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Actitud i recursos
na bona educació és la base per assolir una societat puntera. I la tasca educativa, més enllà de l’important treball d’integració i formació de nous
ciutadans i ciutadanes, és clau per obtenir professionals laboralment competitius en el segle XXI. Perquè els efectes de la deslocalització industrial
i el canvi del panorama econòmic al nostre país, també s’han de començar a reconduir des de les escoles i les universitats, que han de treure al mercat laboral efectius prou vàlids per a nous models empresarials. Per contra, sembla que el
nivell educatiu baixa, víctima, en gran mesura, pels constants canvis de sistema i els
dubtes governamentals a l’hora d’establir uns fonaments sòlids i consensuats per,
d’una banda, exercir amb eficiència la tasca primordial d’educar i, de l’altra, fer-ho
de manera universal i en el divers espectre social que està transformant a marxes forçades la nostra societat. L’atenció a la diversitat va ser el principal lema de la implantació de la LOGSE. A la llarga, però, ha quedat ben palès que, al marge d’una bonica declaració d’intencions, la idea en si (no necessàriament dolenta) no és vàlida
sense importants mesures correctives, sobretot si tenim en compte que aquesta atenció educativa a la diversitat es produeix en un moment històric en què la nostra cultura s’està tornant més diversa que mai. I, per damunt de tot, el que cal per educar
tothom i sense fer diferències de classe social, raça, cultura, gènere, nivell educatiu,
deficiències, etc. són recursos. Perquè hi ha tants plantejaments i estratègies educatives com alumnes matriculats i, de retruc diverses velocitats d’aprenentatge, l’ús de
materials i instal·lacions diferents, i la necessitat de més personal i hores de dedicació en els casos d’alumnes especials.
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Tot plegat, una qüestió de diners i, en darrer terme, de voluntat política. En aquesta mateixa línia, l’administració argumenta que li resulta més econòmic subvencionar escoles privades i concertades que no pas construir-ne noves de públiques. I, a
més, segons es desprèn de la proposta de llei del conseller Ernest Maragall, la intenció és fer funcionar la direcció de les escoles públiques, aplicant-hi alguns principis
característics de l’empresa privada perquè es creï certa competitivitat entre elles. La
introducció de societats mercantils privades en diverses empreses públiques n’ha
demostrat l’eficiència, però, el director/a d’una escola té criteris de gerència? Li
compensarà laboralment i econòmicament assumir les responsabilitats de gestió? En
tot cas, aquest canvi de dinàmica és molt bonic sobre el paper, però no pot ser
implantat amb garanties mentre l’escola privada i concertada (aquella que l’administració diu que li resulta més barata) continuï gaudint dels avantatges de prendre el
més positiu del convenis amb l’administració: els diners, i amagar el cap davant dels
principals problemes de ser públic i, en conseqüència universal, i haver de matricular alumnes que consideren perjudicials (per raons econòmiques o directament racistes) per a la bona marxa dels seus centres.
I en el fons, es manté l’etern debat entre les funcions educatives de família i escola, darrerament encara més enterbolit pels efectes d’una vida contra rellotge, les desestructuracions familiars, la dimissió d’alguns pares davant l’educació dels fills o, el
cas contrari, la sobreprotecció dels infants. La psiquiatria americana, capaç de denominar qualsevol efecte que causa en la ment humana la societat actual, ja ha batejat
les crisis del professorat. Els professionals estan cremats. Sense voler criminalitzar
ningú, en alguns casos el problema és que tenen la metxa massa curta. Perquè mantenir la voluntat d’educar siguin quines siguin les circumstàncies és bàsic. No obstant això, els educadors també han de sentir-se protegits per buscar solucions quan
no poden exercir de manera orgànica la seva tasca. Potser caldrà formar-los més i
millor per atendre el complex ventall d’alumnat que acudeix a les aules de les nostres escoles, però, per sobre de tot, els centres han de tenir la certesa que rebran
suport davant dels casos més complexos a nivell conductual, els panorames familiars
que distorsionen completament la bona marxa dels cursos o la necessitat de, si cal,
reciclar-se i obtenir nous mètodes per posar-se davant dels seus pupils. Al capdavall,
una complexa combinació d’actitud i recursos. 
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Conferència
sobre el
moment actual
de l’Església
El passat 2 de juliol, a la
Sala d’Actes del Centre
Cultural del Casino, dins del
cicle Temes del Pou, es va fer
una conferència sobre el
tema: L’Església, en la
Manresa d’avui, a càrrec
d’Estanislau Corrons, rector
de la parròquia de Crist Rei, el qual va
comentar el moment de crisi i de canvi
que viu l’església catòlica a la ciutat,

amb motiu de la presentació de la
revista del mes, que hi dedicava el
tema central.

EL DIT A L’ULL
JORDI SARDANS
jsardans@elpou.cat

Mediocritat a
les televisions
espanyoles
ortem uns anys en què els grans
mitjans de comunicació, sobretot
els televisius, omplen la seva programació amb espais esperpèntics, de
baixa qualitat i sense tenir en compte
els mínims exigibles professionalment i
no cal dir-ho deontològicament. En
aquest sentit, les cadenes privades, que
han augmentat els darrers anys, són les
més descarades a l’hora d’oferir subproductes i no tenen cap recança per
programar el que sigui per tal d’augmentar la seva audiència, que, dit sigui
de passada, mai no es comptabilitza
correctament, com han denunciat repetidament alguns àmbits publicitaris que
es veuen clarament perjudicats per
alguns dels índexs d’audiència que porten a terme determinades empreses.
Però aquest no és el cas que avui vull
posar sobre la taula. El que m’interessa
és parlar dels continguts televisius
sobretot d’aquests darrers mesos: S’ha
incrementat l’espectacularitat d’una
manera alarmant i s’ha permès l’entrada a les tertúlies televisives d’individus
sense escrúpols que amb l’insult com a
principal bandera han desprestigiat, a
tort i a dret, personatges prou interessants intel·lectualment. I aquesta actitud
no té res a veure amb la llibertat d’expressió, ja que a tots els periodistes sens
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ha ensenyat que l’insult i la vexació de
les persones estan fora de l’exercici del
periodisme. Ni de bon tros les cadenes
públiques s’escapen de la crítica, ja que
com més va, més malament tracten el
mitjà televisiu, i s’apropien també d’alguns dels mals endèmics de les privades. No voldria acabar aquesta reflexió
sense assenyalar que tant les cadenes
televisives públiques com les privades
han coincidit, sobretot aquests dies del
mes d’agost, gràcies a les Olimpíades
de Pequín, en un augment exacerbat de
l’espanyolisme, que en general, ha fet
perdre als teòrics professionals –sobretot de TVE– els més elementals criteris
de rigorositat i intent d’objectivitat. La
majoria d’enviats a la Xina han actuat
més com a fanàtics que com a professionals televisius o tècnics de l’esport.
P.S.: En relació a l’escrit del regidor
de Cultura, Ignasi Perramon, que es
publica a la secció Cartes al Pou d’aquest mes, només voldria matisar que
aquesta secció no és informativa sinó
d'opinió. Es fonamentava, això sí, en
aquest cas, en tres fonts de versions
diferents sobre l’exposició Redescobrir
Vilanova,
a que em permetien treure les
oportunes conclusions que foren publicades en el marc de la llibertat d’expressió. Malgrat el que exposa el regidor en la seva carta de rèplica, el meu
argument central es manté: és una vergonya que l’exposició no arribi a
Barcelona.

cartes al pou
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Redescobrir
Vilanova
L’any Vilanova a Manresa està servint per donar a conèixer l’obra d’aquest excel·lent dibuixant i activista
cultural, i ha comptat amb la col·laboració de moltes entitats de la ciutat
que s’hi han sumat organitzant actes.
Ha estat un cicle amb un guió establert
i acordat entre els organitzadors.
L’Ajuntament va convocar les entitats
directament interessades en participarhi força mesos abans de centenari i es
va acordar un programa conjunt que
va ser donat a conèixer també de
forma col·lectiva. L’Ajuntament s’ha
implicat a fons en el centenari tant a
nivell organitzatiu com econòmic, des
del propi regidor i des del centre cultural del Casino de Manresa.
L’exposició Redescobrir Vilanova a
la sala gran del Casino ha estat molt
interessant, ha funcionat molt be i ha
estat visitada per més de 4.000 persones. Hi ha prevista la itinerància d’una
part de l’exposició a Solsona, que s’inaugura el dia 5 de setembre, i s’està
en converses amb altres poblacions
per fer circular aquesta magnífica
mostra del dibuixant, tot i la dificultat
de que l’obra de Vilanova no és coneguda fora. Sí que és cert que l’exposició no ha rebut prou atenció per part
d’alguns mitjans, entre altres el propi
Pou.
Els actes iniciats a finals del 2007
amb la presentació d’un llibre sobre la
vida i l’obra de Joan Vilanova i l’exposició pessebrística continuen, i just
aquests dies hi ha una exposició al
Museu Comarcal on diversos artistes
locals exposen obres en homenatge a
JoanVilanova. En aquest període cada
entitat ha organitzat els seus actes
segons el seu criteri i dins del calendari i el marc general acordat, i l’únic
tema que no ha estat possible unificar
és l’edició de publicacions pensades
per diferents entitats o editorials, pel
fet que es tractava de productes molt
diferents en contingut, format i preu.
De manera que hem procurat que
resultin complementaris. Queden
encara altres propostes i activitats previstes abans d’acabar l’any, com el
concert de l’Orfeó Manresà o noves
publicacions
promogudes
per
l’Ajuntament i pels amics de Joan
Vilanova.
No té cap fonament dir que «al regidor de Cultura li ha vingut gros el
centenari», ni de «manca de previsió,

pèssima organització i nul·la planificació per part de l’Ajuntament”, tal
com apunta Jordi Sardans a la secció
El dit a l’ull, i penso que hauria de
contrastar les informacions abans de
publicar-les.
Ignasi Perramon i Carrió,
regidor de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa

Carta a l’alcalde
Les entitats manresanes que subscriuen
volem
dirigir-nos
a
l’Ajuntament de Manresa per manifestar la nostra inquietud davant la
possibilitat que la ciutat de Manresa
perdi l’edifici més representatiu i
emblemàtic del nostre patrimoni
industrial com és la Fàbrica Nova.
Sembla que el projecte per a la
Fàbrica Nova no respecta la conservació de l’estructura i característiques
interiors de l’antiga fàbrica.
Considerem que la Fàbrica Nova
constitueix un dels elements més
importants del nostre passat industrial
que ha configurat la Manresa actual. A
més aquesta fàbrica va ser el cor de la
gran empresa tèxtil Bertrand i Serra.
Generacions de manresans i sobretot
de manresanes van treballar a les
fàbriques tèxtils i un gran nombre a la
Fàbrica Nova. Per aquest motiu
creiem que cal preservar aquesta
fàbrica perquè és un destacat testimoni de la nostra història.
Creiem que cal preservar el nostre
patrimoni industrial tal com es fa
arreu d’Europa on les velles fàbriques
són curosament restaurades i se’ls
dóna una altra utilitat. Creiem que
protegir el patrimoni significa respectar al màxim les característiques d’un
edifici, tant en el seu aspecte exterior
com en la seva estructura interior.
L’interès i la vàlua arquitectònica de
la Fàbrica Nova reforcen la necessitat
de la preservació integral.
Tenint en compte el seu gran interès
arquitectònic, històric, paisatgístic i
patrimonial demanem que:
El projecte que es realitzi sobre la
nau de la Fàbrica Nova respecti les
característiques de l’edifici tant en
l’exterior com en l’interior.
Els usos que es facin de la fàbrica
siguin compatibles amb les característiques de l’edifici. L’ús que puguin
tenir aquells espais no ha de suposar
malmetre, mutilar o destruir la fàbrica.

Es faci la petició a la Generalitat
perquè la Fàbrica Nova de Manresa
sigui declarada Bé d’Interès Nacional
de Catalunya.
No volem que pesi sobre la nostra
consciència la destrucció total o parcial de la fàbrica més important de
Manresa i exponent magnífic del nostre gran passat industrial. Volem
preservar per a les futures generacions
la Fàbrica Nova en tot el seu esplendor.
Assolir aquests objectius significaria
un clar avenç i una millora en la construcció d’una Manresa més rica de
patrimoni i més respectuosa amb la
nostra història col·lectiva.
(Carta lliurada pel Centre d’Estudis
del Bages i nou entitats més a l’alcalde de Manresa demanant la preservació integral i la restauració de
la Fàbrica Nova)

Balcons
en mal estat
Aquests dies he passat pel carrer de
Sant Bartomeu i en més d’una de les
moltes cases no restaurades i per tant
molt velles he vist uns balcons amb la
pedra molt desgastada, fins i tot a
algun n’hi falta un tros. Tant el meu
acompanyant com jo mateix vam
comentar que era un perill latent, que
algun dia es poden desprendre i ocasionar una desgràcia. Llavors sí,
correm-hi tots, fa la impressió que
aquestes cases i pisos són habitats,
fins i tot en algun balcó hi havia roba
estesa i en un altre la bombona de
butà, cosa que vol dir que surten al
balcó.
Personalment he recordat el diumenge de l’enramada de l’any 1943, en
què es desprengué un balcó d’una casa
coneguda com cal Berruga, de la família Muncunill del carrer dels
Caputxins de la mateixa barriada de
les Escodines, cases i cases desaparegudes per l’ampliació de la clínica de
Sant Josep. Dessota d’aquest balcó a
la vorera en fou víctima mortal un
noiet de catorze anys, i alguns altres
ferits.
Lluís Soldevila i Mominó

Feu-nos arribar les vostres cartes, d’una
llargada màxima de 30 ratlles, amb el
vostre nom, adreça i DNI, a l’apartat de
correus 1 de Manresa o a l’adreça
electrònica cartes@elpou.cat
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de mes a mes
El Casino acull l’obra
de Climent Forner
2 de juliol. En el marc de l’Any Forner,
amb motiu dels vuitanta anys de l’escriptor Climent Forner, berguedà de cor i
manresà de naixença, s’inaugura al
Casino una exposició sobre la seva trajectòria vital i cultural. Posteriorment, a la
sala d’actes del centre cultural, mossèn
Climent recita alguns dels seus poemes,
introduït pper Joan Vilamala, membre
d’Òmnium del Bages; Jaume Huch, editor, i Josep Tomàs Cabot, escriptor.

Les gestions amb
Pirelli s’intensifiquen
3 de juliol. En una visita sorpresa, el
ministre d’Indústria, Miguel Sebastián, es
reuneix amb l’alcalde Camprubí i els
regidors Perramon i Rubio, per exposarlos la voluntat de tractar sobre el futur de
Pirelli a Manresa, amb els directius de la
multinacional. El dia 15 Pirelli anuncia
que no farà una nova planta al Bages i que
prepara un pla de reestructuració que
afectaria 280 treballadors, i el dia 22
Montilla i Huguet es reuneixen a Milà
amb el president de l’empresa italiana,
Mario Tronchetti, que promet no fer un
tancament progressiu de la planta.

i

transformadors, prop de Centelles, on
havia estat retinguda durant dos mesos en
condicions inhumanes per cinc persones,
entre les quals hi havia la seva exparella
sentimental.

L’ajuntament mostra
la façana posterior
8 de juliol. Amb l’entrada en servei els
nous accessos de la Casa Consistorial, la
nova caixa d’escala transforma la façana
posterior de l’Ajuntament i la converteix
en un mirador de les vistes sobre la ciutat
i el seu entorn fins ara ocultes. El projecte,
dissenyat pels arquitectes Manuel Bailo i
Rosa Rull, va ser exposat el 2006 al
Museu d’Art Modern de Nova York.

El Kursaal estrena
l’Estiu al Pati
13 de juliol. L’espectacle Swingdrome,
de la Ivanow Jazz Band, clou el cicle
Estiu al Pati, que durant una setmana porta a l’espai exterior del teatrre Kursaal els
concerts de la Unió Musical del Bages,
Laura Simó i Francesc Borrull, l’humor
de Marcel Tomàs, la companyia de circ
Los 2 Play, l’actor Dani Pérez i l’actuació
de Les Violines, que s’ha de traslladar a la
Sala Petita, a causa de la pluja.

Troben una manresa- Moren Jaume Sala,
na segrestada en una Ramon Mora i
Carles Tomàs
caseta a Centelles
4 de juliol. La jove Dolores O. G., veïna
de Manresa, és rescatada pels Mossos
d’Esquadra d’una antiga caseta per a

18 de juliol. Jaume Sala i Alegre, professor de l’institut Lacetània durant tres
dècades, mor als 64 anys, a causa d’una

llarga malaltia. Vinculat al món cultural i
polític de la ciutat, havia estat membre del
col·lectiu Art Viu i un dels impulsors del
PSUC a Manresa. El dia 9 d’agost, el cardiòleg Ramon Mora i Juanola mor sobtadament d’una aturada cardiorespiratòria
mentre acabava el seu torn de guàrdia a
l’hospital de Sant Joan de Déu. El dia 25
d’agost, el jove periodista Carles Tomàs i
Puig mor al seu domicili de Vic, on exercia de professor universitari, després
d’haver treballat en diferents ràdios i televisions manresanes.

Els regidors es
congelen el sou i
ICV se l’abaixa
21 de juliol. Després del debat obert per
ICV, que proposava rebaixar un 20% el
sou dels regidors, el ple municipal aprova
congelar les remuneracions dels càrrecs
polítics, alhora que els regidors d’ICV
anuncien que opten per rebaixar-se el seu
sou en un 14% per a aquest any i afegirse a la congelació per a l’any vinent.
D’altra banda, l’alcalde veta una moció
de la CUP que demanava la retirada de la
bandera espanyola del consistori i el
mateix grup veu rebutjada la seva petició
de fer públiques les despeses dels regidors
en àpats, viatges i telefonia.

Caixa Manresa premia els emprenedors
21 de juliol. L’Auditori de Caixa
Manresa acull el lliurament del premi
Emprenedors, presidit pel conseller
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Ernest Maragall, a Beabloo,

L’alcalde Roqueta
rep la Medalla de
la Ciutat
9 de juliol. El saló de sessions de
l’Ajuntament de Manresa s’omple de
gom a gom en l’acte de lliurament de
la Medalla de la Ciutat a Ramon
Roqueta, alcalde durant el període de
la Transició democràtica. El
reconeixement ciutadà, impulsat per
Regió7 i el grup Tertúlies de la Cuina,
havia rebut l’adhesió de moltes entitats ciutadanes i havia estat aprovat
pel ple municipal, amb el vot en con-
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tra de la CUP i l’abstenció d’ICV.
L’homenatge compta amb l’assistència dels alcaldes Cornet, Sanclimens,

Valls i Camprubí (foto) i es clou posteriorment amb un sopar amb més de
200 comensals a la Torre Busquet.

Una de freda...

Moisès Broggi, pregoner a la Festa Major
30 d’agost. El pregó institucional pronunciat pel centenari i prestigiós cirurgià
Moisès Broggi (foto) obre els actes centrals de la Festa Major d’enguany, que
aposta fort per potenciar els concerts de diversos estils, entre els quals destaquen
els dels grups Gossos i Facto de la Fe, a més dels actes tradicionals i la Festa
Major Infantil. Destaquen les visites guiades al voltant de la Guerra del Francès
i la incorporació d’activitats relacionades amb la cultura del Senegal, i un conjunt d’exposicions, com el muntatge La taula dels savis, a l’auditori de Sant
Francesc. Els actes finalitzen, com és habitual, amb el ball de cloenda d’un lluït
Correfoc, a la plaça Major i amb l’Orquestra Mitjanit. La Festa Major
Alternativa, d’altra banda, assoleix un nou èxit i fa petita la plaça Puigmercadal.
que proposa un servei de Digital
Signage (pantalles electròniques publicitàries situades en llocs públics); Sensing
Fabrics SL, que desenvolupa i comercialitza productes tèxtils i electròncs de
base tecnològica, i Electric Waves SL,
que proposa el desenvolupament i
comercialització d’un sistema per a la
generació d’energia elèctrica a través de
les ones del mar.

Ritmes gitanes clou
l’Hora del Pati
30 de juliol. Amb l’actuació del grup
Ritmes gitanes es clou el cicle d’activitats culturals d’estiu L’Hora del Pati,
organitzat per la delegació del BagesBerguedà del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, a l’exterior de la seu del
COAC a Manresa. Per sisè any consecutiu el pati de la casa Lluvià acull tallers,
concerts de gospel, jazz... durant els
dijous de juliol. El tret de sortida del
cicle havia estat la inauguració de l’exposició Viatjar pel món amb arquitectes,
de l’arquitecte Josep M. Sarrate.

La consellera Tura
visita el nou
Palau Judicial
1 d’agost. La consellera de Justícia,
Montserrat Tura, acompanyada de la
secretària de Relacions amb l’Ad-

ministració de Justícia, Àngels
À
Vivas, el
director general de Gestió d’Infraestructures, Salvador Illa, l’alcalde, Josepp Camprubí
p
i la regidora
g
d’Urbanisme, Ángels Mas, fa una visita a les
obres del nou Palau Judicial de Manresa,
una part del qual es preveu que entri en
funcionament abans d’acabar l’any, per
acollir el nou jutjat penal núm. 3.

La col·lisió d’una
moto causa la mort
de l’acompanyant
3 d’agost. Una dona de 46 anys, veïna
de Manresa, mor a conseqüència de la
topada de la moto on viatjava d’acompanyant amb un turisme, a la cruïlla
entre el carrer de Sant Cristòfol i la
carretera de Vic. Els conductors de la
moto i del vehicle en resulten només
amb ferides lleus.

Troben restes medievals a l’Alfons XII
6 d’agost. Els treballs arqueològics
que es fan amb motiu de les obres de
remodelació del carrer d’Alfons XII
posen al descobert un mur medieval a la
cantonada amb el carrer de Talamanca,
altres parets pertanyents a cases dels
segles XIII al XV, i també les restes
d’un carrer medieval que devia unir els
carrers de Talamanca i Arbonés. 

Quantes vegades hem hagut de
parlar del trasllat de l’empresa
Lipmes? Quants cops els veïns de la
carretera de Santpedor se n’han
queixat amb tota la raó del món per
l’emissió de productes contaminants i d’explosions internes? Hi ha
hagut denúncies judicials, a la
Generalitat i l’Ajuntament, però,
malgrat totes les queixes, els responsables de l’empresa continuen al
seu lloc –des de l’època de la Dictadura–, fan el que volen i fins ara
ningú no ha tingut la capacitat de
forçar-ne el seu trasllat. Pensem que
el més greu és que en l’àmbit de la
Generalitat sempre s’ha justificat
l’empresa, malgrat les infraccions
comeses. Potser haurem d’esperar
que passi una terrible desgràcia perquè els mediocres polítics municipals s’adonin de la urgència del trasllat. Seria prou terrible i només
comparable a situacions que passen
en el mal anomenat Tercer Món.
Entenem que fins i tot ja s’ha sobrepassat el moment del diàleg, i els
qui manen han de prendre la decisió
de forçar el trasllat definitiu. Una
altra cosa seria frau a la ciutadania

...i una de calenta
La mort d’una persona mai no pot
ser una notícia positiva, però sembla
que hi ha éssers predestinats perquè
només se’n parli
p
en aquestes
q
circumstàncies. És el cas de Jaume
Sala i Alegre, que va morir el 18 de
juliol, víctima d’un càncer, que el
2004 ja el va prejubilar de la docència. Era un bon professor de Ciències Socials a l’institut Lacetània.
Uns 200 alumnes i professors van
assistir al seu comiat. Nascut a
Manresa el 1944, estudià al Seminari de Vic, s’especialitzà en Pedagogia i fou un bon alpinista. Va ser dels
primers captats després de la refundació del PSUC a Manresa. També
va formar part del grup cultural Art
Viu. Sempre havia refusat les entrevistes, perquè mai no va voler ser
protagonista de res. Torturat l’octubre del 1975, arran de la detenció de
dirigents del PSUC i CCOO, concretament per un tinent de la caserna de Manresa a qui la Transició va
ascendir anys després a capità un
cop instal·lat a Granada. Ell mai no
li guardà rancor. Sempre somreia i
mirava endavant. Descansi en pau.
Setembre 2008 EL POU DE LA GALLINA
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Per a anuncis en
aquesta revista...
ARMARIS
A MIDA
sense
obres

Carrer de Jaume I, 8, 2n 08241 Manresa
Tel. 93 872 17 07
a/e manresa@cpnl.org

PUBLICITAT

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

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

CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS
setembre 2008 - gener 2009
El mes de setembre, el Centre de
Normalització Lingüística Montserrat obre
el període de matriculació dels cursos de
català per a adults del període setembre
2008 - gener 2009.
L'objectiu d'aquests cursos és augmentar
el coneixement de la llengua, tant a nivell
oral com escrit. Els cursos generals són de
45 h i tenen una durada quadrimestral.
Per a les persones que no poden assistir
als cursos presencials hi ha la possibilitat de
fer cursos a distància. Aquesta modalitat
d'ensenyament combina l'autoformació de
l'aprenent i l'assessorament personalitzat
mitjançant un sistema de tutories
El període d'inscripció és el 15 i 16 de
setembre per als alumnes que hagin superat el curs anterior i del 17 al 20 de setembre
per a les inscripcions generals i les proves
de col·locació. L'horari d'inscripció al matí
és de 9 a 14 h, i a la tarda a hores convingudes (cal demanar hora a partir del 8 de
setembre).
Per a persones que ja tenen uns coneixements suficients i volen aprofundir en el
coneixement de la llengua catalana, es fan
cursos de nivell superior Nivell D de 90 h
dissabtes al matí.
Als cursos Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi
3, Suficiència 3 i D els corresponen els certificats homologats equivalents als certificats
A, B, C i D de la Secretaria de Política
Lingüística.
A més, s'imparteixen tot l'any sessions
d'acolliment adreçades a aquelles persones
que acaben d'arribar a Catalunya.
Per a més informació podeu trucar al
telèfon 93 872 17 07, adreçar-vos a manresa@cpnl.cat, al Servei Local de Català de
Manresa -carrer de Jaume I, 8, 2n- o visitar
la pàgina web www.cpnl.cat

BIOGRAFIES ANÒNIMES
CONXITA PARCERISAS
cparcerisas@elpou.cat

Bàrbara Akayileke: «El que valorem
més és l’atenció sanitària»

A l’esquerra, una foto actual meva amb la meva filla Melany. Al costat, els meus dos fills que viuen al Senegal, la Sephanie i el Patrice

óc africana del Camerun. Tinc 39 anys, en fa 10 que
vaig marxar del meu país i 5 que visc a Manresa.
Tinc tres fills, Stephanie, de 17 anys, i Patrice, de
14, que viuen al Camerun amb els meus pares, i
Melany, de 5, que viu aquí a Manresa amb mi. Sóc
de Muyuka,
y
una ciutat mitjana
j
de la pprovíncia South West.
És gran com Manresa. Vaig estudiar interna fins als 22 anys,
que em vaig aparellar i va néixer Stephanie. Els meus pares
tenen formació, la mare parla bé l’anglès i el pare va fer de
professor. Sóc la gran de set germans, ara en som sis. El
2003 vam viure un cop molt fort. Edith, la meva germana, va
ser assassinada per un català. Tenia 22 anys. No eren parella, penso que ell ho devia voler, però ella no ens n’havia
parlat mai. Edith treballava en un locutori que tenia el meu
germà a Puigcerdà. Ell era un client conegut. Vam portar el
cos a enterrar-lo al nostre país. El dolor dels pares no es pot
explicar. Dos dels meus germans viuen al Camerun, tres més
també viuen a Catalunya i la més petita estudia medecina a
Ucraïna. El nostre objectiu és que la família millori, o bé
enviem diners o ajudem a venir a algú. El meu germà em va
ajudar a mi i jo ajudaré a un altre. La meva il·lusió seria portar els meus fills, el pis ja el tinc, només em falta aconseguir
un contracte.
He viscut a Andalusia, a Barcelona, a Puigcerdà i a
Manresa. Si hagués de canviar tornaria a Andalusia. Em va
agradar molt, la gent és molt oberta i generosa. El contrast
amb Puigcerdà va ser molt gran, hi feia molt fred i la gent és
molt diferent. Necessiten immigrants, però no els volen llogar pisos per viure. Vivíem atapeïts en condicions molt
dolentes. Allà va néixer Melany, i amb el seu pare, també
camerunès, vam buscar pis, primer a Vic, però el vam trobar
a Manresa. El primer i el que més valores de ser aquí és l’atenció sanitària. El gran problema d’allà és que la gent mor
de qualsevol malaltia perquè no pot pagar els metges.
Només per anar a consultar ja s’ha de pagar, i no parlem si
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el metge t’ha de venir a casa. Què fa la majoria de gent quan
no està bé? Compra pastilles pel carrer, que no tenen res a
veure amb el que tens, com a molt són calmants. De malària
n’hi ha molta, en canvi de càncer, en tota la meva vida allà,
vaig sentir a parlar només d’un cas. Em va sorprendre com
n’és d’habitual aquí. La nostra alimentació crec que és més
natural.
Penso que el color de la pell ens fa perdre oportunitats.
Abans lloguen un sud-americà i fins i tot un marroquí que a
nosaltres. Jo interpreto com a actitud racista quan un encarregat no suporta ni que preguntis com es fa la feina i l’endemà l’oficina de treball temporal et diu que no cal que tornis
a aquella empresa. Als marroquins se’ls dóna de tot, beques,
ajudes... A mi, en els moments difícils, no m’han donat ni
una ampolla de llet. He treballat de cuinera tant a Andalusia,
com a Manresa. M’agrada cuinar i vaig aprendre ràpid a fer
els menjars d’aquí. Ara treballo fent neteja per compaginar
els horaris amb els de la meva filla, vivim totes dues soles.
A casa, cuino plats del meu país, com Fufu, que es fa amb
puré de patata, farina, aigua i salsa de cacauet, o bé Ndole
que és verdura amb pistatxo i ens ho mengem amb plàtan
mascle fregit. Si afegim tall o peix en aquests plats únics,
podem aguantar tot el dia, cosa que no passa amb un plat de
macarrons.
Sóc la tresorera del Moviment Panafricà. A Manresa en
aquesta associació hi ha africans de Ghana, Nigèria... Estem
oberts a tots. A Barcelona només hi ha gent del Camerun. El
nostre objectiu és compartir la nostra cultura, ajudar-nos
amb problemes que puguem tenir i sentir-nos acompanyats.
Ens trobem una vegada al mes, a casa d’un de nosaltres, primer fem reunió i després mengem i fem tertúlia. Entre nosaltres parlem en anglès, perquè en els nostres idiomes tradicionals –el meu el Bagwa– no ens entendríem. Els idiomes oficials del Camerun són l’anglès i el francès. Els camerunesos
som com els andalusos, més oberts que altres africans. 
Setembre 2008 EL POU DE LA GALLINA
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OBSERVATORI DE NATURA
Text i fotos: JORDI BADIA

L’espasa de Dàmocles al Llobregat
’espasa de Dàmocles o col·lector de salmorres de la
conca del Llobregat és una llarga canonada de 120 km
en total, dividida com una Y en dos ramals que ressegueixen els rius Cardener des de la Coromina
(Cardona) i Llobregat des de Vilafruns (Balsareny),
s’uneixen a Castellgalí i continua en un sol tub Llobregat avall
fins prop de la seva desembocadura al mar, un bon tros enllà de
la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí. Condueix salmorra concentrada procedent de les activitats mineres d’Ercros a
Cardona i d’Iberpotash a Súria, Balsareny i Sallent.
L’explotació és a càrrec d’Aigües de Barcelona, que té interès
evident perquè les salmorres mineres circulin per un col·lector i
que no contaminin el sofert Llobregat.
El col·lector de salmorres va ser construït per la Junta de
Sanejament, una de les administracions antecessores de l’actual
Agència Catalana de l’Aigua, i va entrar en funcionament l’any
1988. Aquest és un primer cas de gran inversió pública al servei
de la mineria de potassa del Bages. En números grossos, el
col·lector va aconseguir reduir a la meitat la salinitat del
Llobregat que a la dècada dels 80 era elevadíssima a causa dels
abocaments de les mines. El col·lector de salmorres ha estat l’obra més transcendent de l’històric Pla de Sanejament de
Catalunya, molt més decisiva que qualsevol de les depuradores
d’aigües residuals urbanes. Però el col·lector de salmorres capta
només una part de les aigües saturades de sal filtrades a través
dels runams salins; la resta arriba a salinitzar pous, aqüífers, rierols i finalment el Cardener i el Llobregat. Amb el creixement
dels runams, la devastació a les fonts i rieres per la salmorra
s’estén i la salinitat a l’aigua dels rius puja inexorablement.
El col·lector de salmorres passa soterrat. Anys enrere, en
superfície es podia seguir només per les torres altes de color
verd que tenen per funció la reducció de la pressió interior -n’hi
ha, per exemple, prop de Viladordis, de Sant Benet i de Sant
Salvador de Torroella- i per unes tapes discretes. Ara, el traçat
del col·lector de salmorres es pot seguir pel rosari de clapes de
vegetació arrasada i sòl contaminat que han deixat els seus vessaments. Als inicis de l’explotació, els vessaments del col·lector
eren escassos i es tractava sempre de trencaments accidentals
provocats externament per maquinària d’obres. Aquests darrers
anys, els vessaments són freqüents i no pas degut a causes externes, sinó a avaries degudes al propi mal estat del col·lector.
Només durant els primers mesos d’estiu d’enguany, el col·lector de salmorres ha vessat com a mínim per una tapa a Vilafruns,
sota la torre de la Pobla i uns metres avall sota el pont de la
variant de la carretera C-55 a Súria i al mas de l’Hostal Nou a
Callús. A Cardona, les captacions que haurien d’haver conduït
la salmorra cap al col·lector es van desbordar completament; un
torrent de salmorra fora de mare va baixar en 5 o 6 ocasions de
l’àrea del runam Nou i va circular pels carrers de la Coromina
abans de salinitzar el Cardener. La puja de la salinitat al
Cardener va ser notable. A la propera tempesta, tornarà a passar
el mateix.
A primers d’agost, la desgràcia de la salmorra, la pesta originada per la mineria de Cardona, Súria i Sallent i que s’estén per
aqüífers, torrents, col·lectors i rius avall, va malmetre l’àrea
humida de la Corbatera, a Sallent. El col·lector de salmorres
enterrat a un metre de fondària es va trencar per una junta, sense
cap motiu extern. La salmorra va brollar abundosa fins a fer un
gran toll. La conseqüència ha estat la mort fulminant de tota la
vegetació en una àrea d’aproximadament 200 x 50 metres que
inclou àlbers, pollancres, freixes de fulla petita i tamarius, molts
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dels quals plantats els anys 1996 i 1997 amb motiu de la restauració ecològica d’aquesta àrea. Tan sols una setmana més tard i
uns 500 metres al nord, una nova fuita del col·lector per una
altra junta va destruir la vegetació d’un marge i enverinat el
camp de conreu situat a sota, entre la riba dreta del Llobregat i
el tram de carretera de Cabrianes a la Botjosa. El dia 27 d’agost,
el col·lector es trencava al Fusteret (Súria) i malmetia definitivament un hort.
Afegim-hi altres llocs que havien sofert anteriorment la devastació per vessaments de salmorra del col·lector, només els de la
branca del Cardener per no fer la llista massa llarga. Anotem el
pont de Malagarriga on el col·lector passa penjat, la torre de
trencament de pressió de Sant Salvador de Torroella, el pla de
les Hortes de Súria on la salmorra va malmetre un sembrat,
Antius, al terme de Callús, on la salmorra va matar una
excel·lent roureda i contaminar una font, el passeig de Sant Joan
de Vilatorrada on uns plàtans van morir, vora el Pont Vell de
Manresa, davant de la cruïlla del barri de Sant Pau de Manresa
on el vessament va afectar el bosc de ribera del Cardener i sota
el pont d’inici de la variant de Bufalvent on el vessament del
col·lector va liquidar un magnífic àlber i arrasar un hort.
Amb el col·lector de salmorres, progressivament es van perdent trams de bosc de ribera. D’un dia per l’altre, ara aquí ara
allà, les ribes fluvials passen de ser escenari de la vida pletòrica
a ser una exposició cadavèrica.
El col·lector de salmorres fa anys ja que està al màxim de
capacitat. Fa anys també que està envellit, amb els materials
desgastats per la mateixa salmorra. No és estrany doncs que les
avaries i els vessaments de salmorra letal que s’escapa per les
juntes i les tapes siguin cada vegada més freqüents. Però a
aquest col·lector envellit, que fa anys que se li ha acabat la
garantia i mereix un retir honrós, se li demana cada dia més servei i més cabal. Fa anys que, només per mantenir el servei
actual, el col·lector de salmorres hauria d’haver estat substituït.
No hi ha solucions en origen, llavors l’Agència Catalana de
l’Aigua ha de recórrer a les males solucions de canonada final.
Des de l’any 2003, l’ACA preveu desdoblar tot el col·lector de
salmorres, exceptuant el tram Cardona-Súria. Però va tard perquè les obres no han començat i malament perquè no veu com
renunciar al funcionament de la canonada actual. Per tant, els
següents vessaments de salmorra del col·lector estan assegurats.
Qui serà la propera víctima d’aquest joc macabre? Facin les
seves apostes!
Més informació: www.lasequia.org/montsalat 
Fotos pàgina esquerra:
1. Mortaldat de la vegetació a la vora del Cardener, sota la
torre de la Pobla, a Súria, a causa d’un vessament del col·lector
de salmorres el juliol del 2008.
2, 3 i 4: Detall dels tres elements dels col·lector per on la salmorra acostuma a vessar: les torres, les juntes i les tapes: torre
del col·lector de salmorres a Sant Salvador de Torroella; detall
de la canonada que va vessar la salmorra a la Corbatera; i tapa
del col·lector, prop de la riera del Conangle.
5. Mortaldat generalitzada a la zona humida vora el Llobregat
de la Corbatera, a Sallent, a causa d’un gran vessament de salmorra del col·lector la primera setmana d’agost del 2008.
Naturalistes i administracions havien dedicats temps, diners i
esforços per la recuperació d’aquest espai natural, ampliant l’àrea de bosc de ribera. Sobtadament, tot s’ha quedat en res. El
rètol interpreta una natura que ja és història.
Setembre 2008 EL POU DE LA GALLINA
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el tema del mes

La nova llei vol redreçar
el panorama educatiu
Què és l’educació? Només una pissarra, un mestre en una tarima i uns nens escoltant? I els pares, col·laboren en aquesta tasca educativa? Com ho veu el professorat?
Està a l’alçada? Qui té realment la culpa del fracàs escolar? La nova Llei d’Educació
resoldrà alguna cosa o més aviat ho empitjorarà? Mentrestant, Manresa té ja gairebé
10.000 estudiants de primària i secundària, molts centres col·lapsats i un nou institut
que comença el curs amb dues classes de primer d’ESO en cargoleres.
GUIL
ILLEEM
M GRIEER
RA
R
A
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’oferta educativa de Manresa és
variada. Ara bé, la demanda també.
La ciutat té 19 escoles, 5 instituts
públics comptant el nou IES Cal Gravat,
que obre portes amb dues classes de primer d’ESO, i 6 centres privats. Uns
6.863 alumnes de primària i 2.954 més
de secundària corren pels passadissos de
les escoles o instituts, mentre 900 professors
intenten
formar-los.
L’Ajuntament de Manresa ha fixat com
a objectius bàsics en el camp de l’ensenyament l’adequació del sistema educatiu a la presència d’alumnat estranger
per tal que aquest sigui integrador, l’assoliment progressiu d’una xarxa d’equipaments i infraestructures educatives
pel que fa a l’etapa dels 0 als 3 anys, el
treball i la intervenció continuada en el
conjunt de les escoles públiques de primària per millorar l’estat físic dels seus
edificis i instal·lacions, i promulgar i
difondre un missatge que trenqui la concepció reduccionista de l’educació, que
la limita a l’escola, i retornar a la família i a la societat la seva part de responsabilitat en el procés educatiu
El problema de manca de places d’ensenyament pretén cobrir-se, de moment,
amb el nou institut de secundària de Cal
Gravat, les tres noves línies de P3 en
diferents centres ja existents: CEIP la
Sèquia, CEIP Pare Ignasi Puig i CEIP
La Font, i la incorporació
p
d’una nova
línia de 1r de primària a l’escola Ítaca.
D’altra banda també s’estan remodelant
dos instituts, el Lacetània i el Peguera.
El director d’aquest últim, Josep
Castilla, explica que «les obres ja han
començat però ens trobem que no ho
podran fer amb normalitat perquè no
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sabem si tindrem mòduls. Suposo que
per temes econòmics s’han quedat fora
però esperem que a mesura que hi hagi
vacants en el pròxim exercici econòmic
entrin els mòduls. Les obres són un maldecap continu perquè l’administració es
fa feixuga en aquests temes i com que
estem a Manresa, que és lluny de
Barcelona, que es on es prenen les decisions, costa més que ens donin resposta». Castilla afegeix que «Manresa té
l’avantatge que tots ens coneixem i és
fàcil establir xarxes i contactes amb
d’altres centres per posar-nos d’acord a
l’hora de seguir una línia educativa, hi
ha pinya i bona sintonia entre els centres».
Pel que fa als estudis nocturns que
imparteix el Peguera, el departament ha
dit que no se suprimiran mentre hi hagi
demanda. El director del centre explica
que la raó és econòmica: «El departament comença a passar una època en
què la construcció d’escoles i l’augment
de plantilles fan que hi hagi pocs recursos econòmics. Una manera de retallar
diners és treure estudis nocturns. Jo
penso que s’haurien de mantenir sempre, perquè hi ha gent que treballa però
vol estudiar. Si el departament només
vol fer la racionalització hi estem d’acord, però no acceptem que els suprimeixi i a canvi doni estudis virtuals, que
pensem que poden ser un complement
de l’oferta però mai una alternativa als
estudis nocturns».
Els centres
Un dels problemes més importants
amb què es troben avui les escoles i instituts és que no donen a l’abast. Hi ha
molts més alumnes dels que caben a les
aules i dels que un professor pot atendre.

En els últims anys s’ha detectat un fort
augment de nens i nenes a causa, en
gran part, dels que arriben de l’estranger. Els cursos es van subdividint en
classes (A, B, C, D...) i alguns professors agafen baixes interminables, mentre que els substituts no tenen una base
pedagògica i didàctica prou consolidada. Tot plegat acaba convertint-se en un
problema i una frenada en el creixement
i la formació de l’alumne. Un alumne
que es veurà afectat pel sistema educatiu per encarar-se davant la feina, els
estudis o a l’hora ser un bon ciutadà el
dia de demà.
Segons el sindicat USTEC-STES,
comença a haver-hi dificultats per cobrir
les substitucions a les escoles de primària
i un 90% dels recanvis provenen de
segon cicle. La diputada de CiU i membre del Consell Escolar de Catalunya,
Irene Rigau, ja havia criticat que aquest
curs un miler de professors de secundària, 300 més que el curs passat, estiguessin fent classe a les aules de primària. Per
a Rigau, aquesta xifra demostra la «mala
planificació en la implantació de la sisena hora» i empitjora la qualitat de l’ensenyament, alhora que «portar llicenciats a fer classes a primària no té cap
tipus de base jurídica». Agnès Torras,
professora de magisteri a la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), afirma
que «en els instituts, com que falten
espais d’aules, se sacrifiquen espais de
biblioteques, de reunió o d’usos múltiples. Una plaça escolar no vol dir només
un pupitre i una cadira sinó, una biblioteca, Internet, zona esportiva etc.»
Escoles d’immigrants
Martí Roca, representant dels estudiants i membre del Sindicat

Cargoleres del nou IES Cal Gravat, que inicia la seva activitat amb dues classes de primer d’ESO. Fotos: Francesc Rubí / Guillem Griera

d’Estudiants dels Països Catalans, que
estudia batxillerat al centre manresà
Pius Font i Quer, pensa que cal millorar
la distribució dels nouvinguts a les escoles perquè «n’hi ha que estan saturades
d’immigrants i d’altres on només n’hi

ha dos o tres per classe, i això en dificulta la integració». Pepa Asensio,
manresana i mare de dos fills que treballa de mestra al CEIP de Sant Fruitós de
Bages, explica que la concentració de
nouvinguts en un mateix centre «impe-

deix que es puguin assolir els mateixos
objectius en una classe amb molta
immigració que en una sense, ja que
l’atenció que necessita un nen que no
parla el català és molt més gran». I afegeix també que «actualment sí que té
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Evolució de materials educatius. Des dels antics quaderns fins a la pantalla de l’ordinador, des d’on avui és habitual estudiar

accés a l’educació un gruix de població
que abans no n’hi tenia».
Joan Badia, manresà que treballa molt
directament aquest tema a la Generalitat
des del seu càrrec de director general
d’Innovació del departament d’Educació, comenta que l’objectiu del govern
és que «s’iguali el tipus d’alumnes a
totes les escoles, tant públiques com
concertades, com passa per exemple a
Vic, amb un repartiment proporcional
dels alumnes immigrants, rics, pobres,
etc.». En contra d’aquesta teòrica distribució equitativa, hi ha qui propugna el
dret dels pares a decidir on educar els
fills. Davant d’això Badia opina que
«del dret d’escollir dels pares en depèn
la cohesió social. Hem de procurar que
l’escola sigui un lloc de convivència per
a tothom i no s’hi val a fer escoles
només per uns. Això està passant en
barris d’alguns municipis on la població autòctona s’escolaritza en una escola i deixa l’altra per als nouvinguts.
També hi ha centres que seleccionen els
alumnes i d’altres on el 100% són immigrants».
El projecte de Llei d’Educació de
Catalunya (LEC) obliga el departament
d’Educació a fixar anualment la quota
d’estrangers acabats d’arribar que, de
manera equitativa, han d’acollir els centres públics i concertats d’un mateix
municipi o zona (en el cas de grans ciutats) en els nivells de P-3, primer de primària i primer d’ESO. Una vegada feta
la previsió, la norma estableix que se’ls
reservi una plaça des que comença la
preinscripció, al mes de març, fins a l’inici del curs, al mes de setembre. La
norma fins i tot preveu que als centres
educatius on ja es donen elevades con-
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centracions d’estrangers, els denominats
guetos, la xifra d’estudiants per classe
pugui limitar-se durant un curs acadèmic a 22 a infantil i primària, i a 27 a
secundària. «En la tria de centre educatiu hi té un pes important la posició
social a la qual es pertany. L’escola
sempre significa un ascens social o una
oportunitat per relacionar-se amb altres
estrats de població», explica Agnès
Torras. En aquest sentit, Torras assegura
haver detectat casos alarmants en els
quals «famílies autòctones treuen fills
d’algunes escoles perquè hi havia alumnes immigrants al·legant, entre altres,
motius de nivell educatiu».
Pública i privada
La nova llei recull en diversos articles
el respecte al dret d’elecció de centre per
part de les famílies i el dret a l’ideari
propi dels centres privats. En aquest
punt també s’enceta el debat entre escola pública, privada o concertada. Amb el
sistema vigent, l’erari públic s’encarrega de cobrir part del cost de les escoles
concertades i privades, a part sufragar
íntegrament el de les públiques. En el
seu moment, la raó que donava el
govern per subvencionar els centres privats era la de d’incentivar-les i estalviarse haver de crear tantes escoles públiqques qque, comparativament,
p
suposen
p
un
cost més elevat per a la Generalitat. És
un raonament lògic des del punt estalviador. Però, en el fons, aquesta política
acaba generant diferències econòmiques
i socials i atorga cert avantatge a les
escoles concertades.
La LEC preveu canviar aquesta dinàmica fent que els centres educatius que
reben una subvenció pública no puguin

demanar a les famílies que paguin cap
tipus de quota i gaudeixin d’un ensenyament totalment gratuït. La mesura ha
estat molt criticada per les escoles concertades que, rebent menys recursos
econòmics que les públiques, diuen que
amb aquests no en tenen prou per cobrir
les seves despeses. Tot i així, la previsió
de finançament de la nova llei afavoreix
substancialment el pressupost per a les
escoles concertades si la comparem amb
el Pacte Nacional d’Educació de 2006,
ja que passa de 27 a 39 milions d’euros
la quantitat dels concerts i de 31 a 67 la
inversió en homologació del professorat. El seu desplegament comporta una
injecció de diners progressiva, de manera que d’aquí a quatre anys el pressupost
haurà augmentat en més de 1.000
milions d’euros, uns diners que s’han
d’afegir als comptes ordinaris del departament.
Un altre punt que planteja la LEC és el
de dotar de més autonomia els centres.
Autonomia en la gestió a través de projectes dissenyats pels equips directius
però aprovats pel consell escolar, que
permeten, per exemple, escollir el perfil
del professorat. I autonomia pedagògica
en el projecte educatiu que faculta els
centres a introduir canvis en el currículum, i també la possibilitat de fer servir
el castellà en els cursos inicials. Josep
Castilla, director de l’IES Lluís de
Peguera, comenta que «els equips directius, quan gestionem i coordinem una
sèrie de personal, ens marquem uns
objectius i és a final de curs quan fas
balanç quan veus que hi ha coses que
aconsegueixes i altres que no. Com a
membre d’equips directiu tens un plus
de feina reconeguda econòmicament,
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Pepa Asensio: «a part de la comprensió lectora, el
problema més greu dels nostres alumnes és l’expressió
escrita. No hi ha creativitat, molts nens reprodueixen
el que veuen a la televisió. A l’escola hauríem de
fomentar molt més la lectura i l’escriptura».

però tampoc compensa les hores treballades». Una opinió que Pepa Asensio,
que també forma part de l’equip directiu
del centre on treballa, reforça dient que
«la realitat dels centres és que no hi ha
gaire gent que vulgui fer de director.
Quan s’acaba un cicle, costa molt que
aparegui algú que vulgui entrar formar
part de l’equip directiu».
Marta Muñoz, treballadora social de
l’IES Guillem Catà, on també és delegada d’Animació Sociocultural, valora
positivament aquest augment de l’autonomia dels centres argumentant que
«facilita la feina d’un equip que creu
en una mateixa manera d’ensenyar.
Aquest fet es nota molt en el funcionament d’un equip docent». Fina
Barroso, presidenta de l’Associació de
Mares i Pares de l’institut Guillem
Catà, vicepresidenta de FAPAES de
Catalunya i representant de la CODEP
al Consell Escolar Municipal, creu que
«l’autonomia dels centres és un punt
molt positiu, sobretot el fet que es
pugui triar el perfil de professor, perquè no a tot arreu hi ha les mateixes
necessitats». I hi afegeix que troba
injust que «pels drets dels funcionaris i
l’arribada d’algú que no té res a veure
amb el projecte es desmunti la plantilla
d’un centre quan ja hi ha una línia de
treball marcada i un equip format que
funciona».

Joan Badia: «volem un compromís dels pares de no deixar
l’educació només en mans de
l’escola. N’hi ha que deixen anar
frases com: per això paguem
impostos, perquè els eduqueu»

Els pares
Sens dubte, el màxim exponent de l’educació d’un nen és la família ja que són
els pares els que trien quina línia educativa seguirà el seu fill i quin esforç hi
dedicarà. La família és el primer nucli
integrador del nen en el món social i és
a casa on s’agafen els primers hàbits i
on s’adquireix la primera visió del món.
Però també és important l’escola, on el
nen o adolescent aprèn nous coneixements i noves habilitats i actituds que li
seran útils per conviure en societat. Fins
a quin punt aquestes dues fonts socialitzants tan importants per al nen cooperen? «Amb els pares ens trobem de tot.
N’hi ha de bons i d’altres que no
col·laboren. La col·laboració dels centres amb les famílies és importantíssima, per tal que hi hagi un bon acompanyament a l’alumne. Si hi ha algun
problema es important que vinguin els
pares, no a queixar-se, sinó a dialogar i
arribar a una solució. Hi ha pares que
abdiquen davant els seus fills, és a dir
que ja no saben què fer, i la solució és
l’escola, i això és una responsabilitat
molt gran», reclama Josep Castilla.
Per la seva part, Joan Badia afirma que
un dels punts de l’educació que encara
ha de millorar molt és la participació
dels pares. «Volem que hi hagi un compromís real dels pares a no deixar l’educació en mans dels mestres sinó també

actuar a casa. Els pares dels nouvinguts
continuen tenint la tradició que teníem
en aquest país per preocupar-se del que
fa el nen a l’escola, en canvi avui dia hi
ha alguns pares que deixen anar frases
com: per això paguem impostos, perquè
els eduqueu». I conclou exposant que
«l’educació comença a casa i continua
a l’escola, però no es pot fer tota a l’escola, hi ha una sèrie de valors que s’han
d’aprendre a la família, i l’escola entra
en el segon nivell de socialització. Si no
concorden els valors entre la família i
l’escola els alumnes no sortiran amb
bona educació». Agnès Torras considera que «els pares s’impliquen més en els
primers anys, però després aquesta
implicació s’ha de saber treballar. Es
pot aconseguir trobant espais de cooperació entre pares i mestres a través, per
exemple de les biblioteques escolars.
Hem de fer venir els pares a les escoles
i que aquests es coneguin entre ells».
El panorama de rebuig que s’ha creat
al voltant de la Llei d’Educació afeginthi la descompensació de les aules i la
desacreditació de molts professors ha fet
desconfiar cert sector de pares que ja no
tenen l’escola en un pedestal. Marta
Muñoz explica que «hi ha pares que no
t’ho posen fàcil a l’hora de treballar
amb el seu fill. Si tens l’objectiu de reorientar un noi i busques la col·laboració
dels pares però no s’involucren, ho tens
Setembre 2008 EL POU DE LA GALLINA

15

més complicat. A més et poden venir a
l’escola a queixar-se i a defensar la
posició dels fills, abans de creure’s la
nostra versió. Per contra, també trobes
pares que t’ajuden amb el que faci
falta i t’agraeixen la feina que estàs
fent». Martí Roca opina que la majoria
dels pares d’avui «són més sobreprotectors i com que no volen acceptar
que el seu fill té un problema o ha fet
una cosa malament els resulta més
fàcil donar la culpa a l’escola. I cadascú reflecteix el que veu a casa».
Agnès Torras creu que «els pares
estan més preocupats per altres coses
que per l’educació dels fills i tenen la
tranquil·litat que els nens ja van fent a
l’escola. Això fa que no acabin de
veure tota la dimensió de l’educació.
Un dels problemes d’aquest país és el
dels horaris i la conciliació de la vida
familiar i social. No es juga i no es
parla tant amb els nens i es deixa que
juguin amb les coses noves que han
comprat. La gent passa de les tradicions familiars en benefici de nous
models d’educació que vénen donats
pel mercat». Així, aquesta progressiva
deixadesa per part dels pares, moguts
pel ritme de vida actual, fa que no destinin tant de temps com abans a ocupar-se de l’educació dels seus fills i no
facin un bon seguiment del que aprèn
el nen a l’escola i quina actitud mostra. No obstant això, també és cert que
moltes associacions de pares també
continuen treballant en diferents tasques dins l’escola i proposen diverses
iniciatives relacionades amb activitats
extraescolars o de menjador, el repartiment dels llibres de text, l’ajuda en
les activitats no curriculars, l’organització de tornejos esportius entre centres etc. Fina Barroso, que porta vint
anys implicada en les Associacions de
Mares i Pares, presenta aquests
col·lectius «com grups de mares i
pares que ajudem el centre amb recursos humans i econòmics en el que és
necessari i està a les nostres mans». I
recorda que «abans, a les juntes
d’AMPA hi havia una quantitat de
gent considerable, però, en qüestió de
deu anys, la participació dels pares
ha disminuït de manera alarmant».
Aquesta manca d’implicació també
deriva d’una dinàmica social cada cop
més individualista. Els pares accepten
pagar una quota, però no volen involucrar-se col·laborant activament.
Joan Badia exposa una dada curiosa:
«Es relaciona fracàs escolar amb la
culpa de l’alumne, però resulta que
segons una sèrie d’estudis que s’han
fet, la gran causa del fracàs escolar és
la poca formació dels pares, tot i que
això no sempre és una correspondència exacta. L’escola podria actuar
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Josep Castilla: «Hem rebut cops per tot
arreu. Que som uns privilegiats, que tenim
dos mesos de vacances... El professorat fa
una feina duríssima. Una tasca que no s’acaba de valorar per part de la societat»
compensant el poc bagatge amb una
bona actuació, tot i que compta amb
només cinc hores al dia».
Els alumnes
El fracàs escolar ha estat un fantasma
que ha volat per sobre l’escola durant
molt temps. Es pot parlar de fracàs escolar català? Catalunya es troba a la cua de
totes les comunitats autònomes estatals i
dels països europeus pel que fa a la qualitat del seu sistema educatiu ja que
registra els índexs més baixos de taxa de
graduació: un 34% dels menors de 24
anys de Catalunya abandonen el sistema
educatiu sense estudis postobligatoris.
Però el pitjor és que el nivell de formació dels joves ha empitjorat en els últims
cinc anys i Catalunya és una de les
comunitats on menys s’inverteix en
educació secundària. Almenys així ho
alerta l’informe sobre l’estat de l’educació a Catalunya 2006-2007 elaborat per
la Fundació Jaume Bofill. Aquesta xifra
suposa el triple de l’objectiu europeu
per a l’any 2010, fixat en el 10%.
Catalunya se situa també lluny de la
mitjana en el nivell de formació de la
població jove, ja que només un 60,3%
dels joves de 20 a 24 anys ha superat l’educació secundària postobligatòria,
davant del 61,3% d’Espanya i a 15
punts de distància de la Unió Europea,
quan l’objectiu per a 2010 és el 85%.
L’informe fa també responsable d’aquesta situació un sistema educatiu que
no és capaç de retenir l’alumnat més

Fina Barroso: «Abans, a les juntes
d’AMPA hi havia una quantitat de gent
considerable, però, en qüestió de deu
anys, la participació dels pares ha disminuït
de manera alarmant»

desorientat i en què es continua invertint
poc des de l’administració pública, ja
que el 2005 la inversió per estudiant era
de 3.500 euros davant els 5.000 del País
Basc. A l’espera de veure com s’acabarà aprovant la Llei d’Educació de
Catalunya, els autors de l’estudi creuen
que, de moment, el departament l’ha
plantejada correctament. I és que veuen
necessari entrar en qüestions com dotar
de més autonomia les escoles i avaluar
més profundament la feina que es fa als
centres.
Un dels handicaps per al desenvolupament dels alumnes de casa nostra és la
falta de lectura, una assignatura pendent
no només a l’escola sinó al país en general. L’informe Hábitos de Lectura y
Compra de Libros en España 2007, de
la Federació de Gremis d’Editors
d’Espanya (FGEE) adverteix que
Catalunya ha augmentat l’índex de lectura, que se situa en el 59,3 %, dos punts
per sobre de la mitjana espanyola, tot i
que encara està molt per sota de la mitjana europea (70%) i un 85% els països
nòrdics. Pepa Asensio matisa que «a
part de la comprensió lectora, el problema més greu dels nostres alumnes és
l’expressió escrita. No hi ha creativitat,
molts nens reprodueixen el que veuen a
la televisió. A l’escola hauríem de
fomentar molt més la lectura i l’escriptura». Marta Muñoz pensa que l’alumne
surt poc preparat. «Potser sí que ensenyem el currículum marcat, però està
baixant el nivell d’exigència. S’ha posat

de moda passar alumnes amb diverses
assignatures suspeses enlloc d’obligarlos a esforçar-s’hi més». Asensio al·lega
que «quan un nen arriba a l’escola sempre té interès i ganes d’aprendre, però
quan perd el tren i no se l’ajuda, abdica
del seu interès. A l’escola primària s’està perdent l’hàbit de buscar per què es
fan les coses i els objectius i això fa que
cada cop hi hagi menys curiositat per
part dels alumnes. En aquesta societat
hi ha tanta informació que s’ha de
demostrar els motius pels quals s’ensenyen les coses».
Precisament per això el currículum i
les competències bàsiques de l’alumne
s’estan començant a reduir. Això vol dir
que els nens aprendran menys coses,
però, teòricament, les aprendran millor.
El que es pretén és assegurar que els
nens surtin de l’escola amb una redacció
treballada, una bona comprensió lectora
i les nocions bàsiques
q
de les ciències
naturals, matemàtiques i socials. És a
dir, unes competències bàsiques que li
permetin desenvolupar-se en una societat canviant. La professora de la UAB
Agnès Torras és optimista i creu que
«encara que l’alumnat no surt molt ben
preparat, el nivell de salut mental i
satisfacció es bastant alt. El món canvia
molt ràpidament i l’important es generar en els nois i les noies una actitud
positiva per aprendre». El que sí que
s’ha de valorar positivament és el nou
esforç que estan fent les escoles els
últims anys per la integració i l’assistènSetembre 2008 EL POU DE LA GALLINA
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cia dels alumnes. Els instituts públics de
Manresa disposen d’aules d’acollida i la
capital del Bages és l’única de
Catalunya que disposa d’assistents
socials a tots els instituts, malgrat que
no estigui regulat pel departament
d’Educació. El treball d’aquests professionals és finançat per les AMPA. i, contràriament al que es podria pensar, la
curiositat és que només el 15 % de les
ajudes assistencials a l’escola van destinades als nouvinguts. Marta Muñoz
remarca la importància del treballador
social, que, tot i fer «un paper poc visible, estalvia molta feina a l’Ajuntament
en el tema de beques i tramitacions, i
també als tutors i professors. Ajuda a
orientar certs alumnes o dinamitzar tasques menys curriculars i serveix per
coordinar els serveis socials de les diferents administracions i donar suport a
l’equip docent».
Paral·lelament, també s’ha estat duent

a terme el Pla d’Immersió Lingüística,
que ha contribuït a evitar la segregació
social per raons de llengua i ha fet un
intens treball per a la integració dels
nens amb dificultats socioeconòmiques,
amb beques de llibres, transport, menjador i matrícula. La voluntat d’integrar
l’alumne hi és, però falta que aquest
també hi posi de la seva part. Marta
Muñoz creu que el taló d’Aquil·les de
l’ensenyament és que s’associa amb l’avorriment i remarca que «hi ha una visió
d’obligació i els mitjans de comunicació mostren una realitat de les escoles
que no és». Joan Badia opina que «els
nens surten de l’escola primària amb
poc sentit de l’esforç. A secundària, en
canvi, crec que sí que surten preparats
però és a la Universitat on els claven la
garrotada al primer curs per fer neteja
d’estudiants».
Un element determinant per a l’educació d’un alumne i la seva evolució és

l’ambient que l’envolta, no només en
referència a la família, sinó a les amistats que sovint, i en especial a l’adolescència, tenen una influència primordial i
inapel·lable. Així ho creuen Martí Roca
i Marta Muñoz, que afirmen que «l’alumne pot seguir un camí o un altre
segons les seves amistats» i asseguren
que l’escola pot reconduir-ho estant més
pendents de l’alumne. Roca opina que
«els nens d’avui dia són més problemàtics que abans perquè són més consentits pels pares. Així aprofiten que poden
fer el que volen per increpar qualsevol,
tant companys com professors. També
influeix el fet que alguns hagin d’estar
estudiant obligatòriament. Abans els
que no els interessava estudiar anaven a
treballar». Pepa Asensio recalca que «si
un nen és problemàtic, ho és per alguna
raó, i cal cercar-la. Si coneixes el nen i
arribes a entendre per què es porta
malament, el mires amb uns altres ulls,
ell se n’adona i es crea un vincle afectiu». Per tant, sembla que l’actitud de
l’alumne molts cops tampoc no és gens
favorable per al bon desenvolupament
de les classes. La conducta del professor
pot potenciar aquesta actitud o evitar-la,
ja sigui imposant una forta disciplina o
generant empatia amb el pupil.
Els mestres
L’horari del professorat s’ha reduït fins
a 23 hores lectives setmanals a primària
i 18 a secundària i el currículum, és a dir
la matèria o conjunt de coneixements
que s’han d’ensenyar, s’ha reduït amb
l’objectiu que millori la metodologia de
treball. Aquestes condicions laborals,
l’horari i les vacances han estat el punt
de mira de totes les crítiques per part de
molts sectors de la societat. Però, en el
panorama actual, la tasca de professor
sembla molt més complexa i comporta
moltes més hores de treball que les lectives. «Hem rebut cops per tot arreu.
Que si som uns privilegiats, que tenim
dos mesos de vacances... El professorat
fa una feina duríssima. Una tasca de dia
a dia que no s’acaba de valorar per part
de la societat. Com en totes les professions, hi ha bons i no tan bons professionals, però en general la valoració del
nostre professorat penso que és molt
positiva», explica el director del
Peguera Josep Castilla. I continua dient
que el nombre d’alumnes per aula «per
norma, hauria de ser més baix ja que,
actualment, estem treballant amb unes
ràtios que em semblen excessives. És el
primer que intentaria, però si disminueixes ràtios, s’ha d’augmentar el professorat i les escoles. Ara sembla que
comencen a fer noves escoles i instituts
però potser hem esperat massa temps».
Agnès Torras coincideix amb Castilla en
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l’opinió que hi ha massa alumnes a les
aules. Per a ella, això representa un problema en la majoria de casos. Torras ho
exemplifica exposant que «una professora de parvulari no pot tenir 25 nens
en una classe, ni amb una ajudant, perquè es necessita espai vital, atenció i
serveis… condicions relatives a l’estar
bé a l’escola, des de la netedat màxima
fins a l’ambientació de l’escola».
La síndrome burn out –relativa al
nombre de professionals de la docència
cremats davant la impossibilitat i la
frustració de no poder fer la feina com
caldria– s’ha disparat en els últims anys
i cada cop el percentatge de baixes en la
plantilla de professors és més alt. Des
del departament, Joan Badia explica que
la causa és «bàsicament el desajustament entre el seu àmbit personal i el seu
entorn. Et cremes perquè et trobes situacions en què et sents sol entre la resta de
professors. Un professor és una persona
que es presenta davant de seixanta ulls i
això causa una tensió i un sentiment de
responsabilitat amb una càrrega important que molts cops és difícil d’assumir». Agnès Torras atribueix aquest
fenomen creixent a «les males condicions de treball, la incertesa que dóna
la provisionalitat de l’interí. El sistema
d’adjudicació de places de mestres no
funciona. Dóna una estabilitat al país
però per al mestre dóna una incertesa
molt gran. Un dels grans problemes
també es la poca cohesió dels equips
docents en molts centres». Des de la
perspectiva del mestre en actiu, Roca
troba que «s’ha perdut molta autoritat i
disciplina. Els alumnes no es prenen els
mestres seriosament i entre uns i altres
acaben distorsionant el ritme de la classe. Encara no he vist un substitut amb
qui haguem pogut fer classe en condicions». Després de convocar oposicions
a finals del curs passat per cobrir les
moltes places que manquen als centres
educatius, Martí Roca espera que «amb
tants professors nous joves i amb ganes
de treballar pugui millorar la situació
perquè molts dels vells ja estan cremats». Fina Barroso remarca la manca
d’autoritat del col·lectiu i apunta que
aquesta «ha estat provocada per la falta
de suport del departament i de la
Inspecció per por de denúncies de
pares, cosa que ha permès que l’alumne
se surti amb la seva».
Un alumnat més divers
Agnès Torras, que ha estat a França
comparant el sistema educatiu amb el
nostre i tenint en compte que la diversitat de l’alumnat francès és superior, afirma que «treballar l’educació intercultural és molt important perquè els mestres
han de saber les cultures i els sistemes

Agnès Torras: «Ens movem en els mateixos índexs
d’escolarització secundària que en temps de Franco. Es
prioritza trobar feina ràpida, independitzar-se de la
família i estudiar és pesat. És mes atractiu trobar una
feineta que no pas estudiar. Per part de les famílies no
es valora prou l’exigència en els estudis».
de valors dels nens nouvinguts, que no
sempre són antagònics al nostre sistema. Ha d’haver-hi una voluntat d’aproximació, sobretot les persones que tracten en primera línia amb els immigrants
per incorporar-los socialment com a
ciutadans actius». Josep Castilla també
considera que el professorat ha de fer un
pas més, ja que cada vegada l’alumnat
és més divers. Castilla exposa que «a la
classe tens diversitat de nivells, i per
fer-ho compatible es requereix una formació important. El professorat té una
llicenciatura segons els estudis que ha
fet però no per atendre la diversitat, per
això ha de fer un esforç per formar-se
contínuament. En certa manera, la tendència és que l’alumne s’ha d’adaptar
al professor, però el professor també
s’ha d’adaptar a l’alumnat i saber quins
coneixements i inquietuds tenen».
Malgrat tot, Joan Badia expressa, en
aquest sentit, que «el professorat té unes
grans qualitats i, en general, n’hem
d’estar satisfets. Però a la societat s’expressa una gran desconfiança dels
pares cap al col·lectiu i l’escola». Badia
també reconeix que «s’ha de millorar la
formació del professorat. no pot ser que
qualsevol llicenciat pugui ser professor
d’un dia per l’altre. Això no passa a cap
país d’Europa! A partir del 2009 es canviarà la normativa i s’haurà de fer un
màster i un any amb pràctiques avaluades, per poder exercir de mestre». Fins

ara, la formació del professorat de primària es basa en una diplomatura de
magisteri de tres anys i 340 hores de
pràctiques. Per als llicenciats cal un
Curs d’Aptituds Pedagògiques que dura
un semestre i es basa en dues assignatures i 40 hores de pràctiques. Agnès
Torras explica que, a partir d’ara, hi
haurà dues titulacions diferents: mestre
de primària i d’infantil. «Les especialitats de mestre es faran com a optatives
mentre es fa un primer curs comú de
ciències de l’educació a tota la facultat,
on les pràctiques tenen molt més pes
específic. La secundària, en canvi, té
menys garanties perquè només disposa
de tres mesos per pensar i preparar-se.
Per això s’implanta aquest nou màster,
després d’acabar la carrera».
Actualment s’està avaluant la tasca
dels mestres de manera molt burocràtica: els professors avaluen els interins
mitjançant tutories, els alumnes avaluen
els professors, els inspectors avaluen els
centres i, a finals de curs, el claustre
revisa el compliment dels objectius.
Però això a l’hora de la veritat no garanteix un bon resultat a l’aula ja que
aquestes avaluacions no són ni de bon
tros vinculants. Al final el professor
p
acaba fent classe segons el seu parer. És
més aviat el grau de compromís i exigència personal el que acaba imposantse en la rutina del mestre, que evidentment varia segons la persona i la tempoSetembre 2008 EL POU DE LA GALLINA
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Una imatge de les obres a l’IES Lluís de Peguera

rada. Pepa Asensio opina que actualment hi ha molta menys implicació i
compromís dels mestres amb l’escola.
«Hi ha molta gent que ha anat a totes
durant uns anys i ja se n’ha cansat, i als
altres els costa tibar del carro». Asensio
diagnostica una falta d’il·lusió i ho argumenta dient que «s’han perdut les ganes
de fer canvis, d’engegar projectes nous.
Trobo a faltar aquell entusiasme en els
mestres joves per canviar el món amb
l’educació». Josep Castilla parla de fer
autocrítica entre el funcionariat educatiu
i de «veure quins són els nostres deures

i obligacions. Les obligacions són complir amb la jornada de treball i a més
altres coses que implica ser un professor, com estar al dia, adaptar-se a l’alumnat... mantenir-se amb una mentalitat retrògrada no és bo. Hem de fer la
nostra feina i una mica més».
Una de les tasques més importants és
la del guiatge de l’alumne. El paper d’un
tutor en una classe és bàsic, és un punt
de referència per a un nen. Però la feina
de tutor s’ha de fer bé, i fer-ho bé vol dir
conèixer bé els nens, dedicar-hi hores i
parlar amb ells. Així ho creu la treballa-

Llei d’educació de Catalunya
Per si quedava algun dubte que el nom sí que fa la cosa,
Servei d’Educació de Catalunya és la denominació de
síntesi que fa servir el departament en el redactat de la
nova llei per referir-se a la cobejada però mai aconseguida xarxa única de centres educatius. Després de descartar el servei públic educatiu dels partidaris de l’escola
pública o del servei educatiu d’interès públic que patrocinaven les escoles privades.
Els pilars fonamentals de la nova Llei d’Educació de
Catalunya (LEC) són l’establiment d’una xarxa única de
centres públics i concertats; la potenciació de l’autonomia dels centres a tots els nivells (pedagògic, organitzatiu i de gestió dels recursos humans i materials); l’impuls
a equips directius més professionals i amb més capacitat
de decisió per liderar els projectes; la fixació d’una carrera professional que anteposi el mèrit per damunt de l’antiguitat; l’extensió de l’avaluació a tots els àmbits del sistema; la corresponsabilitat amb els ajuntaments i la descentralització en zones educatives, i la introducció d’un
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dora social Marta Muñoz, que protesta
argumentant que «sembla que estiguem
tant ofegats explicant que la terra dóna
voltes o que 20 és múltiple de 5 que ens
perdem l’estona de parlar amb ells i
saber què els preocupa o què els agrada. Si aquesta relació funciona, la resta
surt sola. I això també s’hauria d’ensenyar a la carrera de Magisteri».
Muñoz creu que «falta encara molta
preparació perquè hi ha hagut un canvi
tan dràstic en tan poc temps que no ens
hem pogut adaptar i s’hauria de treballar més la gestió de la diversitat a les

títol específic sobre règim lingüístic que blinda la vehicularitat del català en totes les àrees.
En aquests moments la llei s’està debatent al Consell
Escolar de Catalunya, que és un organisme on hi ha
representats tots els sectors (els sindicats, els pares, els
professors...) i l’aprovarà el Parlament, és a dir, que hauria de ser el resultat del pacte i consens dels grups parlamentaris. El Ministeri d’Educació (MEC) ha valorat el
cost de la reforma en 6.100 milions d’euros, amb un pla
de finançament en què s’han tingut en compte, entre d’altres aspectes, les beques. Segons informa Joan Badia, els
pressupostos destinats a Educació han crescut un seixanta per cent en els últims 4 anys, tot i que hauria de ser
superior donada la seva importància. Segons l’últim
estudi comparat publicat per Eurostat, en el qual s’exposa la relació entre despesa pública en educació i PIB dels
diferents països de la UE, Espanya ocupa l’antepenúltim
lloc, amb només un 4,2%, quan la majoria de països
supera el 6%. Potser precisament per això ha augmentat
la inversió en el sistema educatiu i la LEC preveu incrementar-la progressivament fins arribar als 1.500 milions
d’euros el 2016.

el tema del mes

Futur
En les darreres dècades, el sistema
educatiu ha jugat un paper clau en els
canvis socials més importants que hem
viscut com a país. Hem passat d’unes
generacions amb elevats nivells d’analfabetisme a l’escolarització fins als 16
anys. L’escola ha estat determinant en la
integració social de les persones immigrants que han arribat a Catalunya en
diferents processos migratoris, i ha facilitat l’accés a la llengua catalana de
diverses generacions. Ara, immersos en
el món de la informació i les tecnologies, sembla que l’atenció personal està
perdent pes a favor de la virtualitat. Ja fa
uns anys, el departament d’Educació va
demanar a Vicent Partal, expert en
noves tecnologies, fundador de Vilaweb
i antic mestre, com havia de gestionar la
informàtica per aconseguir una educació de qualitat. El periodista va respondre: «Si realment vols millorar la qualitat a l’escola oblida’t dels ordinadors,
simplement redueix les ràtios». És evident que no li van fer gaire cas perquè és
més barat invertir en ordinadors que no
pas en mestres. Aquesta anècdota
demostra el paradigma del camí cap on
anem, i com és de difícil definir les prioritats educatives quan Internet ja és en
escena i l’educació queda lligada a l’economia.
Per a Joan Badia, «la situació de professor pissarra i alumnes en fila és una
metodologia d’ensenyament del segle
XIX, i davant uns alumnes del segle XXI
provoca un xoc. Hauríem d’anar cap a
un nou model on el professor ajudés als
alumnes en treball de cerca i adquisició
de coneixement. Hi ha més facilitats per
trobar informació i el que s’hauria de
fer és promocionar la participació dels
alumnes en la producció d’informació.
No em sé imaginar un futur en l’educació sense la intervenció d’Internet». Per
la seva part, Marta Muñoz pensa que
«hem passat del que era l’educació
autoritària i rígida amb un control abusiu del poder i el professor a l’altre
extrem a un extrem molt permissiu en
què es mima massa l’alumne, fins al
punt de caure en el deixar fer. Està molt
bé donar confiança als alumnes, però
s’ha de saber portar bé i conscienciarlos que es fa pel seu bé». Pepa Asensio
pensa, directament, que l’ensenyament
«va a remolc dels partits polítics i l’educació hauria de ser blindada i no pot
dependre de qui governi». Per a ella cal
fer un canvi en la metodologia d’ensenyament. «Ara mateix a les escoles hi ha
massa paper i seria millor que els nens

haguessin d’experimentar i descobrir
ells mateixos els nous coneixements.
Cada vegada es parla menys i s’hauria
de potenciar les relacions socials enlloc
de tants continguts».
Martí Roca és del parer que el problema no és dels mestres sinó de l’actitud
dels alumnes: «El professorat és igual
de vàlid que abans però com que no
poden imposar tanta disciplina molts
alumnes se’ns pugen a l’esquena». La
conducta de l’alumnat es supedita a causes socials que, segons Agnès Torras, és
el gran mal de l’escola, ja que a casa
nostra «ens movem en els mateixos
índexs d’escolarització secundària que

en els temps de Franco. I això és per
diferents causes: es prioritza trobar
feina ràpida, independitzar-se de la
família i estudiar és pesat. És mes atractiu trobar una feineta que no pas estudiar. Els grups de secundària són molt
nombrosos, els professors estan cremats, però el problema està en la societat, per part de les famílies no es valora
prou l’exigència en els estudis». Fina
Barroso acaba dient que «s’hauria de
ser molt més exigent amb l’alumnat pel
que fa a l’esforç i els valors. Abans s’estudiava molt més perquè era un privilegi en canvi ara consideren que és una
murga». 

ESCOLA
DE MÚSICA
Saclosa, 17
Telèfon 93 872 83 15
08242 MANRESA
esclat@jazzfree.com

CURS 08-0
09
INICIACIÓ A LA MÚSICA
– INICIACIÓ: Infants, a partir de 3 anys
– SAMI: Cicle basat en l’aprenentatge pràctic i actiu de la música, de 6
a 9 anys
MÚSICA CLÀSSICA, MODERNA I TRADICIONAL
– SOLFEIG, HARMONIA I ARRANJAMENTS, a partir de 10 anys
– INSTRUMENTS, a partir de 8 anys: Acordió, baix elèctric, bateria, cant
modern, clarinet, flabiol, flauta de bec, flauta travessera, gralla, guitarra
clàssica, elèctrica i folk, piano, dolçaina, sac de gemecs, saxo, tarota,
tenora, tible, trompeta, trombó de vares, violí, viola i violoncel
GRUPS INSTRUMENTALS
– CLÀSSICS: Orquestra, música de cambra
– MODERNS: Big band jove, per iniciar els més joves en el llenguatge
del swing en una formació molt atractiva
Tallers i combos de jazz, blues, rock, soul
– TRADICIONALS: Combo de música celta i combo de música tradicional
CURSETS TRIMESTRALS: ´
– Informàtica musical i harmònica
– Introducció a la guitarra flamenca
– Apropament al flamenc
MÚSICA PER A ADULTS
Per a qualsevol edat i sense coneixements previs:
– Solfeig i cultura musical
– Instruments i grups instrumentals

VINE A VEURE’NS I INFORMA’T!

aules. Sempre hi ha professors amb una
vocació molt forta, altres que porten
molts anys i estan cremats i altres que
simplement passen».

GRUPS REDUÏTS - DESCOMPTES - HORARIS A CONVENIR
MATRÍCULES OBERTA A PARTIR DEL 2 DE SETEMBRE
TARDES DE 6 a 9
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JOSEP M. OLIVA
jmoliva@elpou.cat
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Salvem la Seu
ot semblar el lema d’una campanya però no és fent allò que no podrien fer a l’empresa privada. A nosalmés que un títol per cridar l’atenció. L’amenaça tres només ens queda el dret de callar i quedar de pedra
que ara pesa sobre la Seu no fa referència a cap mentre assistim atònits a la transformació-destrossa del paidegradació de la basílica ni a cap problema satge urbà. A allò que un DVD editat fa un parell d’anys pel
estructural però no deixa de ser greu i ja no té propi Ajuntament qualificava –molt en la línia del llenguatremei. Als peus del nostre monument més majestuós algú ge dels polítics– com uns «objectius engrescadors». Uns
va decidir construir un búnquer allà on hi havia una plaça i objectius amb els quals a mesura que ells s’engresquen
la visió que tindrem d’ara endavant de la seva façana resta- molts ciutadans ens desanimem a marxes forçades.
rà mutilada per sempre més. Ja és tard per engegar una
Un muntatge visual fet pel Joan Segon, titulat Desastre
campanya per impedir-ho. Aquell horrorós penya-segat de urbanístic de la Reforma i que es pot veure a Internet, al
formigó que ens mata la visió de la
Youtube, buscant-ho a través de
Seu és un nyap pràcticament irreverjoansegon (el nom del seu autor
sible, talment un atemptat. Ja no hi
escrit tot junt), ens mostra la magnisom a temps de salvar res però no
tud dramàtica d’aquell gran disbarat.
hauríem de renunciar a desemmascaL’excessiva grandesa sempre infon
rar els culpables, ni que només fos
terror diu una de les frases que l’enper assenyalar-los amb el dit. És evicapçala i que d’alguna manera transdent que la responsabilitat primera i
met la sensació d’ofec que ens proúltima d’aquesta obra monstruosa
dueix la visió d’aquella torre de
hauria d’atribuir-se als polítics que
Babel inhòspita com un decorat
ara i en el moment de projectar-la oshitlerià. La seva protesta artística
tentaven la màxima autoritat (la màresta com un testimoni de tots els
Aquell horrorós
xima representació nostra, ens volen
manresans desencisats, emprenyats i
penya-segat
fer creure). Però ja fa molt que els
tristos –bàsicament tristos– amb
qui ocupen aquest càrrec semblen
aquella gran desfeta.
de formigó que ens
estar més preocupats per vendre’ns
Fa pocs dies vaig veure a l’aparauna cara amable, fer bells discursos i
dor de la llibreria Sobrerroca la foto
mata la visió de
repartir clavells al mercat en temps
de l’Antoni Targarona que va guand’eleccions que no pas per dur les
yar el concurs organitzat pels comerla Seu és un nyap
regnes de la ciutat posant-hi passió o
ciants del barri. Era una imatge de la
irreversible
un mínim de ganes. Fa anys que
plaça de l’Ajuntament realment
sembla que han abdicat de dissenyar
magnífica. Ho era tant de magnífica
la Manresa a peu de carrer en favor
que alguna cosa em deia que hi havia
d’uns funcionaris que anomenen tècnics i que poden fer i molt de retoc. Fixant-m’hi com qui resol un passatemps
desfer com si els escollits fossin ells o la seva inspiració fos vaig veure que entre altres millores havia eliminat digitaldivina. Gràcies a aquests caps pensants tenim les places, els ment la filera de contenidors que hi havia d’haver a mà
bancs i tot el ciment que tenim, o bé aquell reixat tipus esquerra. La Manresa real en necessita molts, de retocs. La
Guantánamo que han instal·lat a la Bonavista i que serien nova plaça-búnquer de la Reforma diuen que anirà recoberincapaços de fer aparèixer als fullets d’una campanya elec- ta d’arbrat i que semblarà un jardí, però ni que aquella paret
toral. De vegades m’he preguntat si allò que en deien el la recobrissin de boles de Nadal res no podrà fer que la vista
socialisme real no seria això. Així doncs, els que manen de la Seu torni a lluir com abans. Se l’han carregat per semt’apugen l’IBI d’una manera escandalosa perquè quatre pre. No hi haurà ni un photoshop capaç d’eliminar aquell
tècnics visionaris (quatre? tres? dos?.. un?) t’imposin un mur per oferir-nos una postal trucada. Hi ha una part de la
model de ciutat com potser no hauria gosat fer-ho ni el Seu que ja no podem salvar. Salvem ara els racons que
mateix Porcioles. Me’ls imagino sentint-se artistes pagant puguem del ciment, dels tècnics il·luminats i dels polítics
el poble, sense mirar prim ni en pressupostos ni en resultats, ineptes. Tots tan savis, tan participatius i tan engrescats.

P
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CRÒNIQUES DE LLUNY

AQUIL·LÍ RUIZ

ARTUR BARGAY-MARSOL

De Viena estant
l’estiu, Viena, la ciutat on van viure Mozart, Haydn,
Beethoven, Schubert, Brahms, Wagner, els Strauss,
Mahler i tants altres compositors, fa una relativa
pausa i el centre de gravetat musical i cultural del país
es desplaça de l’excapital imperial als incomptables i
sol·licitats festivals arreu del país. El de Salzburg, el més internacional i elitista dels festivals d’estiu austríacs, no està precisament concebut per a melòmans amb pressupost modest o
mitjà, sinó per a famosos de tota mena. A les agències locals de
turisme, i en el mercat negre, els preus, ja exorbitants, es dupliquen! Ja més a l’abast de tothom cal destacar el festival de
Bregenz, arran de les fronteres suïssa i bavaresa i a vora el llac
Bodensee. Allà, l’espectacle que més gent atreu són les òperes
muntades arran del llac, en un escenari natural, on els immensos decorats i l’orquestra estan sobre l’aigua, mentre que les
grades són a terra ferma. Aquest any s’hi pot veure Tosca de
Puccini. Els productors del
proper film de James Bond han
aprofitat l’espectacular muntatge
g pper rodar-hi una escena.
Però a Àustria no tot són
atraccions urbanes i culturals.
Els magnífics paratges alpins
atreuen centenars d’excursionistes, igual que a l’hivern els
esquiadors. Cada estiu, una
pila de muntanyencs intenten
l’ascensió del cim més alt
d’Àustria: el Grossglockner, de
Artur Bargay Marsol treballa
de traductor a l’ONU,
3.797 m. Arran de Salzburg
a Viena (Àustria)
(que vol dir castell de sal)
l hi ha
(artur.bargay@chello.at)
la regió del Salzkammergut.
Des de l’idíl·lic poble de Hallstadt es puja amb funicular a una laberíntica mina prehistòrica de sal. Increïble! No és estrany trobar petxines fossilitzades
a 2.000 metres, prova que fa milions d’anys Europa era al fons
del mar. Les impressionants, esveltes i rocalloses Dolomites
del Tirol, pparadís d’escaladors, foren també relleus submarins.
A propòsit del Tirol, Àustria té la seva Catalunya Nord: el
Tirol Sud, amb la diferència que la seva annexió manu militari per Itàlia data de fa només 90 anys. Els famosos Aliats de
Versalles, que van fer i desfer estats (i que tant la van espifiar
amb Alemanya), van ratificar l’annexió per recompensar Itàlia,
que havia canviat oportunament de bàndol. Südtirol està situat
al vessant meridional del pas del Brenner. Per tant, aquí també,
una còmoda barrera natural va facilitar les coses. Va ser part,
durant segles, del nucli de l’Estat austríac de parla exclusivament alemanya. Fou italianitzat de mala manera. Fou repoblat
a l’estil rus o xinès amb colons, tan segurs dels seus drets. Però
ni així van aconseguir eradicar l’alemany. Després d’alguns
atemptats als anys 60, Südtirol té ara estatut d’autonomia, amb
Parlament propi,
p p on el partit
p
ggermanòfon conservador continua
tenint majoria. Àustria es considera teòricament la potència
protectora. Amb tot, els governs de Viena, des de l’ingrés a la
UE, volen donar bona imatge i fan com si l’apropiació forçosa per Itàlia (tema tabú i fet irreversible) ja no importés.
Tanmateix, els austríacs guarden, al fons del cor, el sentiment
que Südtirol serà sempre més d’ells que dels italians. 

A

D d’Alaska
Des
d’Al k
e passat part de les vacances d’estiu del 2008 en
un lloc que atrau a molta gent de tot arreu però
especialment dels Estats Units d’Amèrica. Un
lloc on en gran mesura la civilització no ha arribat, on les condicions climàtiques fan que viurehi tot l’any sigui molt dur: Alaska. Els que hi viuen, ho pronuncien d’una manera una mica curiosa, la primera i última
a són com la nostra vocal neutra: Alaska. M’agrada molt com
sona. Aquesta part dels EUA, que és estat oficialment des de
només fa 49 anys, és simplement molt gran, tan gran com tres
vegades tota la península ibèrica. Immensa si es té en compte que les comunicacions són molt limitades. Hi ha molt
poques carreteres i molts llocs només són accessibles a través
d’avioneta o vaixell. Aquí el nombre de llicències per conduir
avioneta es sis vegades més gran que a la resta dels EUA.
Arribem a Anchorage, única ciutat d’Alaska, a mitjanit.
Hem volat 4 hores des de San
Francisco i tot i ser tan tard hi
ha més llum natural que la que
teníem abans de començar el
vol. Mitjanit i encara és de
dia. Tot és caríssim. Pensava
que el fet de viure a Nova
York des de fa quatre anys em
faria estar acostumat a preus
alts, però el fet que quasi tot el
que es consumeix aquí hagi de
viatjar uns 3.000 km fa que els
preus siguin exorbitants.
Aquil·lí Ruiz i Comellas
Haurem de viatjar d’una
treballa de professor a
l’Escola de les Nacions Unides
manera alternativa. El primer
a Nova York (EUA)
dia anem a Denali National
Park, a uns 350 km del punt
on vam aterrar. Hi arribem amb cotxe. A través d’Internet
contacto amb una noia que hi anava i acordem compartir les
despeses de la benzina.
Durant la setmana que passem al Denali veig més animals
que en tota la meva vida. No obstant això, de vegades, estic
una mica angoixat a causa de la insistència per part dels encarregats del parc en les mil i una precaucions que hem de tenir
a l’hora de moure’ns i d’acampar per evitar topar-nos amb un
ós. A banda, al Park pràcticament no hi ha camins, ho has de
fer tot camps a través o al llarg de la única carretera que hi
ha. En tornar a la civilització, davant de l`altíssim preu del
lloguer de cotxes i allotjaments, decidim comprar una furgoneta. El mecànic que ens la ven està d’acord a recomprar-la
tres setmanes més tard a un 60% del preu inicial si ens fa
falta. Viatgem per la Península de Kenai, part sud de l‘Estat.
Més muntanyes, glaceres, neu, rius, arbres, flors i fauna. Fem
moltes caminades i amb els diners que estalviem en viatjar
amb la furgoneta ens podem permetre passejades amb barca,
vaixell i fer ràfting en un riu amb aigua a 40º. Veiem centenars d’aficionats a la pesca i també l`espectacular imatge dels
salmons remuntant els rius.
El viatge no podia acabar de millor manera que venent la
nostra entranyable furgoneta pel mateix preu que la vam
comprar. Ara torno a NY per buscar pis nou i preparar-me per
al curs acadèmic que arriba. En tinc moltes ganes. 
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ORTOPÈDIA MAZA

El Pou Digital
potencia l’opinió

Treballem per donar solucions

El web del Pou de la
gallina continua
ampliant els seus
continguts. Al portal
digital d’aquesta revista
podràs trobar-hi
seccions d’opinió, amb
destacats col·laboradors:

- BOTIGA D’ORTOPÈDIA
- ORTOPÈDIA TÈCNICA
- ORTOPÈDIA ESPORTIVA
- SERVEI DE PODOLOGIA
Sant Josep/Tortonyes, 1-3 - MANRESA - TEL. 93 873 68 00

Josep Maria Aloy
Jaume Badia
Pere Culell
Antoni Daura
Joan Planas
Josep Tomàs Cabot
Florenci Vallès
El Pou
A més, al portal d’E
de la gallina ja es pot
consultar també la totalitat dels continguts del
Pou Jove i els darrers
números de la revista
de paper

Informa’t des del
web del Pou!

www.elpou.cat
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Cursos i monogràfics 2008-2009

EL CAE
Plaça del Milcentenari, s/n
Manresa
93 872 57 89
www.elcae.org

Curs de Monitors i Monitores d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil
Curs de Directors i Directores d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil
Curs de Monitors i Monitores de menjador escolar
Monogràfics d’educació en el lleure: animació, jocs, recursos, etc.
Guitarra
Gestió d’associacions
Aula de teatre
Animació a la tercera edat
Programació completa a www.elcae.org

Inscripcions obertes

Vols saber què passa a Manresa?
Obsequia qui vulguis o obsequia't tu mateix amb un any d'informació i opinió manresana. Nosaltres ens fem
càrrec d'enviar mensualment El Pou de la gallina a qualsevol lloc del món, només per 3,20 euros per revista
Nom i cognoms
Adreça
Població

CP

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

Tel.
a

de 2008, per un

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

Codi
Codi

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

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

SUBSCRIU-T
TE AL POU!
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MOURE EL MÓN
MERITXELL CASAS
mcasas@elpou.cat

i

JJoséé LLuis
i PPulido
lid
UN COP DE MÀ AL NOUVINGUT

D

LA FRASE
LA

esprés de veure La Pesadilla de Darwin
n, documental que mostra la cara més amarga dels efectes de
la globalització, la manca d’escrúpols d’aquells que
espolien els més dèbils per al seu benefici econòmic,
però també la indiferència dels que, sabent-ho, aparten la mirada cap a una altra banda, José Luis Pulido va
obrir els ulls. Va decidir que volia fer alguna cosa per
canviar el món, per petita que fos, ja que donar vint
euros a una ONG per apadrinar un nen no era suficient. A Creu Roja hi trobà l’oportunitat. El projecte
d’intervenció social Acollida a la població nouvinguda
li brindava l’oportunitat de fer classes a nouvinguts. Ell
és administratiu, i en un primer moment, tingué cert
temor. La proposta, però, li semblà molt interessant:
podia fer un voluntariat que a més, li donava la possibilitat d’obrir-se a altres cultures i realitats totalment
desconegudes. Durant aquest curs, dos dies a la setmana, en José Luis ha estat fent classes a 17 persones,
majoritàriament magribins i russos. Per a ell, el resultat
de l’experiència, un 10. El curs que ve repetirà.
.
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«L’experiència m’ha aportat molt.
D’aquestes situacions
n’aprens. T’adones que
nosaltres tenim molta sort.
Jo particularment, en tinc»
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—En què consisteix el curs que has impartit?
—És un taller de Coneixement de l’entorn i acollida. A
l’inici del curs molts dels alumnes acaben d’arribar, no es
relacionen amb la gent d’aquí i es tanquen en el seu
ambient. Tu els has d’ajudar a obrir-se i mostrar-los la
nostra cultura. Els ensenyes les paraules bàsiques que
necessiten per anar al metge o a buscar feina, els mostres
els punts d’interès de la ciutat, els diferents barris, on són
els CAP, les biblioteques...
—Quina és la principal barrera que t’has trobat a les
classes. L’idioma, la cultura?
—L’idioma més que la cultura. La cultura és diferent,
però no tant. Jo mateix he fet un taller d’àrab. No per
entendre’m amb ells, sinó per entendre la seva situació.
En el meu grup i en un altre hi havia gent de llocs molt
diversos: africans, subsaharians, magribins, russos... Però
en canvi, als xinesos els hem hagut de posar en un grup a
part. El mandarí és molt diferent, i tenen moltes més dificultats. També et trobes que hi ha alumnes que estan més
avançats i d’altres que no coneixen gens l’idioma. El grup
que jo tenia era molt dispar. T’ho havies d’anar combinant perquè els més avançats tampoc no s’avorrissin. Jo
crec que ho vaig aconseguir.
—Quina és la situació de les persones que vénen al
curs?
—En general és fotuda. No tenen feina. D’aquestes
situacions n’aprens. T’adones que tenim molta sort,
nosaltres. Jo particularment, en tinc.
—Gràcies al curs han pogut trobar feina i millorar la
seva situació?
—Alguna noia que ja dominava l’idioma sí, però en
general la crisi s’ha notat. Alguns que havien vingut a
casa de familiars, se’n tornen al seu país.
—Quina ha estat l’evolució del curs, tan a nivell teu
personal, com a nivell de grup?
—Un canvi bestial. El primer dia no et recordes ni dels
noms, perquè són atípics en la nostra societat, però ja des
de la tercera setmana, molt bé. L’experiència m’aportà
fins i tot seguretat. A vegades m’havia sentit tímid de parlar en públic, i en canvi aquí vaig desenvolupar aquesta
habilitat. I crec que és recíproc. A la meva classe hi havia
una relació molt especial entre ells. Vam riure molt.
—Què t’ha aportat a tu aquesta experiència?
—M’ha aportat molt. He tingut la sort de tenir un grup
maquíssim. S’han mantingut els 17 alumnes durant gairebé tot el curs. Fins i tot et podria dir que he fet amics,
potser no amics de veure’t cada dia, però sí que vaig notar
que hi havia un feeling. Em vaig sentir molt bé, i crec que
ells també. Vam acabar molt contents tots. Jo tinc casa a
tot arreu. Tothom m’ha ofert casa seva, m’he sentit molt
estimat. El proper curs repetiré, tindré un altre grup i serà
un tornar a començar. Espero, però, que sigui el mateix, i
de fet no té per què ser diferent. 

MASIES DEL TERME
JAUME PUIG / Fotos: FRANCESC RUBÍ

Les Farreres

l fet que aquesta masia doni
nom a tot el conjunt de cases
de l’entorn –conegut com el
raval de les Farreres– dóna
idea de la importància del
llinatge. El cognom Farreras
ja apareix en pergamins que conserva la
família –el més antic dels quals és del
1417– on es recullen capítols, compra-

E

vendes i altres transaccions. El casal és
envoltat de granges dedicades a l’engreix de pollastres i porcs, que juntament
amb unes 50 hectàrees de cereal són la
principal activitat d’una de les poques
grans explotacions agrícoles que es mantenen vives als voltants. L’habitatge
principal ha sofert moltes transformacions al llarg dels segles, però conserva

un oratori dedicat a la Mare de Déu de
Lourdes i al costat una llinda de la porta
duu la inscripció «1772 Francesch
Farreras». Justament, el polític manresà Francesc Farreras –diputat per ERC
que fou elegit president del Parlament de
Catalunya a l’exili el 1954 i en va exercir fins al 1980– procedia de la nissaga
familiar amb orígens al mas. 
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L’ENTREVISTA
JORDI SARDANS / Fotos: FRANCESC RUBÍ
jsardans@elpou.cat

Jordi Cruz Mas
Xef del restaurant L’Angle, de Món Sant Benet, fou durant catorze anys cuiner del
restaurant l’Estany Clar, de Cercs, on va obtenir una estrella Michelin. En el curs de
la seva carrera ha tingut diversos premis com el del concurs Jóvenes Chefs de
España el 2002, el primer premi internacional de cuina amb oli d’oliva i, sobretot el
curs 2006-2007, el del primer concurs del Cuiner de l’Any. També és autor del llibre Cocina con lógica, publicat el 2005.
ls estudis a l’Escola Superior d’Hoteleria i Turisme i en vaig recollir molta informació tant dels seus productes com
Joviat et van servir d’alguna cosa?
de les tècniques que feien servir. Sempre he tingut les orelles
—Com a base. Penso que cada cuiner ha d’aprendre obertes i ganes d’aprendre, però és cert que em considero autoel seu estil propi de cuina, mentre que a la Joviat el didacte.
que em va fer és obrir-me les portes al món professio—En els catorze anys a l’Estany Clar, com evoluciona la teva
nal. El que vaig aprendre van ser unes bases d’estil francès que cuina?
són interessants. Ara bé, el que he descobert és que he llegit
—Xino-xano. És una evolució alhora molt lenta i molt ppromolt més un cop m’he ficat al món professional que no pas gressiva. És anar aprenent, polint, omplint el cap amb el màxim
quan estava a l’escola. Ara bé, quan n’ets fora, t’adones que un d’informació per poder fer realitat el que penses. Una de les
cuiner ha d’aprendre el màxim de coses possibles, perquè com coses que em fa molta gràcia del Ferran Adrià és que pensa com
més saps, més eines tens per poder fer i desfer i et preocupes de un nen petit. Per exemple, vol fer una mousse que sigui molt
llegir el que realment t’interessa. Quan jo
més lleugera, sense greixos ni nata. Té
hi estudiava no estaven oberts a clients
raó, perquè és l’estructura natural d’una
reals, ara ja sí.
mousse. Alhora que sembla pensat per un
«Aquests darrers
—Creus en la necessitat d’aquest tipus
nen petit té una coherència brutal. Un
d’escoles?
altre exemple, el fet que faci un puré de
temps, sembla que
—Personalment m’he fet cuiner trebafruites amb una gelatina, el posi amb un
llant. El que aprenia en un cap de setmasifó i faci una espuma és una idea genial.
hi hagi una guerra
na dins d’una cuina, amb uns proveïdors
Busquem això: omplir el cap amb el
aq
qui demanava el que
q volia, no es ppot
màxim d’informació per poder arribar a
entre cuiners innoaprendre en una escola en tres mesos. És
una deducció molt senzilla, però que
una feina pràctica, i no som ni genis ni
sembla molt complicada.
vadors i tradicionals,
artistes sinó artesans. Les escoles són
—Parles sovint de la teva llibertat crefet que trobo totalútils perquè t’obren les portes al món
ativa, però no t’has inspirat també en
professional i el meu pas per la Joviat va
altres cuiners tradicionals o contemporament absurd. En
ser una de les èpoques més entranyables
nis?
de la meva vida, tant pels amics com per
—En tots. Tinc una biblioteca especiacada moment de la
les coses que hi vaig fer, encara que no
litzada en cuina, que crec modestament
les repetiré com a professional. Allí vaig
que és gran, ja que abraça una cinquantehistòria, cada cosa
conèixer el cambrer que em va fitxar per
na de llibres de grans cuiners. En cap
entrar a l’Estany Clar.
moment els he volgut per mirar receptes,
que s’ha fet és
sí els productes quan estic saturat o
Autodidacte
estressat. Ara bé, el més interessant d’un
creativitat i
—Malgrat tot, et consideres autodidacllibre de cuina és descobrir el fil conducevolució»
te. Per què?
tor que defineix l’estil de cuina del cuiner
—Perquè he estat molts anys en un lloc
que l’ha escrit. Per exemple, Michel Bras
molt hermètic. Hi ha cuiners que prenen
és un cuiner francès que ha inspirat la
com a opció de vida anar de casa en casa.
major part de cuiners francesos, espanVaig tenir la sort d’entrar en un gran restaurant pel que fa a la yols, catalans i bascos. Entre d’altres, és el creador del coulant
infraestructura, que em permetia fer i desfer. Vaig poder fer una de xocolata, i el més fascinant de la seva cuina no és que una
cosa pròpia que em va permetre sentir-me’n orgullós. Hi poden recepta porti unes fulles determinades, sinó la sensibilitat extrehaver influències i pots aprendre del que fan altres cuiners, cosa ma envers un producte, la cuina, la natura i l’entorn del seu resque és necessària, sobretot si fas cuina d’ avantguarda. Quan taurant a Laguiole de l’Aubrac. En certa manera busquem defianava a casa del Martin Berasategui, sempre aprenia coses que nir el nostre estil propi i el que fan els altres serveix per polir, ja
s’interioritzaven, per tant, ja no és només la teva filosofia. Ara que tots els cuiners poden aportar alguna informació interesbé, en estar tants anys sol i fent la meva vaig poder crear les sant, no sobre l’estil de la cuina ni sobre l’organització del resbases d’una cuina força pròpia, però alhora i amb el temps vaig taurant on treballen, sinó aquells detalls a què cada cuiner dóna
veure que també era molt útil saber què feien els altres cuiners importància i ha potenciat.
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—Què remarcaries de la cuina d’Ignasi Domènech?
—N’he descobert moltes coses. Tots en coneixem el bacallà a
la manresana i l’hem sentit a anomenar. És indiscutible que va
potenciar la cuina del seu lloc d’origen. Es va voler potenciar
com a cuiner, cosa que va servir com a motor de la cuina d’un
territori. Vaig indagar una mica més sobre la seva vida i en
remarcaria el seu viatge a França, que demostra el seu esperit
emprenedor. Al nostre ofici és molt important tenir clar què es
vol fer i ell li ho tenia tant que va fer aquest viatge amb diversos estatges. Pensem que aleshores viatjar era molt complicat i
per tant té molt de mèrit.
—Així, la seva cuina i la innovació són compatibles?
—És que la seva cuina és totalment innovació. Ara la beixamel
ens pot semblar tradicional, però al segle XVII, quan el marqués
Lluís Bechamel de França la va cuinar, tothom va quedar parat.
Com el dia que algú va inventar la pasta de full. Ara, ho veiem
molt senzill, però tota la cuina és creativitat i avantguarda.
Picabaralles
—En el teu cas, com fusiones modernitat i tradició en la cuina
evolutiva?
—Una cosa neix de l’altra i són totalment complementàries.
Aquests darrers temps, sembla que hi hagi una guerra entre cuiners innovadors i tradicionals, fet que trobo totalment absurd.
En cada moment de la història, cada cosa que s’ha fet és creativitat i evolució. Per tant, la màxima aspiració d’un cuiner que
faci cuina creativa és que d’aquí a cent anys un dels seus plats
existeixi i s’hagi transformat en un plat tradicional. Per tant,
quina és la línia que separa una cosa de l’altra? És més, crec que
tot el que vam fer ahir ja és cuina tradicional. Penso que els salmonetes Gaudí del Ferran Adrià o la menestra en textures són
plats antològics i si d’aquí a cent anys se’n continua parlant
seran plats tradicionals.
—Per què no et semblen lògiques les picabaralles entre cuiners de prestigi?
—Perquè són estúpides i molt poc constructives. Santi
Santamaria ha ficat la gamba. Tots sabem que el producte està
desapareixent i no és culpa de la cuina tradicional ni del Ferran.
Els cuiners creatius basen la seva cuina en productes d’estacionalitat o temporada, directament de la pagesia i ell ha posat un
debat damunt de la taula en què hi ha coses on té molta raó,
d’altres que no són tan certes i alguna mentida. Tant additiu és
la sal com la xantana o la metilcel·lulosa.
—Evolutiva i lògica són les principals característiques que
defineixen la teva cuina?
—Sí, perquè tant a mi com al meu equip ens agrada tirar endavant, però fer-ho amb molta coherència. Pensem que cada plat
que fem té una raó de ser i una explicació per més inversemblant que sigui. No fem res a la babalà. Cada plat que traiem al
menjador, podríem està parlant-ne cinc minuts de per què l’hem
fet, d’on ha nascut la idea i quin és el concepte perquè tot té una
raó de ser. No volem fer les coses molt de pressa sinó a poc a
poc i amb molta coherència. No em sento gens còmode amb la
voràgine d’alguns restauradors, que sembla que t’obliga a fer
ics plats creatius l’any. Per contra, nosaltres anem fent poc a
poc, sense forçar la màquina, afrontant les idees a mida arriben.
—Així doncs, dins del teu grup de cuiners, poseu les idees en
comú?
—M’agradaria que hi hagués més treball d’equip creatiu.
La veritat és que actualment només hi ha tres persones que fa
temps que treballen amb mi, els altres que han entrat nous i
són més joves en molts casos tenen por escènica i els costa
plantejar idees. Em fa mal la boca de dir-los que qualsevol
idea pot ser bona, però cal plantejar-la. Ara hi ha tres cuiners
i els segons de cuina són bàsics perquè tot funcioni. He de
reconèixer que encara em sento molt sol pel que fa a la creació de plats i seria molt interessant que els altres cuiners plantegessin les seves idees.
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L’Angle
—D’on sorgeix el nom de L’Angle?
—Són diverses coses. A vol d’ocell, l’edifici té moltes formes
angulars, la cuina és un gran triangle. Dalt la muntanya hi ha un
petit mirador, des d’on s’observa si seguim el riu avall, un
indret que fa un angle que històricament s’anomena així. Penso
que posar un nom al restaurant requeria buscar-li un significat
real i amb sentit. Aquest nom de té una certa coherència també
dins de Món Sant Benet, que és un espai molt gran i volíem que
el nostre petit restaurant fos com un angle que té vida pròpia.
—No hauries preferit un entorn diferent, ja que a Món Sant
Benet hi arriba gent amb inquietuds molt diverses?
—És cert que hi ve gent diferent, però penso que Món Sant
Benet té una filosofia molt concreta que compartim pel que fa
al respecte al producte, a la història, al patrimoni i a la cultura.
Si cada persona, per més diferent que sigui, entén que un d’aquests factors li interessa, ja n’hi ha prou. Nosaltres volem
donar menjar a qui li agradi, al gastrònom, a qui vulgui ser sorprès, a qui vulgui prendre una cosa nova o senzillament a qui
estigui de pas. Ens encaixa tothom.
—Per què vas triar la fórmula dels menús-degustació, com a
centre de la cuina de l’Angle?
—És lògic, perquè el degustació et permet veure més coses
del treball d’un restaurant. Quan ve una persona amb qui ens
interessa quedar bé volem donar-li el màxim de plats interessants. En tenim de dos tipus: el petit i el llarg.
—La gent pot sortir satisfeta, però els preus no són massa cars
per al conjunt de la gent?
—No, per res del món. Si haguéssim de parlar de números
reals, aquest restaurant ubicat a Barcelona seria el doble de car.
Per entendre-ho cal estar al despatx i veure els números. Avui,
el quilo de gamba de la Costa Brava amb un calibre ics, no
baixa dels cent euros. Als quinze plats de degustació hi ha productes cars: gamba, vieira, filet, cérvol, garrí ibèric pur.
Intentem que sigui assequible, però han de sortir els números.
No calen tres sommeliers ni mil cambrers ni unes referències de
vins que tripliquin els costos, sinó que l’objectiu ha estat fer un
gran restaurant, però assequible, conscients que no s’hi pot anar
cada dia, però potser sí un cop al mes.
—Pel que fa als menús també vas intervenir en els de l’AVE.
Amb quina feina?
—El directiu principal dels que organitzaven el concurs El
Cuiner de l’Any, em va dir que formaven una agència espanyola de xefs, de la qual vaig formar part conjuntament amb Martín
Berasategui. Les grans empreses s’hi van interessar, entre elles
Wagon Lits, que va guanyar el concurs per fer el servei de càtering de l’AVE per a cent mil persones diàries. No pretenien pas
que cuinés, però si que els assessorés i afegir filosofies de restaurant al seu sistema de treball. Ho estem fent, però tardarà
molt de temps, perquè Renfe és una gran maquinària que necessita rodar, de manera que cada petit canvi que hi vols introduir
pot tardar mesos a produir-se. Espero que no em cansin abans
que es produeixin aquests canvis.
Concursos
—Què signifiquen per a tu els concursos?
—Me’ls vaig currar tots, perquè tancat 14 anys al Berguedà,
era una manera de fugir-ne durant unes hores. Veia llocs
d’Espanya on observava coses del món gastronòmic lligades
amb la meva feina i alhora em permetia conèixer gent. La meva
filosofia no era guanyar o perdre el concurs. Em va resultar
molt pràctic i m’ho passava bé. Recordo especialment que vaig
ser campió en el dels joves xefs d’Espanya a Sant Sebastià,
també a Marbella on em va donar el premi Julián Muñoz.
Aquests concursos em van aportar motivació i ganes de fer
noves receptes. El 2003 vam fer quatre plats que hem estat tot
un any per desenvolupar fins a sortir-ne molts de nous.
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«Estic molt satisfet
d’haver guanyat el
primer concurs del
Cuiner de l’Any i
vull dir que és el
més net i transparent. Qui s’hi
presenta sap que,
si és el que
millor cuina,
guanya»

—Què t’aporta el primer premi de cuina amb oli d’oliva,
Jaén, Paraíso Interior?
—Vam treballar molt les textualitzacions en fred de l’oli d’oliva fins al punt de passar a formar part del darrer capítol del
meu llibre Cocina con lógica. Sempre acostumo a treballar amb
olives arbequines Garrigues o de Siurana, ja que els altres olis
em semblen molt amargants.
—També t’imposes en el primer concurs del Cuiner de l’Any.
Com ho valores?
—Sí, sota l’organització del grup Caterdata i la final es fa dins
la fira Alimentària. Va ser l’últim en què vaig participar. Hi vam
presentar plats que estàvem fent a la carta de l’Estany Clar, que
per nosaltres eren habituals i molt coherents, i vam tenir la sort
que el jurat ho va valorar com a cuina molt sensata i que tocava de peus a terra. Et prometia que et posaria en boca de tothom
i puc donar fe que si no ho van aconseguir ho van intentar al
màxim. L’any després vaig fer de vicepresident del jurat que
presidia Martín Berasategui, que està molt ocupat, i per això he
estat a totes les semifinals de tot Espanya. N’estic molt satisfet
i vull dir que és el concurs més net i transparent, on el qui es
presenta pot tenir la seguretat que, si és el que millor cuina,
guanya.
—Què va significar l’obtenció de l’estrella Michelin?
—Va ser un abans i un després. Ens va catapultar i ens va
situar dins del panorama gastronòmic. Era a Sant Sebastià, en
una festa que es feia en honor de Juli Soler, envoltat de grans
cuiners, quan en Pau Arenós d’El Periódico ens ho va comunicar. En Joan Roca va ser el primer a felicitar-me i l’endemà vam
rebre moltes felicitacions, entre elles la de la Generalitat. És
molt interessant, però també una responsabilitat, perquè ja no
pots cuinar només per satisfer la gana de la gent i com a negoci, sinó que cuines per a gent que espera que ho facis molt bé.
Aquesta responsabilitat t’exigeix, però també t’ajuda perquè la
gent t’escolta i et fa molt més cas. Aquest fet ens permet que hi
hagi rotació dels nostres productes i passem a ser un restaurant

gastronòmic. Va augmentar un 20% més la clientela i va servir
per posar al mapa l’Estany Clar.
—Les estrelles Michelin continuen sent el referent més important professionalment?
—Sí, indiscutiblement. Els ve pel rigor que des de fa més de
cent anys fan servir a l’hora de donar les estrelles. No nego que
hi ha molts restaurants que segurament se la mereixen. Crec que
aposten per un restaurant, fan una inversió de temps i de diners,
comproven la feina que fas sense que ho sàpigues, llevat de la
primera vegada en què et demanen informació i tenen una
manera neta d’actuar, sense polítiques, trucades ni amistats.
Però, òbviament, no poden anar a tots els restaurants.
—Que et va portar a publicar el llibre Cocina con lógica?
—Tots els cuiners enriquim la gastronomia, però no ho fem
per amor a l’art i ens agrada que reconeguin una mica la nostra
tasca. Volem que tothom pugui utilitzar els conceptes que desenvolupem perquè, si no, no servirien per res. Una manera de
fer-ho és publicant el que saps per donar-ho a conèixer als teus
companys. El format del llibre està pensat per estar a la cuina i
aporta molta informació, una molt bona fotografia de Francesc
Guillamet, que és el fotògraf del Bulli i poca parafernàlia. Ha
tingut gran acceptació. El llibre consta de 22 capítols de tècniques i conceptes. Segurament el més important, llarg i innovador és el de la textualització d’olis.
—Quina és la teva relació amb Ferran Adrià i la Fundació
Alícia?
—Amb el Ferran tinc una relació cordial, tot i qque ve sovint,
però sempre per feina. És una relació bona que espero fructifiqui en alguna cosa comuna. Amb Alícia, la relació és molt bona
en estar dins del Món Sant Benet i col·laboro en tot el que puc
i en el que ajuda a evolucionar l’Angle. Toni Massanés és el
director ideal d’Alícia, és molt enriquidor i sap tocar moltes
tecles sobre la gastronomia i tot el que l’envolta. També cal
remarcar la bona tasca que porta a terme com a director científic Pere Castells.
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el Perfil
ordi Cruz i Mas neix a
Manresa el 29 de juny
de 1978, de pares
manresans, Frederic
Cruz i Roser Mas. «El
meu pare és el president del TDK Manresa amb
més anys, que resta viu, i que
va tenir la sort de fer-lo pujar a
primera divisió». Era un conegut falangista: «Penso que ho
era molt, però no tant per creença sinó més aviat per necessitat». Professionalment s’ha
dedicat a les assegurances, on
també hi va treballat durant
anys la seva mare. És el més
petit de sis germans, quatre
noies i dos nois. La seva primera escola va ser l’Oms de Prat,
on va fer-hi l’EGB i després va
passar a l’Escola d’Hoteleria i
Turisme de la Joviat, dins la Formació Professional que «en
aquella època era l’única manera que hi havia de fer
cuina». Des dels set anys té clar que volia ser cuiner: «És
una sort, ja que de ben petit sabia l’ofici que volia fer. Es
tracta d’una feina que requereix tenir-ho molt clar i a més
comprovar que se’t dóna bé perquè sinó seria bastant
absurd dedicar-t’hi». L’ofici de cuiner s’adiu molt bé amb
la seva manera de fer: «M’agrada fer festa el dilluns, que
aprofito per anar a voltar. No m’agraden les discoteques.
Els meus companys s’ho passen bé anant de marxa i jo em
vaig estar catorze anys encauat a l’Estany Clar i durant els
tres primers anys, en què no tenia carnet de cotxe, m’hi
quedava tot el dia: només treballava». Mentre estudiava a
la Joviat li va sorgir la possibilitat d’entrar com a cuiner al
restaurant de l’Estany Clar, a través d’un seu company d’estudi. Després d’uns mesos fent-hi de cambrer, el pare dels
propietaris, el senyor Ariçó, li va oferir la possibilitat d’iniciar-se com a cuiner. «Amb disset anys ja era cap de cuina,
perquè els sis cuiners que hi havia eren força més grans que
jo, però s’havien acostumat a una rutina i com que jo tenia
moltes ganes de fer coses noves va fer que fos positiu fins
al punt que m’hi vaig estar catorze anys». El 23 de novembre del 2004 li donen l’estrella Michelin, fet que suposa un
revulsiu. «Encara que tot el temps invertit em va semblar
que havia valgut la pena, em van començar a sorgir propostes d’altres llocs, ja que només hi havia dos cuiners a tot
Espanya amb una estrella Michelin que no érem propietaris, l’un era el Dani Garcia que ara està a l’hotel Don Pepe
i jo». No les accepta, perquè «no seguien la filosofia del
projecte que estava fent: desenvolupar una vida pròpia de
la qual sentir-te orgullós i realitzat. Així que vaig pensar
que ja m’arribaria una proposta interessant o que podria
obrir un restaurant propi».
Tenia ganes de muntar un restaurant a Manresa, però és
relativament petita i «un restaurant creatiu i d’envergadura
requereix una ciutat gran perquè hi hagi una clientela prou
gran. El producte és car ja que el preu per comensal arriba als cent euros i no estan a l’abast de tothom». En sorgir
Mon Sant Benet, que és una petita illa, «ens permet tenir

J
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una regularitat de clients entre els visitants ja que hi ha
molts factors com el de negoci, gràcies al World Trade
Center, el de turisme, el de gastronomia per la gent que visita Alícia, sobretot professionalment». «Sempre m’ha interessat trobar els defectes de les coses, perquè crec que és
positiu, però en aquesta ubicació no n’hi vaig trobar cap:
prop de Manresa, engrescador, amb possibilitat de tenir
restaurant propi, que és L’Angle». Així doncs, decideix fer
el canvi, i més quan no s’entén amb els responsables de
l’Estany Clar, a qui els proposa un assessorament des del
Bages. Deixa una estrella Michelin pel camí, però a
L’Angle, hi troba la llibertat: «Si mai recupero l’estrella
serà meva». Hi treballa també com a maître la seva companya sentimental, la bergadana Karen Escribano: «Com
que no podia sortir del restaurant, em vaig fixar en una de
les noies que em van passar pel davant; fa vuit anys que
anem junts i la vaig conèixer essent cambrera de l’Estany
Clar. És molt responsable, sap fer sala i ha estudiat gestió
i formació de personal, així com comptabilitat. A la llarga
potser tindrem una altra figura de maître i ella es concentrarà més en el paper d’encarregada de sala i de gestió
econòmica». En total, al restaurant hi treballen dotze persones.
Des de l’any 2002 ha participat en diversos concursos i ha
estat campió l’any 2002 del Jóvenes Chefs de España, que
es va celebrar a Sant Sebastià. El 2003 guanya el primer
premi internacional de cuina amb oli d’oliva, Jaén, Paraíso
Interior. El 23 de novembre del 2004, amb 26 anys, obté la
primera estrella Michelin al restaurant Estany Clar i el
2006-2007 guanya el primer concurs del Cuiner de l’Any,
organitzat pel grup Caterdata dins Alimentària i dins la fira
Restaurama. Un any abans, el 2005, havia publicat el seu
primer llibre de cuina: Cocina con lógica.
Encara que la feina l’omple plenament, ha tingut d’altres
aficions. Durant vuit anys va practicar el taekwondo,
l’handbol, competicions d’atletisme i pesca. També li agrada molt el cinema i la bona música. No milita políticament,
però l’atreuen més els partits centristes que no pas el PP o
els radicalismes. 

IMATGES DE LA DICTADURA

mb la voluntat d’afavorir l’esport a la nostra ciutat, que des
de fa molts anys ha comptat
amb un gran nombre d’entitats,
la Ponencia de Cultura y
Deportes de l’Ajuntament de Manresa
que presidia Joan Palat Grané, va acordar
l’any 1949 l’estudi d’un reglament per
reconèixer els esportistes que excel·lissin
en les diferents modalitats. Feia poc
temps que el manresà Enric Villaplana Vargas havia participat
en els Jocs Olímpics de Londres; d’altres prenien part en competicions d’àmbit ciutadà, comarcal, provincial i estatal, incloses les interciutats esportives. Així les coses, el dia 5 d’abril
de l’any 1950 es va aprovar el reglament de la Medalla de la
Ciutat de Manresa al Mèrit Esportiu. En l’articulat figuren
entre d’altres, dues condicions indispensables: que els premiats havien de ser amateurs i ser manresans o haver-ne
adquirit el veïnatge. Establia tres categories de medalles: or,
plata i bronze. Bàsicament la d’or per a aquells que haguessin
participat en campionats a nivell europeu, la de plata per als

A

premiats en campionats a nivell espanyol
i la de bronze a nivell local.
La fotografia correspon al lliurament de
medalles al mèrit esportiu en categoria de
bronze, en la Festa Major de l’any 1969,
al saló de sessions de l’Ajuntament de
Manresa, amb l’alcalde Ramon Soldevila
Tomasa i el tinent d’alcalde d’Esports,
Climent Roca Llobet, al centre de la fotografia. Els premiats són, començant per
l’esquerra a la segona fila, Jordi Cirera Camins (muntanyisme), Francesc Prat Gras (natació), Sr. Olivé (pare d’Oriol
Olivé Ramon (atletisme), Joan Lladó Font (atletisme), José
Luis Jáuregui Hernández (promotor) i Josep Claret Goberna
(muntanyisme). A primera fila, David Badia Gorcs (natació),
Josep Roca Fainé (motorisme), Juli Collado Crisol (motorisme) i Xavier Francàs (tennis). Al fons a l’esquerra, hom reconeix el cap de cerimonial de l’Ajuntament, Jaume Sarradell i
Company. Un altre premiat en l’ocasió fou Josep Vila
Valldaura (bàsquet), que no apareix a la fotografia (lamentablement un xic deteriorada). 

1969

Text: Ignasi Torras Garcia
Fotografia: Antoni Quintana Torres

Tintore
eria
Sant Cristòfol, 48 - Tel. 93 873 73 67

Tintoreria
-

RÀPID SEC

NOVA
CIA
GERÈN

C/ de la Pau, 44 - Tel. 93 873 16 17
Setembre 2008 EL POU DE LA GALLINA

33

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

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

Seat León TDi FR: Vitamina felina
Corre molt i gasta poc. És un dièsel aparent amb mecànica, comportament i identitat pròpia. L’esportiu de cada dia. Una de les propostes llamineres de la marca més
jove i passional del grup alemany VW.

N

o funciona amb gasolina, però
l’hem de considerar un autèntic
GTi. Probablement per això l’han batejat
amb les sigles FR de Fórmula Racing. El
compacte del fabricant de Martorell que
hem estat provant a El Pou de la gallina
se situa entre la flor i nata de la categoria
per prestacions i eficàcia. És una de les
versions més geniüdes d’entre els compactes de Seat. Tot caràcter! Si prenem de
referència criteris com ara la imatge, el
concepte d’esportivitat, l’eficàcia en la
conducció i els nivells mínims de seguretat, ens serà ben difícil trobar un cotxe
amb característiques similars.
Del León FR ens agrada especialment
la posició de conducció, la qualitat dels
materials emprats i el nivell dels acabats,
el tacte del cotxe i la línia exterior. La
imatge de coupé aconseguida amagant
les manetes posteriors a través d’un
encaix de policarbonat ubicat a la pròpia
finestra s’incrementa, en aquest cas, gràcies a la generositat dels paracops, a la
prominència dels passos de roda i a l’impressionant entrada d’aire inferior del
frontal, amb engraellat d’eixam d’abelles. Duu doble sortida cromada d’escapament; retrovisors amb carcassa identificativa de color plata; llandes exclusives
de 17 polzades amb pneumàtic de perfil
baix i quatre discs ventilats amb pinces
de competició. Viatja uns mil·límetres
més a prop del terra respecte de la gamma convencional de Leons per millorar
l’aerodinàmica i el comportament en
revolts. El sistema d’esmorteïment s’ha
endurit un 12% i, a l’interior, es respira

aquella atmosfera que convida al dinamisme. Els seients són impecablement
ergonòmics. Embolcallen el cos com un
guant. Els rellotges del panell de comandaments són analògics i de lectura intuïtiva. Porten el fons blanc i proporcionen
tota la informació necessària. El volant,
dissenyat especialment per a aquesta versió, adopta el logo FR i, com la palanca
de canvi, arriba amb folre de pell per bé
que, a nosaltres, no ens ha acabat d’agradar el tacte del pom. Per molt que la casa
asseguri que s’adapta a la mà...
El motor és el 2 litres TDi de 170 CV
que el grup fa servir també en l’A3; el
Golf, el Passat o l’Skoda Octavia. Una
variació perfeccionada del giny dièsel de
quatre cilindres amb 30 CV menys.
També amb injecció directa per bomba,
amb turbo de geometria variable i intercooler. Força indicat per a la rutina diària.
Puja de voltes molt ràpidament i es
manté bé a la zona alta de règims sense
que es dispari el consum i l’únic que exigeix, són uns quilòmetres d’adaptació
pper acostumar-se al tacte del ppedal d’embragatge. És un giny al qual costa rodar
confortablement per sota de les 2.000
rpm. Però a partir d’aquest llindar reprèn
amb progressió aritmètica sense defallir.
Com un corredor de fons. I, a sobre,
frena, gira i manté un nivell d’efectivitat
sobre asfalt francament de barret. Sense
vibracions ni estranys. Amb el temperament esportiu que se li suposa. En part,
per l’adequada elecció d’una relació amb
sis marxes molt ben esglaonades. Amb
pinyons curts pensats per treure-li tot el

seu potencial. Sempre noble. Fins i tot
quan se li busquen els límits. Cercant la
manera de mil·limetrar el guiatge sense
perjudicar el confort, la desmultiplicació
de la direcció fa que les ordres dictades
des del volant es trametin fidelment a les
rodes. També en els revolts més tancats.
Per arrodonir la proposta, l’ABS munta
corrector electrònic; el control de tracció
(TCS) ve d’origen i el programa electrònic d’estabilitat (ESP) és desconnectable.
Parlem, doncs, d’un compacte de cinc
portes amb habitabilitat per acollir cinc
places i reservar més de 345 litres de
capacitat al maleter. Una màquina pensada per a satisfer els volantistes que han de
recórrer quilòmetres en família. 

FITXA TÈCNICA
Motor: Davanter 4 cilin. en línia
1.968 cc 170 CV injecc. directa.
Turbo i intercooler. gasolina.
Tracció: Davantera. Canvi: manual
6 vel. Frens: discs vent./discs ABS.
Vel. màx.: 214 km/h. Accel. de 0 a
100 km/h: 8,2 s. Consum mitjà: 6
litres. Preu: 25.150 euros
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la fila cultural

Cultura a Manresa:
obert per vacances
Durant aquests mesos d’estiu la ciutat s’ha refermat com a centre cultural gràcies
a una dilatada agenda d’activitats –moltes incloses en la programació de la Festa
Major– relacionades amb la música, el teatre, l’art, la història passada i les tradicions. Es tracta d’un ampli ventall de possibilitats tant instructives com recreatives
per a un públic de tots els gustos i edats.
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esprés d’una primavera prolífica
centrada en la figura de Mercè
Rodoreda, la ciutat de Manresa s’endinsava en un seguit de celebracions i activitats
culturals relacionades amb la commemoració del bicentenari de la Guerra del
Francès (1808-1814). El punt neuràlgic de
la commemoració se situava el 2 de juny

seguit de projectes d’entreteniment i difusió cultural, uns de consolidats i d’altres
d’innovadors. Entre els consolidats, cal
destacar les visites guiades entorn els vestigis de la Manresa passada, organitzades
per l’Oficina de Turisme de Manresa, amb
itineraris de diverses temàtiques. Enguany
han destacat dos recorreguts: Descobreix
els secrets de la Manresa medieval i De la
Manresa modernista a la Manresa medieval. Aquest últim s’ha mantingut activa

Una imatge del cicle l’Hora del pati, organitzat pel Col·legi d’Arqutectes, a la casa Lluvià

d’enguany, amb la magistral conferència
del professor Antoni Moliner i Prada com
a homenatge i remembrança a la crema
del paper segellat que va tenir lloc a la
Plaça Major, però també d’altres esdeveniments de la contesa, estretament relacionats amb la ciutat, com les dues Batalles
del Bruc o l’entrada dels francesos a la
ciutat el 30 de març de 1811, sota la
comandància del general McDonald, que
deixava al seu pas més de quatre-centes
cases cremades.
Visites guiades
Com cada any, es posen en marxa un
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durant tot l’any i ha incorporat com a nous
atractius la visita a la torre de Sobrerroca a
partir del 23 de febrer, i, com a novetat
d’aquest estiu i des del 13 de juliol, la visita al Baptisteri, recentment restaurat, i al
Museu de la Seu. Cada diumenge a les
dotze del migdia, tant manresans com
forasters de totes les procedències han
pogut i podran delectar-se de les meravelles d’aquesta ciutat, imperceptibles encara ara en moltes mirades, i aprofundir en el
seu patrimoni històric i artístic. De la
Manresa modernista a la Manresa medieval és una interessant ruta que ressegueix
els carrers històrics i més emblemàtics de

la ciutat, en què es mantenen molts dels
tresors arquitectònics i mobles de l’època
medieval, com la Basílica –de la qual
sobresurt el baptisteri projectat per l’arquitecte Alexandre Soler i March, erigit entre
els anys 1916 i 1921, amb els nous vitralls
dissenyats per Nídia Esquius–, el parc de
la Seu, la torre portal de Sobrerroca i la
Plaça Major, però també de la Manresa
industrial, burgesa i més dinàmica, dels
segles XIX i XX, com el carrer del Born,
la plaça Sant Domènec i el passeig de Pere
III.
Per a Josep Pich Roca, treballador de la
Seu, «s’ha de valorar positivament les
visites guiades de l’Oficina de Turisme,
però també s’hauria de considerar la
importància de la Seu com a parròquia en
la què s’exerceix el culte religiós» i és que
la basílica, i també la Cova de Sant Ignasi,
a més de visites de caire turístic, també rep
feligresos d’arreu del món que veuen en
aquest temple un reducte espiritual i acollidor, el qual transcendeix qualsevol
impressió de caire històric o estètic.
Entre els projectes més innovadors d’aquest estiu, cal destacar les Visites a la
Manresa desconeguda. Itinerari guiat
pels escenaris històrics de Manresa en la
Guerra del Francès, organitzades per la
regidoria de Cultura, a càrrec de Mercè
Argemí, tècnica de Patrimoni Cultural,
que es van fer el dimarts 26 d’agost amb
una afluència considerable de visitants: en
total 280 assistents de totes les edats. Sens
dubte ens trobem davant un èxit esfereïdor, palpable només en el nombre abundant de visitants, organitzats en catorze
grups, els quals van poder gaudir de la
Manresa desconeguda gràcies a la labor
de quatre guies i la participació de l’histo-

riador Lluís Virós, autor del guió de l’itinerari, amb una introducció als fets històrics de la Guerra del Francès, en el punt de
recepció de la visita, que va tenir lloc a
l’Oficina de Turisme. Aquest recorregut
històric s’inicia amb la visita a la sala
d’història de la ciutat, del Museu
Comarcal de Manresa –que s’està sent
remodelada amb motiu del bicentenari–
amb la col·laboració del director del
museu, Francesc Vilà, on s’exposen les
reproduccions pictòriques que Modest
Cuixart va fer sobre les deu pintures
murals del mas de les Farreres de
Rellinars, aquestes últimes coetànies a la
guerra i inspirades en diversos episodis de
la contesa, a més d’un gravat italià de
1811. Seguidament, l’itinerari segueix
pels carrers afectats pel devastador incendi del març de 1811, com la Via de Sant
Ignasi, el carrer de Sobrerroca, el carrer de
Serarols, la plaça del Carme i, finalment,
la Plaça Major. L’edifici de l’Ajuntament
també és objecte d’aquest recorregut, atès
que a l’exterior conserva una placa commemorativa del centenari dels fets, mentre
que, en el seu interior, allotja una sèrie de
pintures com La Batalla del Bruc d’Albert
Pujal i Estanislau Vilajosana (1946), un
quadre sobre la crema del paper segellat
de Modest Cuixart de 1897 i el retrat de
dos manresans il·lustres, eminents per les
seves accions bèl·liques en la guerra: el
canonge Muntanyà i Maurici Carrió. En
aquesta part de l’itinerari es va comptar
amb la col·laboració i les explicacions de
Mercè Argemí.
El següent pas és la Seu de Manresa, on
es conserven les banderes de la Puríssima
Concepció i Sant Màrtirs, patrons de
Manresa –estendards que els manresans
van portar, com a amulets, fins al Bruc–i
que van ser presentades per Jaume Pons.
El recorregut finalitza un cop s’ha accedit
al parc de la Seu per la baixada del Pòpul
i la baixada de la Seu, des d’on es pot apreciar el pont Vell, per on el Sometent va
emprendre el seu trajecte cap a la carretera de Can Maçana en direcció a la batalla
del Bruc del 6 de juny de 1808. Des de la
regidoria de cultura la valoració que se’n
fa és molt positiva i, malgrat que encara és
aviat per assegurar-ho, no es descarta continuar oferint aquest innovador itinerari.
Activitats d’estiu
Entre les activitats més refrescants i trencadores dels passats mesos de juny i juliol,
cal destacar les diferents activitats juvenils

Concert de Laura Simó i Francesc Burrull, en el marc del cicle «Estiu al Pati», al Kursaal

dels Casals d’Estiu i les Minicolònies i
Colònies Esportives Municipals, consagrades per al lleure dels més infants i
joves, i molt especialment del programa
Penja’t de l’Estiu, que enguany ha complert dos anys del seu llançament. Aquesta
iniciativa, impulsada per la regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de Manresa, que
pretén ser una alternativa a l’oci comercial, va néixer l’any passat com a corol·lari
de la fusió d’altres programes de lleure
existents a Manresa, com ara Setmana
Jove, Estiu Jove i Què fas aquesta nit? Val
a dir que l’execució d’aquest programa
també va comptar amb la cooperació d’altres àrees de l’Ajuntament, i també d’altres entitats de Manresa, associacions de
veïns i casals de joves. Es tracta d’una
agenda dilatada que inclou els jocs,
esports de tot tipus, concerts i diverses
activitats que ajuden a fomentar la participació dels joves en l’organització d’activitats, la sociabilització i la creació d’uns
hàbits saludables. A tot això, cal afegir
L’Hora del Pati, a la casa Lluvià, que
enguany ha assolit amb èxit la sisena edició, tot oferint un gran assortiment d’activitats concernents a l’art i la música, i
també tallers per als més petits, i el primer
cicle Estiu al Pati, que durant una setmana
va dur a l’espai exterior del teatre Kursaal,
una escollida mostra d’actuacions teatrals
i recitals de música.
Festa Major
El mes d’agost ha estat el més fecund pel
que fa a les activitats culturals per a un
públic més ampli, atès que ha confluït
amb l’inici de la Festa Major, que abraça
del 23 d’agost a l’1 de setembre, d’una
programació completa i heterogènia però
inabastable en cas que l’haguéssim de
reflectir en la totalitat. La Festa Major ens
ha ofert cultura i esbargiment per als
infants, però també per als adults com ara

conferències, exposicions de diverses
temàtiques i espectacles musicals, dansa,
circ i teatre, entre d’altres diversions. Dels
espectacles musicals només ressaltarem la
confluència de diversos estils en el X
Festival de Blues o la música senegalesa
que, en la present Festa Major, traça un
interessant camí cap a la interculturalitat,
però també música, balls i danses autòctons o d’arrel tradicional, balls de nit i, per
últim, els concerts joves amb grups
actuals, a la plaça de Sant Domènec.
Quant a les arts escèniques, a la sala gran
i petita del Kursaal, hem pogut gaudir de
diverses propostes teatrals, organitzades
majoritàriament per El Galliner i
Manresana d’Equipaments Escènics, de
les quals han destacat obres com
l’Alegretto, a càrrec de Teatre Mòbil o El
llibertí,í dirigit per Joan Lluís Bozzo, que
evoca al filòsof francès Denis Diderot.
La Festa Major ha comptat amb un
important volum de gent, tenint en compte que gran part de les activitats s’han
celebrat a les acaballes d’aquest mes passat, quan la majoria de manresans ja s’havien reintegrat a la ciutat després de les
seves vacances. Dins la programació, cal
destacar grans actes com el Castell de
Focs, el Correfoc, el remodelat
Correaigua, i també les festes infantils,
d’una estimable afluència de nens i
nenes, que en un dels actes van assolir el
miler d’espectadors. Hi ha, però, altres
qüestions importants que, segons observa
Yolanda Esteve, tècnica de Cultura de
l’Ajuntament, passen inadvertides durant
la Festa Major, tenen relació amb «tota la
infraestructura, logística i seguretat de la
Festa, la qual implica molta feina per
part de totes les seccions de
l’Ajuntament: Cultura, Urbanisme,
Policia Local, Neteja, etc. i la coordinació amb altres entitats. Es tracta d’un
engranatge complicat». 
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ARTS

Somriure amarg

Cinema de manresans

LLORENÇ CAPDEVILA

DAVID TORRAS

lbert Sánchez Piñol, autor de les celebrades
l proper 14 de setembre començarà la segona
novel·les La pell freda i Pandora al Congo, coneix
temporada de Cineclub al teatre Conservatori.
a la perfecció els mecanismes de l’artefacte narraLa primera cinta d’aquesta nova temporada
tiu, i per això és capaç de crear peces literàries d’aserà Rebobini, si us plau, una nova història del
parença tan simple com, en el fons, formalment
prestigiós Michel Gondry, venerat publicista
tan perfectes com les que componen Tretze Tristos Tràngols,
també realitzador de videoclips enginyosos, entre els
el seu darrer llibre de relats, gènere que ja havia conreat a Les
quals diversos de la inquieta cantant islandesa Björk, però
edats d’or (Proa, 2001).
que és conegut sobretot per ser el director d’una de les
Els contes de Tretze Tristos Tràngols (La Campana, 2008)
pel·lícules més rodones que s’han realitzat els darrers
ens deixen satisfets en una primera lectura, però sempre en
anys: Olvídate de mi.
tenen més, i alguna de ben profunda.
Aquesta sessió inaugural de la nova
Alguns, en realitat, estan plantejats en
temporada comptarà amb diversos eleforma d’al·legoria o de faula i és pràctiments d’interès. El primer és la particucament inevitable fer interpretacions. Hi
laritat de ser la primera pel·lícula en
descobrim l’essència del món particular
format cinema (35mm) en molts anys
de l’autor: terror, incomunicació, superque estarà subtitulada en català. Ja era
vivència, crisis d’identitat... en fi, una
hora. El segon serà l’estrena del curtvisió entre literària i antropològica de la
metratge Reacción, protagonitzat pel
naturalesa humana. Malgrat l’aparent
popular i televisiu actor Santi Millán,
llunyania en l’espai o en el temps de la
rodat també en format cinema pel manmajoria d’històries d’aquest recull, en el
resà David Victori, després d’haver-se
fons tots els contes toquen temes univerpogut veure a les barcelonines sales
sals i, en molts dels casos, si el lector vol,
Verdi.
de rigorosa actualitat. Els personatges de
Igualment, i seguint amb el cinema
Tretze Tristos Tràngols es troben sovint
realitzat per gent de casa, hem de celeen una situació límit, de vegades a prop
brar el començament d’una sessió de
de la mort, com en el cas d’una zebra a
Cineclub entre setmana on, un divenqui persegueix un lleó, d’un oficinista
dres de cada mes, a la Sala Petita del
submarinista que es creu al ventre d’una
Kursaal, es vol donar cabuda a l’estrena
balena o d’un esquimal que s’enfronta
de treballs en format digital d’autors de
amb un ós ferotge.
la comarca acompanyats per un treball
L’enginy verbal, que ja apareix al títol,
d’un film reconegut internacionalment.
no cau mai en la prosa excessiva i, tot i la
Aquesta primera sessió serà el 19 de
senzillesa aparent del llenguatge, es dessetembre i s’hi podrà veure el docupenja sovint amb frases brillants com
mental de la manresana Laia Olivé,
«en un món tan petit només pots odiar
Kursaal, dedicat a la reconstrucció del
qui estimes», o «l’amor no és allò que
teatre, acompanyat d’una obra fonadescobrim en els altres, sinó allò que
mental d’Ingmar Bergman: Después del
descobrim en nosaltres». Les comparaensayo.
cions, abundants, es mostren com el
En definitiva, bones oportunitats de
Il·lustració: Anna Crespo
recurs definitori d’un to carregat d’hugaudir de cinema català o en català,
mor: «anava més calent que una pixada
com tampoc no puc estar-me d’esmende camell», «més que una pinta allò era un ribot», «un baff
tar la proposta del Cineclub per a la Nit en Blanc. El direcque semblava fum de llenya verda», «estava menys integrat
tor català actual més internacional, Albert Serra, autor de
a la família que la tortuga del jardí», «ressaltava com un
les contemplatives Honor de cavalleria i El cant dels
confessionari en una mesquita».
ocells, ens ofereix a Crespià, el seu primer film, una
Alguns relats recorden la narrativa de Pere Calders (Quan
pel·lícula més excessiva, irreverent, golfa i amateur del
queien homes de la lluna), d’altres la de Quim Monzó (Mai
que ningú no es pugui imaginar. Una comèdia molt diverno compris xurros en diumenge), i val a dir que, com aquests
tida i recomanable, directament, per als més passats de
dos mestres de la narrativa breu en català, tot i els dilemes
voltes. 
morals que planteja, Sánchez Piñol mai no cau tampoc en el
sermó ni en l’alliçonament. I al marge de les influències, tots
els contes conserven l’empremta del mateix autor, i tots,
inevitablement, acaben d’una manera sorprenent que arrenca
un somriure amarg al lector. 
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QUADERN OBERT
ANTOLINA VILASECA
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L’ULL DE LA CÀMERA
LLUÍS CALDERER

i

Una lectura d’estiu
nes de les seccions més llegides i admirades de la
premsa catalana d’abans de la guerra va ser Fulls
de dietari, a càrrec de Carles Soldevila, que aparegué al diari La Publicitat, des de 1922 fins a 1934.
Fa tot just quatre anys, la Nova Biblioteca
Selecta, amb el mateix títol que la secció, va publicar-se una
antologia a cura de Núria Santamaria. Dels més de tres mil
fulls del conjunt, n’aplega uns 280 distribuïts en set apartats:
Qüestions d’ofici, La ciutat, Afers polítics, Sortint del Born,
Modes i modernitats. El progrés (relatiu), Arts i artistes i
Calaix de sastre.
Si esmento els títols és per donar molt lleugera idea de la
seva diversitat temàtica. Certament –i seria molt difícil a
hores d’ara trobar algú que no
hi estigués d’acord–, ens trobem davant d’un model ric i
fecund, de periodisme, de llengua i d’estil. Però també de
capacitat d’observació, d’agudesa, de visió i d’amplitud de
perspectives. Crec que això ho
expressa molt bé la caricatura
–reproduïda a la contraportada
del llibre– de Fernández, en el
qual dibuixa Carles Soldevila
com una abella que amb el seu
fibló llarg i finíssim xucla el
nèctar d’una flor.
I allò que, segurament , més
sorprèn el lector actual és sentir
molt proper el contingut de
tants i tants d’aquests preciosos
articles. Com diu Núria
Santamaria en el seu excel·lent
pròleg: «També en els continguts, el lector català habitual
podrà advertir punts de coincidència amb l’ara mateix, nombrosos paral·lelismes amb el
present que donen mesura de la
sagacitat observadora de l’autor i validen el seu escepticisme,
mal que ens inclinin a galdoses
conclusions sobre el panorama
circumdant».

U

Voldria ara, només reforçar la veracitat d’aquestes paraules
amb una experiència personal. Justament aquest estiu, en
concedir-me el plaer impagable de llegir aquest llibre per
segona vegada (i espero que no sigui la darrera), m’he trobat
amb un dels fulls, amb data 5-X-1933, que comença així: «Si
em diguessin quina qualitat voldria veure multiplicada al cor
dels catalans en aquestes hores crítiques diria: el patriotisme
intel·ligent».
L’adjectiu, a Soldevila, li sembla indispensable malgrat el
risc de poder semblar pedant; si no fos així, no li posaria:
«Ningú més amic que jo de les fórmules simples. Però en
aquest cas simplificar fóra trair».
Ara bé, si li demanen en què consisteix això del patriotisme
intel·ligent, la cosa esdevé més
peluda, ja que «no és pas feina
petita la de definir-ne els manaments». Tot i així, Soldevila no
fuig d’estudi i es mulla assenyalant-ne tres: Primer: «Adonar-se
de la situació i no creure en el
defecte comú a molts polítics en
actiu: el defecte de prendre com
a realitats llurs propis desig i
conveniències». Segon: «Tot i
tenir grans ideals, conèixer els
límits del possible, virtut eminent que manca a un cert tipus
de catalanistes que anomenaré
barretinaires». Tercer: «Saber
sacrificar els personalismes. Un
poble que ha de seguir un rumb
difícil i perillós, només perquè
els dos o tres polítics que haurien d’unir-se no saben congeniar ni en els moments crítics, és
un poble podrit».
I Soldevila acaba amb el seu
ineludible toc d’humor: «I etcètera. No m’exigireu pas un decàleg! Fet i fet, aquesta tribuneta
no és la del Sinaí…». També el
títol d’aquest full precisa les
intencions de l’autor. Se’n diu, i
em sembla que molt significativament, Iniciant un diàleg. 

Il·lustració: Dani Hernández Massegú
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Ja hem fet festa Major,
ja no fa tanta calor
però aquest Cul vol escalfar,
com sempre, si fa no fa
Setembre 2008

editorial

Esplendor de
l’obra civil

P

rimer era un simple alentiment
que presagiava un trencament de
la bombolla immobiliària lent i assossegat. Ara l’esvoranc comença ser de
les dimensions d’un cràter. I, encara
que Zapatero continuï mentint i Solbes
estigui a punt de sortir per cames, la
crisi aflora amb indicadors econòmics
a nivell global i domèstic que fan feredat. El final de l’etapa esplendorosa
del totxo ja és aquí i ni es lloga ni es

NÚMERO 141

ven res. Fins i tot alguns que havien
pagat una milionada per la compra
d’un dúplex de 23,5 metres quadrats
sobre plànol i vídeos en 3D tenen feina
perquè s’acabi l’obra i persegueixen
promotors i constructors que ja tenen
la barraca tancada i barrada i no badaran boca fins que passi la tempesta.
Davant d’aquest trist panorama, a
Manresa, com arreu només funciona
l’obra civil. I ho fa al màxim. Els que
han passat l’agost a la ciutat han vist
com els paviments s’anaven foradant
per tots els cantons sense garantia –
això sí i mentre durin les vaques
magres al sector constructiu – que d’aquí a mig any es tornin arremangar
carrers i places per instal·lar nous ser-

veis que els tècnics no havien previst
en l’obertura anterior. Són petites
molèsties que acaben donant una qualitat de vida cinc estrelles als ciutadans
i ciutadanes. Tot sigui per donar feina
a les constructores en temps de crisi.
Amb obres com les de la plaça de la
Reforma, queda clara la nostra solidaritat en forma de gran monòlit de
ciment que atresora anys de dures tasques d’acondiciament. I aprofitant
aquesta embranzida tenim potes enlaire el carrer d’Alfons XII, la carretera
del Pont de Vilomara, una zona de la
Bonavista, etc. I, com que ja no és
prioritari fer pisos, també s’ha reactivat la urbanització del solar de la
Fàbrica Nova. 
Setembre 2008 EL POU DE LA GALLINA
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va com va

llum degàs

La ciutat de les puces
n local del carrer de les Piques,
antigament dedicat a la jardineria ecològica, i l’obertura del clavegueram del carrer d’Alfons XII es
disputen l’origen del puçam que, des
de fa unes setmanes, turmenta l’anatomia dels veïns. Com que aquests
insectes poden arribar a pondre més
de sis-cents ous per cap, a una mitjana de vint ous diaris, i que el desenvolupament larvari és relativament
ràpid, l’alta reproductivitat d’aquests
petits gremlins comença a ser preocupant. Si aquells paràsits de ficció es
reproduïen en contactar amb l’aigua,
les puces ho fan estimulades per la
brutícia.
Igual que en una plaga bíblica, la
invasió de les puces simbolitza la
quintaessència de les nafres locals,
infectades per un alè que bruteja i
contamina carrers, narius, oïdes i fa
picor. No és qüestió de fer d’una puça
un cavall o d’encolomar les puces als
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altres, però en aquesta ciutat tot incita a la picor, que rima amb pudentor,
excretor, fortor, magror, lletjor, pixador, agror, rancior i presó. Així com a
ggos flac tot són puces,
p
també hi ha
ciutats que pucegen. És clar que si
tothom s’espolsa les puces, poques
puces matarem. I menys si prevalen
les males puces. El que cal és treure’ns la puça de l’orella o que, posats a
triar, ens la tregui la Valérie Tasso, ara
que l’experta nimfòmana vindrà a
parlar-nos de literatura i sensualitat.
Què us sembla si, aprofitant la conjuntura, proposem a l’especialista en
llengües estrangeres aplicades i interculturalitat de gestionar l’agermanament amb el mercat de les puces de
París? I si la plaga s’estén no ens restarà sinó invocar el nostre manresà
més universal i suplicar-li que, així
com obrà el miracle de salvar la gallina del fons del pou, perfumi ara la
ciutat amb son olor de santedat 

dura és la vida
maria picassó

les set xacres d’un buda feliç

des de la butaca d’en Voltaire

Catalanus lapsus
linguae?

S

om presoners de tantes coses...
sobretot d’aquest inconscient
col·lectiu, que diria Jung, i centrant-nos
en el pensament nacional català, fet i
conformat de segles de pèrdues, de lluita per mantenir la identitat, de barreges
de llets, de ser mesells… En fi tot allò
que ens ha portat a continuar lluitant, a
mantenir un fràgil equilibri entre el que
volem ser i el que ens deixen ser .
Ve a tomb aquesta dissertació prèvia
perquè en plenes discussions parlamentàries de la qüestió del finançament a
les corts espanyoles, entre diversos partits catalans i el «frente único y unívoco
español», va un parlamentari català i
es deixa anar i engalta que «…hem tingut una paciència franciscana». Doncs
malament, si una cosa tenen els franciscans és la pobresa, de vestits, encara
avui dia, amb sandàlies i hàbit talar. A
aquest il·lustre diputat l’ha traït la realitat inconscient, en tot aquest enrenou
els catalans som i serem cada dia
més… pobres en relació a altres comu-

nitats (autònomes?) de l’estat.
I és que davant la pobresa catalana,
que no austeritat –ja que també ens hauríem de fer mirar, per nosaltres mateixos
la distribució i les despeses de l’administració catalana– doncs, hi ha l’actitud
dels dominics, un orde religiós creat per
tal de mantenir les més pures essències
del catolicisme papal. Així tornarem a
perdre. Els dominics espanyols tenen
segles d’incorporació al codi
genètic, del poder i el dogma
de la seva veritat i si havien
de cremar algú, per tal de
salvar-lo, vet ho ací, que
ho feien.
Aquesta lluita entre
franciscans i dominics no té color. Si és
que ja anem vençuts
des de l’inici, què és
això de parlar d’un
acord de mínims a
l’hora del parlar amb
els senyors Sabater(o)
i Solbes? Anem a
negociar amb mínims?
Encara els rebaixaran
més! Tants anys d’anar pidolant a Espanya,

isaac bosch

l’homenot de la pipa
i no n’hem après? Què és això que uns
diuen que falten 4.200 milions d’euros
per assolir un bon finançament i altres
d’entrada ja es conformen amb 3.500
milions. Sabem què podríem fer amb
aquests 700 milions de diferència? I per
acabar-ho d’adobar, encara tindrem
funerals solidaris el dia 11 de setembre,
per tal de quedar més diluïda la nostra
Diada! No tenen, ni tindran compassió.
Agafem-nos
fort,
que vénen mal
dades. Desperta Ferro! 
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bugada al pou
Manresa, en
portada
Ja és trist que la nostra ciutat sempre
sigui notícia per coses dolentes. Bé, la
veritat és que, en aquest cas, l’adjectiu
dolent seria relatiu. El diari El Mundo,
que continua considerant la nostra ciutat
com un feu del separatisme català,
col·locava en portada Manresa el passat
14 de juliol com a exemple de municipi
que no retola de manera bilingüe a les
institucions publiques. I ho feia amb una
instantània de l’Oficina d’Atenció i
Informació al Ciutadà de l’Ajuntament,
immortalitzat per la nostra companya
Marta Pich. En aquest cas, no li ho tindrem en compte, perquè, al cap i a la fi,
qui paga mana i tot és promoció del
municipi, oi?

carrers he vist enganxats en diversos portals reclams com el que reproduïm on un
afinador de pianos ofereix els seus serveis. Pel que he vist i m’han comentat
posteriorment, l’estesa d’aquests cartellets s’ha fet a escala manresana recercant, suposo, tots aquells pianos que hi ha
a la ciutat. I és que com acostuma a passar, la realitat sempre acaba superant la
ficció. Encara que en aquest cas serveixi... per desmentir-nos. Pel que sembla,
encara hi ha afinadors de pianos. El que
caldria saber és si el presumpte afinador
es guanya o no la vida prestant els seus
serveis o espera fer-ho després de la seva
expansió publicitària.

Pintada esmenada

És l’últim?
En el tema del mes del número d’El
Pou d’abril parlàvem d’aquells oficis i
professionals que són a punt de desaparèixer. Entre els testimonis, hi havia el de
Joan Costa, un músic de ball amb àmplia
trajectòria que també s’havia dedicat a
afinar pianos per anar contrarestant la
baixada progressiva de la seva feina a
festes populars i celebracions privades. A
ell, com a d’altres, el presentàvem com a
un dels últims de la seva professió, com
el cisteller Bernadich o l’hereu de Cal Jan
Pastor de les Escodines. El cas és que el
Joan Costa comentava a les pàgines de la
revista que la feina d’afinador també
havia baixat moltíssim, ja que el piano
s’havia convertit en moltes llars en un
objecte de decoració i que, avui dia,
molts dels futurs pianistes començaven
aprenent en rèpliques electròniques molt
ben aconseguides. Vaig quedar ben convençut del seu relat. Però aquests dies he
quedat estupefacte quan, caminant pels
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De la brutícia i de l’estat d’algunes
façanes d’edificis a Manresa n’hem parlat extensament i, la veritat, és que resulta força penós aquest mal costum a la
nostra ciutat. Hom, però, no pot evitar
llegir les pintades i, quan porten inserit
algun
g lema, d’alguna
g
manera mostrar-se
o no d’acord amb la idea. És el que li
devia ocórrer a un individu que, en passar per davant d’un dels murs exteriors de
l’edifici de Casa Caritat al carrer de
Jacint Verdaguer va voler rectificar una
pintada on s’hi llegia «Visca la terra lliure ... (de no sé què més)» va decidir rectificar-la completant la primer part de la
frase amb el final «de patriotismes». Una
esmena que convida a la reflexió. El
curiós del cas és que, metres més enllà,
en el mur d’una construcció a l’inici del
carrer de l’Hospital, el corrector va tornar a esmenar la mateixa pintada en un
esforç de dedicació remarcable. En qualsevol cas, tanta pintada en tan pocs
metres quadrats fa bastant fàstic i, malgrat que aquestes hagin merescut els
meus comentaris, reivindico un major
civisme per part dels contestataris.

Ben Tous
Coincidint amb el final del mes d’agost,
el Telenotícies de TV3 es feia ressò de
l’ensorrament, després de les reiterades
accions dels veïns i d’aportar proves
videogràfiques, d’una antiga fàbrica del
barri del Poblenou de Barcelona on es
celebraven festes de les anomenades rave
amb música electrònica, alcohol i aldarulls fins a altes hores de la matinada.
Unes festes il·legals i clandestines que
s’acostumen a publicitar via correu o
electrònic o missatge de mòbil. A
Manresa, contràriament al que sol passar,
se’n va organitzar la setena edició d’una
entre el 30 i el 31 d’agost, que es va
donar a conèixer també amb alguns
fullets com el que reproduïm. Aprofitant
l’ambient de gresca de la Festa Major i
que l’Alternativa ja o és menys, els organitzadors van decidir plantejar l’alternativa de l’alternativa amb el lema ben emfàtic «Acabarem ben Tous». Un eslògan
que, amb tota la intenció, utilitzava la
imatge de l’osset de la popular multinacional manresana de joieria i complements. Un exemple ben planer del que
els experts anomenen contrapublicitat,
que aprofita els eslògans i la iconografia
de les grans marques per llençar missatges reivindicatius i contraris al sistema
capitalista. Cal aclarir que a part distorsionada de la imatge correspon a un
número de telèfon mòbil al que s’havia
de trucar per conèixer l’hora i el lloc de la
festa.

Google a la ciutat
Des de ja fa un temps, els navegants
habituals d’Internet solem utilitzar els
mapes del popular buscador nord-amercià Google que ens ofereixen ampliacions des de l’espai i en perspectiva de
mapamundi fins a tocar amb tots dos
peus a terra. Aquest fet justifica la presència per Manresa d’un cotxe de color
negre amb un trípode tot estrany a sobre.
A la finestra porta retolat el logotip del
buscador web. I és que l’empresa s’ha
dedicat en els darrers dies a gravar imat-

quintí torra cordons

ges dels carrers de la ciutat per introduirles al Google Maps Street View. Aquest
programa permetrà veure imatges reals
dels carrers de Manresa. Per cert, que em
diu una amable lectora que l’enregistrament d’aquestes imatges ha despertat
certa polèmica, ja que, òbviament, es
veuen les cares de la gent que en aquell
moment passejava pel carrer. Segons
sembla, Google ja té pensat desenvolupar
un sistema que detecti les cares i les difumini automàticament.

L’ocàs de
Sobrerroca
En les anades i vingudes de la nostra
redacció hem anat contemplant, com la

ab absurdo

resta de manresans, com s’ha anat
transformant el comerç del carrer de
Sobrerroca, on han quedat força diluïdes les iniciatives comercials autòctones i s’han anat substituint per d’altres
igual de legítimes, però que denoten
clarament el canvi social que viu la ciutat. En aquest context i lamentablement,
el restaurant Via Fora!, engegat amb
aportacions econòmiques d’un bon
nombre de manresans relacionats amb
la vida associativa, cultura i política, ha
acabat tancant portes després de ben
pocs anys i diverses temptatives per
intentar mantenir a la ciutat una iniciativa de restauració i cultura catalana
que ha quallat força en altres municipis.
He pogut saber que, després d’abaixar
portes durant uns mesos, el local passarà a mans d’un nou propietari que iniciarà una nova etapa, desvinculant-lo,
això sí, de la idea de l’anterior franquícia. A pocs metres del Via Fora!, l’antiga llibreria Sobrerroca està liquidant els
estocs per iniciar una nova etapa desvinculada de l’antic imperi de llibreria i
papereria. La curiositat, però, és que la
nova propietat té la intenció de canviar

el rètol històric de l’establiment, però
per posar-li Marina, en homenatge a
l’antiga mestressa, que tants anys va
regentar la botiga manresana.

Rectificació
Com que rectificar és de savis, un servidor ha d’entonar el mea culpa al voltant d’una de les notes de bugada publicades en l’anterior número i que es referia a l’aparició d’un peu de foto al diari
Regió7 on es parlava del periodista
Josep M. Farràs com a cap d’esports de
TV3 quan aquest encara no havia estat
nomenat. Com que finalment Farràs ha
acabat ocupant aquest càrrec, hom feia
broma dient que els companys del diari
ja sabien la notícia abans que aquesta es
produís. Doncs bé, la qüestió és que
aquest peu de foto no va ser publicat a
Regió7 i, per tant, un servidor va ficar la
pota. Serveixin aquestes línies de rectificació i de disculpa als professionals
del diari i, en especial, al company
Xavier Prunés, que ens va fer adonar de
la nostra errada. 

marcel pérez
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mossèn gudiol

epitafi

De la pantomima política

B

envolguts germans, a fe de Déu que hi ha actituds que
es corresponen ben bé a aquella reflexió popular referida a la dona del Cèsar... Allò que
a més de gaudir de qualsevol condició, a més ho ha de semblar. I,
per Déu, amb tanta pantomima
política, tants gestos, tan encreuament de declaracions i tantes anades i vingudes, al final no avancem. No es prenen decisions, els
dirigents desencisen a propis i
estranys i, el que és pitjor, semblen (si no ho són en realitat)
veritables ineptes davant dels
veritables problemes de la societat. A l’homilia del diumenge passat, instava la parròquia a no malgastar els diners en moments en
els quals convé estirar les monedes d’euro fins que es converteixin amb un fil de coure. I això que
alguns polítics s’entesten a ocultar les evidències de la realitat
econòmica o es dediquen a fer
gestos de falsa solidaritat quan és
evident que ni el seu estatus ni les
solucions que aporten ajuden a
tranquil·litzar la ciutadania.
Per tant, i que Déu em perdoni
l’abrandament, el gest dels regi-

dors d’Iniciativa de l’Ajuntament de Manresa no em sembla
simbòlic, simplement em sembla ridícul i, més, quan es tracta de sous públics. Uns sous que
sempre s’aproven en una votació
d’estranya placidesa a l’inici dels
mandats. Em semblaria significatiu, remarcable i solidari que es
rebaixessin el sou a mil euros
pelats, que és, ho sap Déu, el que
cobra un tant per cent elevadíssim dels manresans i manresanes. I no entraré a valorar si els
polítics estan ben pagats o no,
tenint en compte la responsabilitat i la necessitat d’estar ben cuidats perquè no tinguin temptacions corruptes. Que cobrin el
que considerin necessari, però
que no pretenguin donar exemple
de res quan els seus honoraris
quadrupliquen els de la majoria
de mortals. I si en realitat són
hereus del comunisme d’antany,
que facin veritables polítiques
d’igualtat i justícia social, que
amb l’afany d’arribar tots, inclosos ells, a la comoditat burgesa
s’han oblidat que hi continuen
havent classes més baixes pel
darrere. 

lo gaiter del calders

46

N

o em cap a la
l barretina
b
i
el que
q ha fet en Joan Saura:
que hagi dat corda al PSOE,
perquè tingui temps de jaure

C

... i fer unes llargues vacances
mirant la lluna i el cel.
Com queda el finançament?
Que no ens prenguin més el pèl!

Donen feina? Si se’n troba,
que el mercat està fotut.
No s’ajusten les balances
i no es compleix l’Estatut.

L’afany de protagonisme
i de marcar territori
de la gent d’Iniciativa
ens ha dut al purgatori.

La Pirelli no s’amplia,
redueix llocs de treball;
diguem que l’economia
no va amunt, va cap a avall.

Ells van aixecar la llebre
exigint que al parlament
de Madrit en Sapateru
parlés del finançament.

Fins i tot la Casa Gran
trontolla perquè els salaris
no s’ajusten a la feina
que fan 600 funcionaris.

I com ens en sortirem?
Amb l’Estatut a l’infern?
Molt em temo que el gran deute
que ens té Espanya es faci etern.

Tal com està, doncs, la cosa
que no s’estranyi el veïnat
si no tanquen el prostíbul
del carrer Oms i de Prat. 
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om que som en temps de crisi,
és un lloc ben adequat
que la gent que no té feina
vagi a Casa Caritat.

SETMANA DE LA
MOBILITAT

SOSTENIBLE I SEGURA
del 22 al 28 de setembre

Prova pilot d'alumnes i
professors per anar amb
bicicleta als centres de
secundària, divendres 26
de setembre
Pedalada "Aire Net per
tothom", diumenge 28 de
setembre, a les 10 del matí
a la plaça Major.
Enquestes de l'ATM per
conèixer els motius per
utilitzar el Bus Urbà, "Jo,
transport públic"

