys un 10% dels possibles
votants, en les properes eleccions, no
tenen decidit el seu vot. A part de pensar
que ja podrien, els partits polítics, fer
només campanya per a aquets cagadubtes i deixar en pau els convençuts, recordo que a l’any 1977, residia a Anglaterra
i que si no hagués estat per unes quantes
pancartes pels carrers i l’anunci d’alguns
mítings polítics en els diaris, no m’hauria
pas assabentat de les eleccions. En contrast amb l’efervescència política que es
vivia a Catalunya, jo xalava veient a la
TV el que passava en el nostre país i se’m
feia difícil creure que en un país on, des
de la mirada d’una persona que fins llavors havia viscut sota una dictadura,
l’ambient era tan fred que fins i tot semblava siberià (un altre tipus de dictadura).
Si fem un paral·lelisme entre les
cèl·lules humanes i les cèl·lules de la nostra societat, aquelles que estan relacionades amb esperonar la vida política, pateixen alguna mena de disfunció patològica
sigui per esclerosi o per vellesa. Hi ha un

procés normal de la vida de la cèl·lula en
què substàncies extracel·lulars són rodejades per les mateixes cèl·lules fins que
asfixien la matèria forània, les degraden i
les expulsen després d’aprofitar-ne els
elements energètics. Tant val, aquest procés, per combatre elements estranys com
per eliminar teixits morts, és la fagocitosi! És un tipus d’alimentació pròpia d’organismes unicel·lulars.
La formes organitzades de fer política,
els partits polítics, davant de les
eleccions, atrauen i envolten
persones alienes a ells i els
treuen
el
suc.
Normalment, a aquestes persones se’ls fa
difícil seguir una disciplina i un pensament comú, acaben
ofegades i expulsades. Per altra
part, si persones
del mateix partit
tenen criteri propi i
el manifesten, els
altres membres, l’envolten, l’aïllen de
manera
progressiva,
acaba sent un teixit mort.
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bugada al pou
Incompliment
periodístic
Els que no són del controvertit món dels
mitjans informatius és bo que sàpiguen
que anualment se celebra una trobada
entre els membres de l’equip de govern
de l’Ajuntament i els periodistes que treballen en l’àmbit de Manresa. D’alguna
manera, i per una vegada, es pretén deixar de banda el paper de cadascú i es
declara una treva que contribueix a facilitar la convivència i deixar de banda la
martingala del dia a dia. Generalment la
trobada s’organitzava a l’entorn d’un
sopar i, posteriorment, es prenia una copa
en un ambient més distès en algun local
de nit. Aquest any, però, des de la casa
gran es va voler innovar organitzant un
partit de waterpolo que enfrontés polítics
i informadors en la reformada piscina
municipal, que precedia un pica-pica a
peu dret en un restaurant del mateix
carrer de Viladordis. En la convocatòria
feta als mitjans, els membres de
l’Ajuntament puntualitzaven que «per tal
de conservar la idea que aquest sopar és
un espai de trobada entre periodistes i
regidors fora de l’àmbit de treball i dels
rols que cadascú de nosaltres tenim, proposem un pacte perquè aquesta trobada
no sigui únicament material de treball
periodístic sinó que prevalgui la importància de relacionar-nos dos col·lectius
de persones que treballem junts». I concloïa contundentment: «Ras i curt vol dir
que demanem de no captar imatges del
partit de waterpolo». Es permetia, això
sí, fer una fotografia de record i gravar
quatre imatges de vídeo abans de l’inici
del partit. Malgrat l’educada consideració prèvia, però, alguns companys periodistes no es van poder estar d’oferir imatges del poc talentós partit entre informadors i polítics, en el qual la regidora
Núria Sensat va ser declarada per unanimitat enfonsadora oficial de l’equip
governamental en una pràctica, val a dirho, força habitual en els equips de waterpolo quan defensen l’atac de l’equip contrari.

Misteris a
Món Sant Benet
Continuant amb aspectes transgressors,
no seré jo qui jutjarà l’efectivitat de la
campanya muntada al voltant de la promoció de Món Sant Benet que ha anat
apareixent en els darrers mesos en els
diferents mitjans de comunicació. La
idea dels fenòmens paranormals asso-

40

EL POU DE LA GALLINA Març 2008

ciats a Sant Benet no seria de les més brillants que s’han executat en el món publicitari però, només per la insistència, se
suposa que ja ha complert. En l’anunci de
premsa escrita, cada diari adaptava la
campanya al seu disseny i aquest fet va
provocar algunes anècdotes curioses com
la que us mostro apareguda en el diari
Avui, en què la foto d’un jove va servir
per il·lustrar dos dels suposats testimonis
dels misteriosos fenòmens de Món Sant
Benet. A les pàgines de Regió7 (i com
que a Manresa al cap i a la fi ens acabem
coneixent tots) el testimoniatge encara
perdia més credibilitat tenint en compte
que l’agència publicitària va escollir l’actor Pep Garcia Pascual, habitual a molts
anuncis, per encarnar una dels personatges fascinats per l’experiència.

Realitat o ficció?
Amb tant de misteri relacionat amb el
conjunt monumental recuperat per Caixa
Manresa sobre el qual s’ha estructurat la
campanya publicitària, el lector de premsa escrita pot començar a despistar-se, tot
i que no cal tenir massa llums per adonarse que tot plegat és un artifici. Però la
notícia que publicava el diari Regió7 el
passat divendres 29 de febrer al voltant
de la mort d’un home de 67 anys en una
barraca de vinya en les pàgines de Fet
Divers podria fer dubtar els més intrèpids. Tot plegat, una curiositat macabra,
ja us ho diré.

Un món sota els
nous jutjats
Un altre gran misteri sempre ha estat la
lentitud de la magistratura a casa nostra.
Una lentitud que esdevé més que un
eufemisme en el retard de la construcció
de les noves dependències judicials en
l’espai que ocupava l’antiga casa Borràs,
al carrer d’Arbonés, just al davant de la
recuperada fàbrica Balcells. El motiu
principal de l’endarreriment han estat les
feixugues excavacions que ha calgut fer a
la planta del solar on s’erigia el casalot
que la família Borràs va comprar als
monjos de Montserrat i en les quals s’han
recuperat, entre altres peces històriques,
fusells utilitzats durant la Guerra Civil.
Però, segons he pogut saber, el subsòl de
l’antiga edificació encara amaga més
secrets, segons els hereus de la família
Borràs, malgrat que el terreny ja ha estat
adquirit pel municipi per acollir els nous
jutjats. Pel que es veu, va ser condició de
la venda el repartiment del patrimoni i les
restes que apareguessin en l’excavacions
i, tot i que aquestes ja s’han donat per
concloses, sembla, segons consta als
Borràs, que encara queda patrimoni molt
preuat per aflorar del qual els correspon
una part. Pel que es veu, el subsòl de la
casa conserva (tot i que va ser tapiat per
l’antiga propietària) un passadís que connecta aquell punt amb l’altra ribera del
Cardener construït pels monjos montserratins i que donaria veracitat a una llegenda urbana manresana que fins i tot el
Pou va desmentir en el seu dia. A part
d’aquest conducte secret, la família estima que sota la planta de l’edifici hi continuen amagades importants restes d’origen romà que podrien propiciar que els
Borràs fessin excavar de nou els fonaments de l’edifici un cop construïdes les
noves dependències judicials.

Deixadesa al Collbaix
Des de fa aproximadament un mes, els
cingles del Collbaix presenten el lamentable aspecte que veieu en les instantànies. La moda de les pintades en llocs

quintí torra cordons
l’indret també és constata ben bé al cim
del turó, on la senyera que hi oneja està
completament esparracada i algun patriota ben intencionat va substituir l’anterior
pal doblegat per una bretolada per una
branca d’arbre que intenta fer el mateix
servei. L’entorn del Collbaix no és el que
era i hi ha massa brutícia, i és una llàstima que ningú no vetlli perquè estigui
més ben conservat

tanca que veieu a la imatge ha volgut reiterar la prohibició d’aparcament adherint-hi fins a tres senyals de gual permanent (caldria saber si paga la llicència de
tots) i tres plaques més que insten a l’infractor a no estacionar davant de casa
seva, amb la seguretat que avisarà la
grua. Queda claríssim! 

Prohibició
hiperbòlica
inoportuns que tan embruta les façanes
de Manresa s’ha estès amb força a l’entorn natural més proper. És un dels actes
més incívics associat a les noves tribus
urbanes, conjuntament amb la roba baldera, els pantalons a mig cul i el que els
catalans sempre hem anomenat patinet
(ja n’hi ha prou de tanta mala influència
nord-americana). L’abandonament de

ab absurdo

L’avantatge dels drapaires és que apilonen una bona quantitat de material sobrer
que poden destinar a usos reciclats ben
pintorescos. És el cas d’aquest del carrer
de Francesc Juanola que, en aquesta

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

Quatre reflexions (innocents) sobre les eleccions espanyoles

B

envolguts germans i germanes, davant de la imminent
contesa electoral hom no para de formular-se preguntes
existencials que no el deixen dormir. El vot és l’ensenya ciutadana davant del joc democràtic, però a fe de Déu que sembla
que la seva cotització només pugi cada quatre anys quan toca
renovar els propietaris i propietàries de les poltrones de l’administració. Quin ús cal fer del vot? Un plantejament ple de contradiccions... Ahir a la nit, abans de ficar-me al llit, vaig decidir
posar sobre el paper tot aquest seguit de cabòries (qui havia de
dir que posaríem de moda aquest mot que ja es considerava
arcaic) i esperar que la llum del Senyor m’il·luminés i em donés
la força per prendre una decisió assenyada i raonable.
Primera reflexió. Si la decisió que cal prendre es redueix a l’elecció entre un feixista-intolerant (Rajoy) i un mentider-subhaster (Zapatero) em sembla que
les opcions són tan horripilants
que fora bo mirar-se la qüestió
des d’un altre punt de vista.
Això sí, tots dos estan preocupadíssims pel nostre benestar...
o això diuen.
Segona reflexió. Si el que
importa és el país, cal votar un
partit d’aquí. Catalanista, nacionalista, independentista... tant
se val l’etiqueta. Els de la dreta
són un exemple històric de
vendre’s la terra per un plat de
llenties mig podrides. Em vindria al cap aquella reunió de

Mas amb Zapatero per salvar l’Estatut. I els de l’esquerra, ben
agafats a la poltrona, s’abonen al possibilisme socialista avalant
un molt honorable que amb el seu cos present acomiadava l’escriptor i intel·lectual Josep Palau i Fabré (Montilla dixit unes
tres vegades davant de la remor general dels assistents).
Tercera reflexió. Si els més vells del negoci com en Pasqual i
l’Heribert (exceptuant això sí el tiet Jordi) s’han postulat per
votar en blanc per manifestar la poca substància de les opcions
polítiques actuals, més enllà de l’Alzheimer i la demència senil
crec que hi ha raons de pes.
Quarta reflexió, i última. Potser la més diàfana i indiscutible. Si les eleccions són espanyoles i hom no se sent espanyol... que s’ho arreglin entre ells. Fet i fet, passat el 9 de
març, només cal que ens encomanem als designis de
l’Altíssim i, per si de cas,
caldrà estar ben confessats
per si en un atac de rauxa ens
puja la glopada de sang al
cervell, perdem el món de
vista i, inevitablement,
pequem i els enviem a tots
plegats a pastar fang amb les
seves promeses incomplertes
i el fart de riure que es fan a
costa d’aquest vot que els
concedim, després d’un profund debat intern, cada cop
que ens criden a les urnes per
perpetuar la seva mediocritat
i incompetència.

lo gaiter del calders
anresencs i manresenques»,
com que jo no sóc un penques
i tampoc sóc delegat,
permeteu-me que aquest mes,
que no vaig gras de calés
perquè el cadastre he pagat,
tracti dos temes només
i ho doni per acabat.

M

42

I és que el trànsit a Manresa
sempre ha estat una proesa,
una gran temeritat.
És causa de tants retards!
Vés amb compte amb els radars,
quan disparen els seus dards,
que no et deixin retratat.

Tant si us heu quedat a casa
perquè no heu volgut votar
com si teniu fe en les urnes,
com la hi té el bon ciutadà,
tot serà igual l’endemà.
Fa 300 anys que amb les armes
ens ho varen espatllar.

M

I seguiran els problemes
tant si ve l’Home del sac,
acompanyat de la nena,
com si en Pinotxo, el gran mag,
es treu un conill del frac
i un cop més ens ven la moto
amb què ens fotem un patac. 

En Joan Vinyes té una eina,
amb què treballa i fa feina
(estic parlant del radar)
per poder augmentar els cabals,
i pagar els municipals
que volen uns sous més alts,
perquè tot està molt car.

anresans i manresanes,
espanyols i catalans,
el dia 9 tenim gresca:
s’elegeixen governants.
Quants aplaudiments de mans
pels polítics, dels seus fans!
A la seu d’aquells qui manin
tot seran festes i cants.

Ara té la gran batalla
ben a prop de la muralla,
és a dir a Sant Francesccarretera de Cardona,
mentre molts passem l’estona,
parats en aquella zona,
dins el cotxe, que grotesc!

La nit de la gran victòria
tothom dirà que ha guanyat:
els de l’Espanya més rància
o els que fins ara han manat
el destí del gran ramat.
Potser veurem cares llargues,
i aquest conte haurà acabat?
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El 23è Ciutat de Manresa
premia músics d’alt nivell

E

l diumenge 17 de febrer, el
teatre Kursaal va ser per primera vegada l’escenari de la
cloenda del Premi de Música
Ciutat de Manresa, en la seva 23a edició, amb l’actuació dels guanyadors
de cada categoria i el concert de
l’Orquestra d’Acordions de Sabadell.
Els actes s’havien iniciat una setmana
abans, al mateix recinte, amb el concert de la Camerart-Orquestra del
Maresme. El concurs va comptar amb
la participació de 75 inscrits, d’arreu
de l’estat, i va incloure durant tota la
setmana una quarantena d’activitats,
entre concerts, classes magistrals i
conferències.
El tribunal, presidit en aquesta edició
per Gerard Claret, el formaven Albert
Atenelle, Jordi Camell, Ramon Coll i
Sebastián Colombo (piano); i Mireia
Farrés, Bernard Langlois, Francisco
Poyato i David Martí (música de cambra). En la cloenda, el director del
Conservatori de Música de Manresa,
Joan Arnau, es mostrava satisfet de la
qualitat dels participants i remarcava
que l’alt nivell d’alguns havia esperonat al màxim la competència pels primers llocs de les diferents categories a
concurs i que «les nenes que van
guanyar el primer premi de la categoria B de música de cambra deuen
ser les guanyadores més joves del

A dalt, concert de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell. A sota, actuació de Sexteto Cluster,
guanyadors de la categoria A de Música de Cambra del 23è Ciutat de Manresa

concurs, tenen onze anys i ho feien
realment bé». La 23a edició del Premi
Ciutat de Manresa ha estat patrocinada per Caixa Manresa, Fecsa Endesa,

Sibelius, Regió7, Pianoconcert i Alapont SA, i organitzada pel Conservatori Municipal de Música de
Manresa i l’Ajuntament de Manresa.

Quadre d’honor del 23è Premi de Música Ciutat de Manresa
PIANO categoria A
Primer premi: Juan-Marcelo Balat
Segon premi (ex aequo): Marc Heredia
Trechs i Alfredo Salvador Figueroa
Tercer premi: Valentin Moldovan
PIANO categoria B
Primer premi: Èric Ledesma Barceló
Segon premi: Daniel Ruiz Hurtado
Tercer premi: (desert)
Accèssits: Javier Galera Ejarque i
Raquel Lisbona Ortega

MÚSICA DE CAMBRA categoria A
Primer premi: Sexteto Cluster: Andrés
Tejedor de Marco (flauta travessera),
Diego Rodrigo Calvo (oboè), José
Ángel Sainz Calonge (clarinet), Luis
Fernando Núñez Lafuente (trompa),
Fernando Fernández Calonge (saxòfon) i Carlos Tarancón Mateo (fagot).
Segon premi: Trio Concordiae: Asya
Nebolsina (violí), Tobia Revolti (violoncel) i Savva Fatkulin (piano)
Tercer premi: (desert)
MÚSICA DE CAMBRA categoria B
Primer premi (ex aequo): Hermanas

Troyas: Carla Troyas Martínez (piano) i
Leyre Troyas Martínez (piano), i Bilder
Brass: Rubén Zaragoza Garcia (trompeta), Borja Martínez Alegre (trompeta),
Álex Gil Ortiz (trompa), Pere-Joan
Llopis Sancho (trombó) i Javier
Monteagudo Mañas (tuba).
Segon premi: (desert)
Tercer premi: (desert)
Accèssit: Helena Mora Cano (piano) i
Asier Bacaicoa García (piano)
PREMI ESPECIAL SALVADOR ALAPONT
Marta Santamaria Llavall, del grup
Martinu Ensemble

