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res són els eixos principals amb els quals podem emmarcar la majo-
ria d’activitats extraescolars que porten a terme la majoria d’infants i
adolescents a casa nostra. D’una banda, els progenitors cerquen en
aquestes tasques una formació complementària a l’escolar per als seus
fills i filles que, sovint, té més a veure amb l’adquisició de valors

morals i ètics que en l’assoliment de nous coneixements. En un segon terme, hi
ha la necessitat d’oci i entreteniment d’infants i joves mitjançant la convivència
i l’esperit d’equip. I, en última instància, la pota que genera més debat i connec-
ta amb els condicionants socials i laborals de les famílies: la visió de l’activitat
extraescolar com un mer aparcament de la quitxalla mentre els pares completen
la seva jornada a la feina o aprofiten l’estona per dedicar-se a altres aspectes de
la seva vida allunyats de l’educació dels seus fills. Totes tres visions: la cogniti-
va, la d’esplai i la d’aparcament tenen la mateixa validesa en funció, en bona
part, de com estiguin organitzades les activitats en les quals participen els usua-
ris, l’adequació d’aquestes a les habilitats i/o mancances de cada nen i, sobretot,
a la capacitat dels nens i joves per portar-les a terme d’una manera normalitza-
da i sense carregar-los de reptes, responsabilitats i desgastos físics innecessaris
al marge de la seva trajectòria escolar habitual.

En aquest punt de la reflexió, ens trobem amb fenòmens força interessants que
constaten que el ritme vital dels menors, i, de retruc, la seva maduració i forma-
ció, estan estretament lligats amb el full de ruta familiar i, sobretot, a la veloci-
tat i qualitat amb la qual s’afronten els diferents episodis quotidians. Així, un nen
o una nena estressats solen ser conseqüència d’un pare o mare estressats.
Aquesta concordança és lògica si tenim en compte que el grau d’ocupació dels
progenitors s’acostuma a transformar en múltiples activitats i tasques dels fills
en les hores en què els pares no se’n poden fer càrrec. Evidentment, i tenint en
compte el rerefons econòmic que mou el món on vivim, la necessitat d’espais
per aparcar nens ha fet créixer múltiples iniciatives que, amb més encert o
menys, permeten a les famílies guanyar temps per intentar agafar el tren d’un dia
a dia veloç i feixuc. Les opcions en el camp de l’activitat extraescolar són molt
àmplies: des dels estudis d’idiomes, música, dansa, etc. fins als diferents grups
d’esplai que perllonguen l’activitat als caps de setmana, passant per les inacaba-
bles pràctiques esportives. Totes tenen, en menor o menor mesura, una capacitat
d’incidència en la formació dels nois i noies, però la seva selecció i pràctica hau-
rien de ser afrontades amb cura pels pares que les financen, abocant-hi, indirec-
tament, part de la formació dels seus fills.

Al capdavall, el tema que aflora novament és el de la implicació dels pares en
l’educació dels fills i la necessitat d’ésser complementaris a una escola certa-
ment desbordada a causa, en gran part, dels canvis socials i demogràfics que ha
hagut d’afrontar sense recursos ni estratègies pedagògiques clares. Parlar d’una
dimissió educativa generalitzada dels pares potser seria engegar una alarma no
del tot certa, però la necessitat de redreçar el rumb per recuperar la inculcació
clara de certs valors educatius ens hauria de preocupar com a pares i ciutadans.
L’educació d’un fill no és una tasca fàcil, però defugir indirectament d’aquesta
responsabilitat o recolzar-la en excés sobre terceres persones resulta del tot nociu
per al futur dels nostres fills. Tots plegats hem de ser conscients de la importàn-
cia de l’exemple familiar (que sovint esdevé mimètic en la personalitat dels
fills), hem de ser capaços d’implicar-nos i conèixer les problemàtiques dels cen-
tres educatius on estan matriculats nens i joves i, sobretot, contribuir a dissen-
yar-los un pla vital amb activitats extraescolars adequades i que proporcionin
bones qualitats formatives. 
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Manresanes que 
han fet història,
al Casino

El dia 1 d’abril es va fer una nova taula
rodona, dins del cicle Temes del Pou, a la
Sala d’Actes del Centre Cultural del
Casino, sobre el tema: Manresanes que
han fet història, que va comptar amb la
presència de Lluïsa Font i Conxita
Parcerisas, autores del web-blog del
mateix nom que recull 32 històries de
dones manresanes que han estat protago-
nistes del seu temps. 

El Ramon Berenguer
ens va deixar

El passat 31 de març, va morir als 68
anys Ramon Berenguer i Casas, funda-
dor juntament amb els seus fills de l’em-
presa Inomsa, societat impressora de la
nostra revista i d’altres publicacions de la
premsa comarcal. En una etapa anterior,
des de l’empresa Gràfiques Perramon,
s’havia fet càrrec també de la impressió
de publicacions periòdiques com l’antic
diari Manresa. 

El 5 de maig es 
lliuren els catorzens
Oleguer Bisbal

Us recordem que encara es poden
votar els candidats a les tres modalitats
dels catorzens premis Oleguer Bisbal
(manresà d’actualitat, manresà del Pou
i manresà més manresà entrant al nos-
tre web (www.elpou.cat) o lliurant la
butlleta a la redacció de la revista,
abans del dia 28 d’abril. Els guardons

es lliuraran el dimarts 5 de maig, a dos
quarts de nou del vespre, al Centre
Cultural del Casino. 

Canvis a la 
revista

Coincidint amb el nostre 22è aniversa-
ri, la revista incorpora un nou format per
a les Cròniques de lluny i la nova secció
mensual Diàlegs terapèutics, a càrrec de
Sílvia Berengueras, mentre que es deixa
de publicar l’espai Moure el món, on la
periodista Meritxell Casas ha cobert el
cicle d’entrevistes programat. D’altra
banda, les pàgines de Cultura incorporen
una nova il·lustració mensual d’Anna
Crespo a la Fila Cultural, l’apartat de
Propostes, a càrrec de Maurici Ribera,
Maria Camp, El Galliner i Cineclub
Manresa, i Fanal de cua, amb els articles
mensuals dels escriptors Llorenç
Capdevila i Lluís Calderer. S’incorpora
també a les pàgines del Cul de Pou Jesús
Alises, que ocupa l’espai que fins ara
il·lustrava Marcel Pérez, i finalment, el
Pou Jove estrena la nova secció Sopar(s)
de duro, a càrrec d’Eduard Merly i
Guillem Puig. 

El Pou Digital 
estrena nou format

Des del dia de Sant Jordi, el Pou Digital
té un nou format, amb una plataforma
més potent i moderna, i amb la incorpo-
ració de més continguts. La millora de les
columnes d’opinió ciutadana també va
acompanyada de la potenciació de l’es-
pai de comentaris. Finalment, l’amplia-
ció del servei d’Hemeroteca permetrà
que una vegada completat el procés els
lectors tinguin accés a la totalitat dels
fons de la publicació. 

Conxita Parcerisas i Lluïsa Font, durant la presentació, al Centre Cultural del Casino
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Carta oberta al 
conseller Nadal

Aquesta serà l’última primavera que els
ciutadans de Manresa i Sant Joan podrem
gaudir del darrer espai natural sense tre-
pitjar del nostre entorn natural  més pro-
per. Em refereixo al del Suanya i al de la
riera de Rajadell, els quals quedaran mal-
mesos pel traçat finalment escollit de
l’eix Diagonal (C-37). Sembla com si
l’esplendorosa primavera d’aquest any
tingui en compte aquest adéu. El dia 3
d’abril, el conseller de Política Territo-
rial, Joaquim Nadal, va inaugurar el polè-
mic túnel de Bracons, que ha implicat un
gran impacte ambiental en un dels
entorns naturals més preuats de
Catalunya: La vall d’en Bas. Durant l’ac-
te el conseller va dir textualment que
donava les gràcies «a la gent i entitats
que havien estat a favor d’aquesta polè-
mica infraestructura, però que també
donava les gràcies a les entitats i perso-
nes que havien estat en contra de la seva
construcció perquè amb les seves exigèn-
cies havien aconseguit que l’obra hagués
estat més ben feta».

Si és que realment ha dit el que pensa-
va, em pregunto si és que en aquest nos-
tre país es fan diferències a l’hora de tenir
en compte les al·legacions  raonades  dels
Ajuntaments i entitats de caràcter preser-
vacionista en funció de quin sigui el terri-
tori on es fan les  infraestructures. No pel
fet que el Bages sigui considerada per
alguns una comarca amb un valor natural
menor que el de la Garrotxa ha de voler
dir que l’administració menystingui les
propostes de les entitats del nostre territo-
ri que han treballat constructivament per-
què la carretera C-37 tingui un impacte
ambiental menor. Cap ni una de les
al·legacions envers l’avantprojecte de
l’eix Diagonal presentades per entitats
com Meandre han estat contestades mal-
grat que és de llei l’obligació de
l’Administració a respondre raonada-
ment a cadascuna d’aquestes. El Síndic
de Greuges així ho reconeix i fa mesos ja
va fer el requeriment oportú al departa-
ment de Política Territorial perquè res-
pongués a cadascuna de les al·legacions
presentades. Fins ara la resposta ha estat
un vergonyós i il·lícit silenci.

Atenent a les paraules pronunciades pel
conseller en l’acte d’inauguració del
túnel de Bracons, des del Bages exigim,
de nou, una resposta raonada a cadascu-
na de les al·legacions formulades. Aquest
espai natural tan proper a la  ciutat és
mereixedor d’una execució d’obra sensi-
ble. Demanem al Sr. Nadal que es pren-
gui les nostres al·legacions com a exigèn-

cies i esperem que el dia de la inaugura-
ció també ens pugui donar les gràcies
igual que ha fet amb la gent de la
Garrotxa. El nostre paisatge i les perso-
nes que en gaudim li ho agrairem.

Jaume Torras Torra
(www.meandremanresa.com)

Aigües tèrboles 
Comparo la factura de l’aigua del darrer

trimestre del 2008 i la primera del 2009.
Amb un consum idèntic, el preu total
s’ha incrementat un 18’10%. Ni Aigües
de Manresa, responsable del subminis-
trament, ni l’Ajuntament, responsable
polític de gestió d’un bé públic com l’ai-
gua, no em consta que hagin informat ni
justificat aquest increment. En tot cas,
ambdós disposen de l’adreça de tots els
abonats per enviar la documentació. Per
l’increment de l’IPC, els meus ingressos
han augmentat 2,4%. Caldria, d’entrada,
que algun responsable m’expliqués per
què hi ha aquest decalatge de 15,7 punts
que implica que l’aigua s’ha apujat 7,54
cops més que l’IPC. En el rebut hi cons-
ten els conceptes de quota i conservació. 

Mentre la meva bústia està desbordada
per gruixuts i acolorits catàlegs que m’in-
formen de tots els preus i productes,
ningú m’ha explicat què significa ni
quina és la destinació exacte dels citats
conceptes. Conceptes, per cert, que
representen una quantitat fixa, indepen-
dent dels consums. És a dir, quan més es
consumeix menys es paga i a l’inrevés.
En funció de quins criteris s’aplica
aquesta lògica? Perquè aquests dos con-
ceptes van representar el darrer trimestre
de l’any 2008 el 48,15% del total de la
meva factura. L’any 2009, van represen-
tar el 48,79%, amb un increment net del
19,68% respecte l’any anterior. Síntesi:
proporcionalment, aquests dos conceptes
tan regressius i de tanta importància res-
pecte del total de la factura han tingut un
increment 1,58 punts per sobre de l’in-
crement total (18’10%), 8,4 vegades per
damunt de l’IPC. En un altre detall del
rebut apareix el concepte clavegueram.
L’any 2008 s’aplicava un sobrerrecàrrec
d’un 21% sobre els consums. L’any
següent, aquest s’incrementa 7 punts més
(28%). Si l’any 2008 representava el
9,14% del total de la factura, l’any 2009
va passar a representar el 12,48%,. Algun
responsable empresarial o polític podria
explicar a què es deu aquest sobrerecà-
rrec que, per definició, correspon a cos-
tos de canalització de l’aigua utilitzada?
Últim detall de rebut: cànon de l’aigua
(tractament d’aigües residuals). Per què
s’aplica una quantitat fixa 3 vegades
superior al meu consum? En definitiva,
l’habitual silenci corpoburrucràtic l’efec-
te que sol generar és restrenyiment i cara
d’idiota. 

Joan Torres i Prat

cartes al pou i 
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EL DIT A L’ULL
JORDI SARDANS

jsardans@elpou.cat

La Generalitat ha de
gestionar els residus

l documental La sal de la mort,
presentat recentment al Kursaal

i realitzat per E2S Produccions, ha
tornat a posar d’actualitat el tema de
l’abocament incontrolat dels residus
miners que donen una pèssima imat-
ge del Bages. Fins ara, la Generalitat
tan sols ha actuat per mitjà dels
col·lectors de salmorres, que s’han
quedat ben lluny de resoldre el pro-
blema dels desperfectes mediambien-
tals que afecta a persones, així com
també a la fauna i la flora del Bages.
Espais com La Botjosa o l’interessant
poblat iber del Cogulló, en el terme
de Sallent i amb una visió fantàstica
des del centre del Principat, estan
cada dia més a prop de ser engolits
per la sal. I és que fins ara, malgrat les
diverses denúncies efectuades per
diferents col·lectius, principalment
ecologistes, l’administració catalana
ha fet els ulls grossos a la problemàti-
ca i s’ha desentès del fons del proble-
ma. Els membres de la plataforma
Montsalat, entrevistats en el reportat-
ge, deixen clar que cal exigir respon-
sabilitats a l’empresa minera que es fa
càrrec de l’explotació i a la Genera-
litat, que lluny d’enfrontar-se al pro-
blema tolera  les arbitrarietats de
l’empresa. En lloc de dirigir i manar,
sembla que l’actual Generalitat pro-
gressista tingui por de l’empresa
explotadora Iberpotash i és incapaç
de posar en pràctica els resultats d’un
estudi científic que la mateixa admi-
nistració autonòmica va encarregar al
departament d’Enginyeria Minera de
la Politècnica, on s’especificava cla-
rament el cost de reintroduir la sal
dins la mina, que és una de les possi-
bles solucions existents. Però és que
la responsabilitat de la Generalitat en-
cara pot anar més enllà, perquè enlloc
d’imposar condicions a l’empresa
privada Iberpotash –per cert amb
capital majoritàriament estranger,
que  acumula en els seus magatzems
més de 300.000 tones de potassa, a
causa d’una reducció de la seva
demanda–, es posi un altra vegada al
costat de l’empresa que, aprofitant
l’actual conjuntura de crisi general,
vol reestructurar la seva plantilla en
gairebé un 20%. És allò que un actual
mandatari de la Generalitat, això sí en
un altre context, afirma en un dels
seus llibres: Cornuts i pagar el beure.

E
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La Seu completa la
il·luminació de la
nau central

1 d’abril. Amb la presència de l’al-
calde de Manresa, Josep Camprubí, el
president dels Amics de la Seu,
Ramon Busquet, i de Rodolfo Martín
Villa, president de la fundació Endesa,
patrocinadora de la reforma, s’inaugu-
ra la segona fase de la nova il·lumina-
ció de la Seu, que ha tingut un cost de
90.000 euros, amb la instal·lació de 58
nous focus.

El Casino exposa
obres del Macba

2 d’abril. El Casino acull l’exposi-
ció Més enllà de l’objecte. Obres de la
Col·lecció MACBA, produïda i orga-
nitzada pel departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, mitjançant
la Subdirecció General de Difusió
Artística. L’exposició mostra una
selecció d’obres significatives d’una
trentena d’artistes i permet fer una
mirada a l’art català de començaments
de la segona meitat del segle XX. 

Marc Sangrà guan-
ya el vuitè premi
Climent Muncunill

3 d’abril. Amb 27 d’obres partici-
pants, el jurat del vuitè premi per a

joves artistes Climent Muncunill ator-
ga el guardó a Marc Sangrà i Armen-
gol, de Prats de Lluçanès, per l’obra
Fluid genètic.

El Palau Firal acull
una mostra felina

4 d’abril. El Saló Internacional del
Gat de Catalunya, organitzat per
l’Associació Felina de Catalunya,
s’instal·la al Palau Firal per primera
vegada i hi mostra 115 gats de quinze
races diferents, que opten a un concurs.

Una plataforma 
ciutadana recull 
aliments

5 d’abril. La Plataforma Manresana
de Solidaritat, integrada per onze enti-
tats, comença una recollida d’aliments
per a famílies necessitades, a la plaça
de Crist Rei, a la Cova de Sant Ignasi
i al convent de Santa Clara, i aplega
més de 500 quilos de menjar en el pri-
mer diumenge de la campanya. La set-
mana següent apleguen una quantitat
semblant i amplien l’horari de recolli-
da a tota la setmana.

La pluja escurça
la processó 

10 d’abril. Després d’un llarg estira-
i-arronsa entre l’organització i les

confraries, a causa de l’amenaça de
pluja, la processó del Divendres Sant,
que aquest any havia incorporat dos
nous passos, fa només un breu reco-
rregut per la baixada de la Seu fins al
carrer de Vallfonollosa. El ball de la
Moixiganga i l’actuació dels Armats
són també suspesos per les condicions
climatològiques adverses.

Moren Jaume Brià,
Josep M. Solà i
Ramon Font

12 d’abril. El capellà Jaume Brià,
rector de la parròquia del Carme del
1968 al 1997, mor als 86 anys. Dos
dies més tard, mor als 78 anys el
músic i compositor Josep M. Solà,
organista de la Cova, vinculat històri-
cament a l’Agrupació Cultural del
Bages i a l’Orfeó Manresà. El dia 17,
mor als 90 anys un dels fundadors de
l’hotel Pere III, Ramon Font.

Una exposició
recorda Lluís
Companys

14 d’abril. Amb una conferència de
l’historiador manresà Quim Aloy, en
el 78è aniversari de la proclamació de
la República, s’inaugura a la
Biblioteca del Casino l’exposició
1882-1940 Lluís Companys, polític
fins a la mort, promoguda per la
Fundació Josep Irla.

de mes a mes

Patricia Gabancho
presenta la Crònica
de la Independència

16 d’abril. En una setmana farcida de
presentacions de llibres, la llibreria
Petit Parcir s’omple de gom a gom per
escoltar la periodista Patricia
Gabancho, que parla de la seva darrera
obra, una crònica de la independència
de Catalunya, a través d’una ficció
periodística, a més de comentar el con-
text que viu ara el país.

6 EL PPOU DDE LLA GGALLINA Maig 2009
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UUnnaa ddee ffrreeddaa......

Ja és ben trist que hi hagi pocs
manresans en les altes institu-
cions del país i encara alguns
d’ells hagin de passar a la història
com a corruptes. És el cas de
l’exsecretari general del departa-
ment de Treball de la Generalitat,
Josep M. Servitje, a qui l’Au-
diència de Barcelona ha trobat
culpable dels delictes de prevari-
cació i malversació de fons. La
seva actuació és greu, ja que
afecta de ple UDC i el seu soci
Convergència, i més quan Ser-
vitje havia format part del comitè
de govern d’UDC i en fou conse-
ller nacional. A més a més, havia
estat director general d’Ocupació
i actualment col·labora amb el
Centre d’Estudis Jordi Pujol. Tot
i que els seus dirigents Duran i
Mas passin olímpicament de la
sentència i continuïn insistint en
la seva innocència, el veredicte
ha estat rotund: culpable per
corrupció. Lamentable i inadmis-
sible l’actuació de Servitje, però
igualment penosa la dels líders de
CiU en no voler admetre l’evi-
dència.

......ii uunnaa ddee ccaalleennttaa
D’entrada no és bo que un ajun-

tament hagi de prendre mesures
urgents per pal·liar la misèria, que
no pobresa, a la qual es veuen
abocades cada dia més persones,
perquè així ho vol el sistema
capitalista, que permet a la gran
banca anar incrementant els seus
beneficis, mentre els polítics de
torn són incapaços de buscar so-
lucions adients i amb prou feines
tenen força per actuar com qual-
sevol entitat de beneficència, com
s’havia fet a la postguerra. Dit
això, cal valorar positivament la
sensibilitat d’algunes persones
d’aquest ajuntament, com la regi-
dora de Serveis Socials, que,
davant l’increment de la deman-
da de famílies necessitades en
qüestions tan elementals com
poder fer un àpat al dia, s’ha deci-
dit a posar properament en marxa
un menjador popular, que de ben
segur comptarà amb la solidaritat
ciutadana, però cal esperar que no
hagi de ser altra cosa que una
solució provisional a un proble-
ma lamentablement més de fons.

Porcel deixa 
la presidència 
de la FAVM

16 d’abril. Cansat de la difícil rela-
ció amb el govern municipal, Juan
José Porcel renuncia a continuar pre-
sidint la Federació d’Associacions de
Veïns de Manresa (FAVM), després
d’un any i mig en el càrrec.

La Fira de
l’Estudiant 
orienta els joves

17 d’abril. La dissetena Fira de
l’Estudiant del Bages obre portes al
Museu de la Tècnica, per orientar els
més de 2.000 inscrits al certamen,
organitzat per l’Ajuntament de
Manresa, amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Bages, els
Serveis Educatius del Bages, les
AMPA i l’Escola d’Art.

Recorden els 
anys de la lluita
clandestina

18 d’abril. L’Aula 2000 de l’insti-
tut Lacetània acull una jornada dedi-

cada a Repressions i Clandestinitat,
organitzada pel Centre d’Estudis del
Bages, que compta amb el testimoni
de Conxa Comas, Ramon Majó i
Lluís Marunys, a més de les confe-
rències de Llorenç Ferrer i Manuel
Delgado.

Les dones es 
troben als jardins
de la Cova

19 d’abril. Els jardins de la Cova
de Sant Ignasi acullen la cinquena
Trobada de Dones, que inclou una
arrossada popular, danses, atraccions
musicals, la confecció d’un mural i
una exposició.

L’Esbart Manresà
rep la Creu de 
Sant Jordi

21 d’abril. En un acte solemne al
Saló Sant Jordi del Palau de la
Generalitat, a les set de la tarda, el
Govern català lliura la Creu de Sant
Jordi 2009 a 27 personalitats i 15
entitats, entre les quals hi ha l’Esbart
Manresà de l’Agrupació Cultural del
Bages, l’any en què l’entitat manre-
sana celebra el centenari de l’Esbart,
nascut l’any 1909. 

Un disc aplega cançons del món
17 d’abril. En el marc del Projecte Educatiu de Ciutat, es presenta el lli-

bret-CD Aiguallum. Veus de la diversitat, que amb el fil conductor de
l’aigua i la llum, inclou cançons cantades per 21 immigrants, de
Mordòvia, Ucraïna, Armènia, Romania, Moldàvia, Rússia, Moçambic,
Gàmbia, Senegal, Marroc, Sidi Ifni, Anglaterra, Estats Units, Dinamarca,
Itàlia, Suïssa, Mèxic, Veneçuela, República Dominicana, Argentina i
Xina, i que es posa a la venda el dia de Sant Jordi. 
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La màgia d’aprendre en
una escola petita o en

una gran família

C/ Sant Joan, 51-59 - MANRESA
Tel. 93 877 31 19
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www.elpou.cat
EEll nnoouu wweebb ddeell PPoouu

Nou disseny, nous continguts a la xarxa, més
interactiu i innovador. I properament, amb els

números antics de la revista

Connecta-t’hi!
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a meva arribada a Bulgària va ser una mica per casua-
litat. Jo estava treballant en una multinacional a
Dublín (Irlanda) i, de sobte, l’empresa va ser absorbi-
da per una altra multinacional que va decidir traslla-
dar-se a un país de l’Est, per tot això de la crisi. Ja se
sap (Bulgària és més barat que Dublín, per descomp-

tat). En principi només hi havia d’anar per poc
temps per poder ensenyar a la gent d’allà la
feina que estàvem fent nosaltres a Dublín,
però finalment vaig decidir quedar-m’hi.

Bulgària va entrar oficialment a la Unió
Europea el maig de 2007, però això no signi-
fica que sigui un país europeu com els que
estem acostumats a conèixer. Encara tenen
molts trets del comunisme i en la seva perso-
nalitat es nota. Les persones no estan acostu-
mades a tenir estrangers al seu país i són una
mica reticents als pocs «no búlgars» que
vivim aquí, sobretot perquè no parlem l’idio-
ma i perquè se’ls fa estrany tenir gent desconeguda a les seves
terres. Però per a nosaltres sí que és realment difícil al principi,
començant per la llengua i l’alfabet. Els búlgars utilitzen el
ciríl·lic. Per tant, el primer que has d’aprendre aquí és a llegir
i a escriure, com si fossis un nen. D’altra banda, és interessant
aprendre un idioma tan diferent del nostre i curiós quan el
comences a entendre, perquè t’adones que hi ha paraules que
sonen igual, estan escrites en ciríl·lic, però sonen igual que en
angles, francès i fins i tot en català.

Al que més em va costar acostumar-me és al moviment de
cap que tenen. Ells per dir que sí fan que no amb el cap, i per
dir que no fan que sí. És com una mica el món al revés. Per
exemple, vas a un bar i demanes un cafè i et fan que no amb
el cap, i penses: no en deuen tenir; demanes un altre refresc,
veus que la persona que t’atén et fa que no amb el cap i
marxa, però ho entens tot quan veus que et deixa el cafè i el

refresc a la taula. De fet crec que, quan portes un temps aquí,
agafes el mateix hàbit que ells i tot.

No podem considerar Bulgària un país turístic, tot i que
tenen el Mar Negre i unes muntanyes per esquiar fantàsti-
ques. De fet, si vas al Mar Negre et sents com si fossis a
Lloret de Mar, amb hotels a primera línia de mar, tota la gent
parlant en anglès i amb tot d’activitats per poder-te gastar un
dineral. L’avantatge d’un estranger aquí és que a Bulgària
encara no ha arribat l’euro. Ells utilitzen la seva moneda, la
leva, i la stotinka (equivalent al cèntim) i que val la meitat
que l’euro. Per tant, tu et gastes els mateixos diners que et
gastaries amb l’euro però valent la meitat. Que sigui un avan-
tatge en ser estranger en aquest aspecte no significa que ho
sigui per tot, perquè sempre hi ha algú que intenta aprofitar-
se’n, ja siguin taxistes, cambrers o llogaters.

La capital, on visc i treballo, té unes esglésies ortodoxes
meravelloses i unes escultures comunistes impressionants de
veure, però també val la pena visitar la resta del país, on tro-

bes uns pobles ben pintorescs i amb la seva
cultura ben representada. Els búlgars són
molt patriòtics i coneixen molt bé la seva cul-
tura, d’on provenen, qui els ha fet la punyeta
al llarg de la història i les tradicions que
tenen. Per posar un exemple culinari, la
beguda típica de Bulgària és el rakia, que
normalment acompanyen amb una amanida
anomenada shopska salata, principalment
composta de feta (un formatge que forma
part de tots els seus plats) i cogombre (un ali-
ment bastant abundant també). Jo abans de
venir aquí no sabia ni situar-ho al mapa, com

aquell qui diu, i ara en podria escriure pàgines senceres, pel
que m’han explicat els meus companys, el que he après i el
que encara em queda per conèixer. 

MIREIA RIUS

CRÒNIQUES DE LLUNY

Mireia Rius i Vila 
va estudiar Enginyeria
Electrònica a la UPC 
de Manresa. Actualment
treballa a IBM, a Sofia
(Bulgària), en un 
Call Centre que 
dóna servei a 
l’estat espanyol. 
A la foto, la Mireia 
al Mar Negre  

L

De Bulgària estant

A l’esquerra, un llac de prop de Sofia, amb la muntanya Vitosha
al fons. A sota, l’estàtua de Sofia, deesa de la saviesa, amb un
mussol en una mà i una corona de llorer a l’altra. Sobre aquestes
línies, catedral d’Alexander Nevsky, a Sofia. Fotos: Mireia Rius

««EEmm vvaa ccoossttaarr
aaccoossttuummaarr-mmee 
aall sseeuu mmoovviimmeenntt
ddee ccaapp.. PPeerr ddiirr
qquuee ssíí ffaann qquuee
nnoo,, ii ppeerr ddiirr qquuee
nnoo ffaann qquuee ssíí»»
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MARCS D’ENCÀRREC - MIRALLS
PINTURES  - OBRA GRÀFICA

Mel, 13 - Telèfon 93 872 65 58 - 08241 MANRESA
a/e: eltallerspc@terra.es

· Còpies de claus

· Panys

· Comandaments

· Clauers

· Complements

C/ DIVINA PASTORA 1-3
08241 MANRESA

TEL./FAX 93 877 46 81
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aig néixer el 1973 a Ziguinchor, capital de
Casamance –una regió del sud del Senegal. Sóc de
l’ètnia mandinga. Vaig conèixer la Sílvia, una cata-
lana d’Artés que va venir de vacances al meu país,
i ens vam casar. Des de fa set anys que visc aquí,

tot i que passo dos o tres mesos a l’any al Senegal. La músi-
ca em fa viure. A través de la música africana explico la nos-
tra cultura, la nostra alegria, els colors de l’Àfrica i intento
fer de missatger de la solidaritat. M’adono, sobretot quan
faig tallers a les escoles, que Àfrica és sinònim de tragèdia,
de fam, de guerra...que només es coneix l’Àfrica que surt
per la televisió, l’Àfrica negativa. Amb la música puc can-
viar aquesta visió i explicar i fer entendre situacions que no
són prou clares.

Tinc fills a Senegal i vull que vinguin a Catalunya, però
quan siguin més grans, quan s’hagin educat en els valors de
l’Àfrica: el respecte a les tradicions i a la gent gran, quan
hagin après a afrontar l’adversitat i a ser solidaris. Aquí falta
temps per aquestes coses, tot va molt de pressa. Sóc d’una
família gran, tinc dotze germans, nosaltres ens sentim segurs
tenint una família gran. M’agradaria tenir més fills. Les
famílies d’aquí són petites, ho trobo trist. I quan veig un pis
amb una persona sola i tantes habitacions buides, penso en
la gent que no té lloc per viure. En acabar els estudis, em
vaig incorporar al grup Doman Doman, que en mandinga
vol dir “mica en mica”. Allà vaig aprendre a ballar, a cantar
i a tocar els instruments del meu país. Ja no he deixat de for-
mar part de grups musicals i de crear-ne. 

El grup Djilandiang el vaig impulsar a finals del 2004 amb
la il·lusió de poder mostrar al món la cultura de Casamance.
El vam ampliar el 2006 amb una part de la família dels
griots de Dakar, els Mbaye. Els griots són els encarregats de
transmetre la cultura oralment. Actualment treballem amb

música tradicional wòlof, diola i mandinga, que són les
ètnies a què pertanyem els vuit membres del grup. Som sis
homes i dues dones. Vivim de la música. Quan tenim feina
bé, però quan afluixa compartim el que tenim. Ja hi estem
acostumats, així es viu a l’Àfrica. L’any passat vam ser
seleccionats per al projecte Diversons de la Fundació La
Caixa i això ens va permetre fer concerts per tot Espanya.
També hem anat a l’estranger. La Sílvia, la meva dona, ens
ha ajudat molt a organitzar-nos i a buscar feina. Ella treballa
en teràpies de salut per a artistes i també impulsa l’ONG
Acció Internacional. Les necessitats sanitàries i educatives
que té el Senegal ens van impulsar a crear-la. Un percentat-
ge del que cobrem en els nostres concerts i activitats va des-
tinat a aquest projecte. 

«Explica-m’ho i ho oblidaré, ensenya-m’ho i ho recordaré,
fes-me participar i ho entendré»; aquest és el meu lema i el
del Projecte Àfrica, que consisteix en activitats i recursos
per treballar la tolerància i el respecte a la diversitat. La
música és un llenguatge universal i faig tot el que sé perquè
serveixi de pont d’unió de cultures. En general, la població
catalana és molt solidària quan s’adona que hi ha necessitats.
Per exemple valoro molt el projecte que un grup de joves
d’Artés han portat a terme a l’illa de Kailo, on no tenien
aigua potable, ja que estava totalment salinitzada. Els vam
proposar la construcció d’uns dipòsits d’aigua. Ha estat tot
un èxit i una feina molt ben feta. Porto gent al Senegal en
grups o individualment perquè coneguin la nostra cultura, la
música, el color, el ritme, les danses, la vida quotidiana...
Ens allotgem en el campament Kansala ta toto (el punt de
trobada, en català) de Kafountine. Poden participar en acti-
vitats solidàries i poden aprendre a ballar i a tocar els nos-
tres instruments. Aquesta activitat dóna feina a la meva gent
i mostra l’Àfrica real, amb tots els seus matisos. 

BIOGRAFIES ANÒNIMES

CONXITA PARCERISAS
cparcerisas@elpou.cat

Bamba Lamine Mane: «Àfrica també 
és alegria, colors i solidaritat»

Una foto actual, meva, a Manresa. A les imatges petites, actuacions amb el grup Djilandiang

V
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Treballem per donar solucions

- BOTIGA D’ORTOPÈDIA

- ORTOPÈDIA TÈCNICA

- ORTOPÈDIA ESPORTIVA

- SERVEI DE PODOLOGIA

ORTOPÈDIA MAZA

Sant Josep/Tortonyes, 1-3 - MANRESA 
TTEELL.. 9933 887733 6688 0000

CENTRE DE
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
MONTSERRAT

La web simula el carrer d'una ciutat,
a l’estil de l’espot de la campanya

Ja s’ha publicat el web de la campa-
nya «Encomana el català». S’hi
accedeix a través del web de la llen-
gua catalana o a través de l’adreça
www.gencat.cat/encomanaelcatala.

El web simula el carrer d’una ciutat,
a l’estil de l’espot de la campanya. Hi
apareixen diferents personatges
(alguns extrets de l’espot) i espais que
són interactius i a través dels quals
s’accedeix a diversos continguts. 

A la part superior de la pantalla,
unes pestanyes donen accés a tot el
material promocional de la campanya
i a les activitats relacionades amb les
xarxes 2.0 que s’estan duent a terme
amb motiu de la campanya. 

«Encomana el català»
estrena pàgina web

Carrer de Jaume I, 8, 2n Tel. 93 872 17
07 - manresa@cpnl.cat

El PPou dde lla ggallina
cceelleebbrraa eell sseeuu 2222èè aanniivveerrssaarrii!! 

FFeessttaa ddee lllliiuurraammeenntt ddeellss ccaattoorrzzeennss
pprreemmiiss OOlleegguueerr BBiissbbaall

EEllss pprreemmiiss OOlleegguueerr BBiissbbaall ddee ll’’aannyy
22000099 eess lllliiuurraarraann eell ddiimmaarrttss 55 ddee
mmaaiigg,, aa 22//44 ddee 99 ddeell vveesspprree,, aall CCaassiinnoo..

FFiinnss aall ddiiaa 2288 dd’’aabbrriill ppooddeeuu vvoottaarr ppeerr
eessccoolllliirr eellss pprreemmiiaattss eennttrraanntt aa llaa nnoossttrraa
ppààggiinnaa wweebb ((wwwwww..eellppoouu..ccaatt))
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TONI LLASERA, PROFESSOR DE TAI-TXI

DIÀLEGS TERAPÈUTICS

SÍLVIA BERENGUERAS

i

—Què és el tai-txi?
—Alguna cosa més que

fer moviments. Quan vaig
començar volia saber-ne
molt, però no feia res bé
perquè només em quedava
en la forma. Tenia 40 anys.

—I practicar-lo no l’ex-
plica?

—Ens fixem massa en
l’exterior i s’ha de mirar molt més cap a dintre. Ho tenim
tan oblidat que ens resulta molt difícil entrar-hi, per això en
tai-txi es comença treballant la part física. 

—Quina relació té una cosa amb l’altra?
—Els alumnes noten de seguida que no es constipen tant a

l’hivern, que estan menys cansats i que quan surten de la
classe estan més relaxats. Sense saber-ho, belluguen l’ener-
gia interna, que fa moure les emocions, i així es pot anar cap
a la consciència. Això ens
ho diu la medicina xinesa.

—També n’has après.
—T’ajuda a entendre

molt més els moviments.
Quan els fas has de pensar
en els òrgans interns que
afecten, per on passa l’e-
nergia. Però arriba un punt
en què, a força de repetir i
repetir, ja no penses res.
Llavors fas meditació en
moviment, que és la millor
cosa d’aquest art.

—És l’objectiu final?
—Sí, però encara es pot

anar mes enllà. Que el tin-
guis tan interioritzat que el
practiquis rentant plats,
conduint o passejant per la
Fira de l’Aixada plena de
gent, sentint-t’hi bé i fins i
tot sol.

—Però el tai-txi no és un
art marcial?

—Sí, i tant. La seva part
marcial és no enfrontar-te
amb res, perquè no saps
mai la força que allò té, i
se’t pot menjar. 

—Mesurar l’adversari?
—No. Davant d’un altre

has de pensar que estàs sol
i que només has de deixar
passar la seva força. I quan
ets tu sol t’imagines que

lluites amb una ombra. Com que l’ombra no t’empenyerà ni
et farà caure, no has de fer gens de força, sinó defensar-te.

—Som guerrers? De què?
—De la nostra pròpia guerra, noia! Cada vegada hi ha més

gent que es preocupa perquè es queda sense feina, i acaba
emmalaltint. Jo mateix he emmalaltit només de pensar que
per damunt de casa meva, que ara és en un entorn idíl·lic,
enmig del bosc, hi passarà una carretera. Si me’n surto i
accepto el fet hauré guanyat molt per a mi.

—I que hi diu, el tai-txi, en tot això?
—Doncs que cal deixar passar, relativitzar les coses que

ens passen. Com que estem molt lligats a la part material de
la vida, quan aquesta ens falla, patim. A més, quan ets jove
et sembla que t’ho has de menjar tot, fins que veus que la
força física va minvant o que amb molt d’esforç no pots
aconseguir el que vols i t’enfonses.

—Per això ve gent no tan jove a les teves classes?
— Sobretot dones. Estan buscant altres eines i com jo des-

cobreixen que per ser tu
mateix no cal ser el millor.

—I vas deixar de fer cims
de vuit mil metres.

—I mira que era de les
poques vegades que m’e-
mocionava a muntanya.
Però quan arribes a dalt
d’aquestes muntanyes
dures, ja penses en el des-
cens, que és tant o més
perillós que l’ascens. En
l’alpinisme buscava reptes
i més reptes. En canvi, en
tai-txi el treball ningú no
te’l veu i per tant no en
pots presumir.

—Això és el que compta?
—Cadascú ha de buscar

la seva pròpia pau i tindrà
la seva pròpia eina per fer-
ho. El tai-txi n’és una. Si la
teva pau interna és de veri-
tat, el defora tant se te’n
dóna, però aconseguir-ho
és difícil.

—Sobretot quan treballes
de bomber, no?

—I quan vas a fer un ser-
vei en què hi ha gent impli-
cada. Has d’estar tranquil,
serè i ser fred davant de
situacions de perill o molt
dures. Llavors penso que
vaig a lluitar contra una
ombra. 

«Cal relativitzar tot allò que ens passa»

Cap a l’interior

a passió per la muntanya el va dur a treballar de bomber,
per fer-hi rescats. Ha pujat cims com el Cho-Oyu, a

l’Himàlaia, i participat en l’expedició Everest 2000, del Centre
Excursionista de la Comarca de Bages. Quan anava amb algun
equip a obrir una via d’escalada s’estaven un dia sencer gaire-
bé sense parlar. Allò li servia per concentrar-se. «Només tu, el
teu company i la paret, amb què dialogaves constantment». Va
continuar practicant la concentració amb el tai-txi, que va
irrompre de cop en la seva vida de la mà del seu amic i excom-
pany d’expedicions Pere Lleonart. Descriu el pas de l’alpinis-
me a aquest art marcial com un viatge cap a l’interior, que
deixa de banda tot allò material. No es considera ni mestre ni
professor de tai-txi i se sent radical quan constata, cada cop
més, que en aquesta vida tot és relatiu.

L
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na de les eines principals per a la protecció del
medi ambient és la qualificació del sòl i el control
urbanístic. Però malgrat la transcendència ambien-
tal del que es pot fer o no en un espai, són els
Ajuntaments i el departament de Política Territo-

rial i Obres Públiques de la Generalitat qui decideixen. Això
sí, amb informes previs de medi ambient i sovint també amb
casos de corrupció flagrant (Marbella, Correa,...) i amb
revessos jurídics de tribunals i fins i tot del Parlament
Europeu (informe Auken). La tramitació d’una modificació
dels usos admesos al sòl passa per la redacció d’un projecte
que inclou un informe de sostenibilitat ambiental (ISA), l’a-
provació inicial de l’Ajuntament i l’aprovació definitiva per
una Comissió d’Urbanisme del departament, que, en el cas
del Bages, recau en la recent constituïda Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central.

En tot plegat, la idoneïtat ambiental dels usos del sòl es diri-
meix al preceptiu informe de sostenibilitat ambiental.
Darrerament n’he consultat un parell. L’un tracta un tema
d’importància ambiental mínima, la
ubicació del nou institut a Castellbell i
el Vilar, l’altre un d’importància màxi-
ma per mig Catalunya, el nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Sallent.

L’ISA per la modificació puntual de
normes subsidiàries a la zona del camí
del Genovès, a Castellbell i el Vilar, per
permetre-hi la construcció d’un institut,
conté pàgines i pàgines insulses, signa-
des per Masdeu Enginyers SL, que
només d’esquitllada i amb molt bona
voluntat podrien tenir alguna relació
amb el coneixement de la natura del
lloc o amb el previsible impacte que
l’institut ocasionaria. Entremig de la
monotonia burocràtica, un parell de
pàgines canvien el to, són llegibles,
tracten de la natura del lloc i fins i tot
em resulten familiars. Aquestes pàgines són copiades de la
Guia d’espais d’interès natural del Bages, publicada per la
ICHN i en part penjada a Internet pel Consell Comarcal del
Bages, cosa que fa més fàcil encara el copy-paste parasitari.

En general, no espereu trobar res de nou als centenars de
pàgines d’un ISA. Els seus suposats redactors són usuaris
avesats de la tècnica del copy-paste. Si contenen alguna dada,
aquesta és manllevada d’algun estudiós local. La parafernà-
lia del formalisme n’amaga l’habitual absència de continguts
propis. Qui encarrega l’informe, qui n’omple pàgines i qui
l’aprova, tots viuen instal·lats en una còmoda mediocritat a
compte dels diners públics. Entre administradors i adjudica-
taris dels informes s’estableix una xarxa tàcita de complicitat
en la incompetència. Si un d’aquests beneficiaris n’airegés
les misèries, automàticament en quedaria exclòs. Si una
al·legació a un expedient argumenta raons, potser obtindrà
resposta de l’administració corresponent; si demostra errors
o incompetències, no. La Cosa Nostra es regeix per la llei de
l’omertà.

Però anem a Sallent, on el POUM i el seu ISA redactat per
Lavola Serveis per a la Sostenibilitat –la major oficina del
sector d’informes ambientals a Catalunya– són transcen-

dents, ja que Sallent, a causa de la mineria de potassa, pateix
la subsidència del terreny i els runams salins de la Botjosa i
del Cogulló.

El runam del Cogulló és l’abocador més gran de Catalunya
(uns 45 milions de tones), el que creix més ràpid (uns 2
MT/any) i l’empresa minera Iberpotash encara pretén
ampliar-lo més en superfície. El runam del Cogulló té una lli-
cència d’activitats concedida l’any 1978 per l’Ajuntament de
Sallent, basada en un projecte que es comprometia a la res-
tauració i revegetació. Aquest projecte es fonamentava en un
estudi geològic que, després d’una exposició descriptiva
excel·lent de la geologia del lloc, decidia amb falsedat mani-
festa que ni la presència de roques calcàries ni la de la falla
del Guix eren cap impediment per instal·lar el runam i que el
lloc era totalment impermeable. El fet és que la salmorra del
runam del Cogulló circula subterràniament sobretot per les
capes de calcària que la pròpia salmorra contribueix a frag-
mentar i pel pla de falla del Guix. La salmorra del Cogulló
reapareix com a mínim a les rieres de Soldevila, de Riudor i

de Bellver; a les fonts del Pitoi, de l’Illa
i del Borinot; a la riba dreta del
Llobregat al tram urbà de Sallent inuti-
litzant els pous del Traval que abastien
el municipi i als talls de la falla del
Guix oberts per la via dels FGC i pel riu
Llobregat a la Botjosa. El Llobregat, en
la seva travessa de Sallent, incrementa
els clorurs de 50 mg Cl/L a uns 250-500
mg Cl/L, depenent del cabal. Consulteu
www.lasequia.org /montsalat per a més
dades i imatges. Un document de
l’Agència Catalana de l’Aigua, distri-
buït per Gabriel Borràs a l’estrena del
documental La Sal de la Mort, el dia
27.03.09, al Kursaal, llista les seves
inversions recents per minimitzar l’im-
pacte de la salinitat a la conca del
Llobregat i les quantifica en 277 M€.
Però l’autorització que el runam del

Cogulló no ha tingut mai és una certificació de compatibili-
tat urbanística definitiva. Per tant, l’abocament de residus
salins al runam del Cogulló, a més de ser ambientalment per-
niciós, és urbanísticament il·legal. Ara, el nou POUM de
Sallent, en comptes de refermar-se a fer complir la legalitat i
ser un instrument al servei general, pretén adaptar la qualifi-
cació urbanística de la superfície que ocupa actualment el
runam del Cogulló, més una àrea d’ampliació, a l’ús per l’a-
bocament de residus salins al servei particular d’Iberpotash.

L’apartat núm. 2 de l’ISA de Sallent, titulat de manera con-
fusa com «requeriments ambientals significatius» i que
ocupa entre les pàg. 15 i 170, fa la diagnosi ambiental del
terme municipal. El seu sots-apartat 2.1.1.3 Hidrologia hau-
ria de ser clau; en realitat és deplorable. No dóna cap infor-
mació de les rieres, pous i fonts de Sallent salinitzats, alguns
dels quals recentment. Només es fixa en l’aigua del
Llobregat. A la pàg.22, les taules 2 i 3 (vegeu requadre) pre-
senten unes miserables dades analítiques de l’aigua del
Llobregat, obtingudes de l’Agència Catalana de l’Aigua
entre els anys 2002 i 2006, respectivament al Pont de
Vilomara i a Balsareny, és a dir, després i abans de Sallent.
Enlloc l’ISA esmenta perquè escull aquests paràmetres analí-

OBSERVATORI DE NATURA
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tics i no uns altres, ni la seva significació. D’aquest paràme-
tres només té una mica d’interès la conductivitat. El que inte-
ressa de debò al pas del Llobregat per Sallent és l’aportació
de clorur, bromur, sodi i potassi, valors tots ells lligats amb la
mineria de potassa i dels quals l’ISA no en té notícia. També
podem preguntar-nos perquè les dades arriben al 2006, quan
l’ISA es presenta a final del 2008. I, molt especialment, ens
hem de preguntar perquè les dades del 2003 al 2006 es repe-
teixen, decimals inclosos, a les dues estacions de mostratge.
L’explicació és ben clara: el copy-paste ha estat mal dirigit.
Les dades entre el 2003 i el 2006 de la taula 2 que s’atribuei-
xen al Pont de Vilomara en realitat han de correspondre a
Balsareny. Aquest error tan barroer s’arrossega després a un
seguit de gràfiques que no expressen res i finalment justifica
la conclusió que el Llobregat no canvia entre Balsareny i el
Pont de Vilomara. En un treball escolar de bàsica, aquest
error garrafal es pagaria amb un suspens rotund. En un infor-
me de Sostenibilitat Ambiental, l’error barroer s’ignora,
l’Ajuntament de Sallent l’aprova solemnement i el presenta
sense rubor a exposició pública. És la germandat dels incom-
petents.

Malgrat tractar-se d’un informe per als usos del
sòl, l’ISA tampoc no s’adona que a Sallent hi ha sòls
salinitzats, i que cada dia són més extensos. El pla
limitat entre la Botjosa, el Llobregat i el torrent de
Mas les Coves pateix en major o menor grau salinit-
zació del sòl. També està salinitzat el fons de la vall
de Soldevila i els torrents que baixen del Cogulló.
En conseqüència, l’ISA tampoc no pot tenir en
compte les limitacions que la salinització del sòl
ocasiona a l’ús agrícola.

Vist que l’ISA de Sallent no analitza per res la sali-
nització de les aigües –malgrat que en paraules de
Gabriel Borràs, director de planificació de l’ACA,
la salinització del Llobregat és el problema de ges-
tió d’aigües més greu de Catalunya– ni dels sòls del
municipi, i que conté errors com per fer envermellir
al més desvergonyit, no hi ha altra opció que rebut-
jar-lo de ple i encomanar-lo de nou. Vist també que
el POUM de Sallent pretén premiar l’infractor ator-

gant una qualificació urbanística a mida al runam del Cogulló
com a fet consumat, cal revoltar-se i recordar als administra-
dors el seu deure de servir l’interès general i fer complir les
lleis. Si fa 30 anys l’abocament de residus salins en terrenys
forestals del Cogulló ja no era urbanísticament adequat, molt
menys es pot acceptar ara quan veiem la salmorra vessar per
tot arreu i sabem quant ens costa a tots posar-hi pedaços. 

Després del mal paper jugat per l’Ajuntament de Sallent
amb l’aprovació inicial del POUM, ara la pilota és a la teu-
lada de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central. Veurem si la Comissió s’alinea al cos-
tat de la incompetència, de la complicitat en el major des-
propòsit ambiental de Catalunya i de l’omertà o bé, ¡espe-
rem-ho!, s’alinea al costat del rigor, del servei general al
país i de la transparència. N’estarem al cas. De la seva
decisió en depèn que la salinització segueixi afectant el riu
Llobregat i l’abastament a la població fins al proper
mil·lenni. En bona mesura en depèn també la credibilitat de
l’administració pública a Catalunya. 
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Vista del barri de l’Estació de Sallent que s'abandona per la subsidència del terreny minat, de les instal·lacions mineres, del runam
salí de la Botjosa i, darrera la muntanya, emergeix el gegantí runam salí del Cogulló. És la mineria de potassa qui ordena l'urba-
nisme de Sallent, no pas estudis, informes, criteris ni autoritats. El riu Llobregat –que veiem en primer terme– en rep les conse-
qüències en forma de salinització de l'aigua.
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la ciutat, pocs nens juguen al
carrer. Per contra, sembla que és

moda apuntar-se a fer alguna activitat.
Anna Soler, cap d’estudis de l’escola de
música Esclat, comenta: «Ara és exage-
rat, n’hi ha moltes. Quan jo era petita hi
havia una escola de dansa a Manresa i
ara n’hi ha dotze». Però d’extraescolars
també n’hi ha hagut en temps anteriors.
La psicòloga Margarida Borràs en desta-
ca les qualitats: «Serveixen com a can-
gur mentre els pares treballen, per com-
pletar l’educació dels fills, per relacio-
nar-se els nens i per aprendre a viure en
societat. Això afavoreix que després, de
joves, tinguin ganes de participar-hi.
També serveixen com a distracció.
Llavors, en funció del poder adquisitiu i
del que valorem com a important, en
triarem una o una altra».

Oferta àmplia
Hi ha una oferta variada, tant privada

com pública, en escoles i en acadèmies:
idiomes, informàtica, esports, música,
teatre, dansa, esplais. Per a Margarida
Borràs, «l’oferta és molt bona. Avui dia
és molt fàcil trobar una activitat per al
teu fill». Però en aquesta diversitat troba
bàsic saber fer una tria, «juntament amb
els nens. Sempre s’han de respectar els
seus interessos, els seus gustos, el seu
caràcter i les seves necessitats. No
tothom té les mateixes habilitats i prefe-
rències. Caldrà que el nen en tingui
ganes, d’anar a fer l’activitat, estigui
motivat». 

Ja fa temps que els centres docents s’a-
punten a la programació d’extraescolars
i observen com el seu ventall d’activitats
es diversifica, «la qual cosa comporta

que cada vegada ens resulti mes difícil
omplir totes les activitats», diu Francesc
Anton, director de La Salle Manresa. El
centre manté moltes activitats amb grups
reduïts i mira de programar tenint en
compte els diferents nivells educatius,
infantil, primària i secundària. De vega-
des, la quantitat de grups amb un nombre
petit d’alumnes és un inconvenient orga-
nitzatiu que l’escola resol amb aquesta
premissa: «Si els nens acaben per no
apuntar-se a aquella activitat entenc que
no la necessiten, que ja la tenen coberta
per una altra banda. Llavors crec que
com a escola ja hem acabat». Que hi
hagi competència en el sector per ells no
és cap inconvenient: «El centre no ofe-
reix extraescolars amb sentit de negoci,
perquè creiem que qualsevol nen fa mol-
tes coses fora de l’escola. La gent és lliu-
re de fer el que vulgui. Fem un servei,
però entenem que la ciutat ja en deu fer
un altre».

D’altra banda, el director de La Salle
creu que amb el temps s’imposen  modes
concretes en la tria d’activitats: «Ara són
l’anglès i les noves tecnologies, i no
tothom ha de fer el mateix. Hem de ser
capaços de lluitar contra aquesta ten-
dència». Però de vegades l’oferiment
d’aquestes activitats obeeix a cobrir
mancances detectades en l’alumnat, tal
com passa en el CEIP Renaixença: «Cal
pensar que moltes de les famílies de l’es-
cola no tenen ordinador a casa ni tam-
poc poden pagar acadèmies privades»,
afirma Jacob Montsech, president de
l’AMPA de l’escola.

Formar-se i divertir-se
Qui ofereix extraescolars no perd de

vista l’aspecte lúdic de l’activitat, que hi
ha de ser per força, segons Anna Soler,
de l’escola Esclat: «Tenim un horari

limitat. Hem de concentrar en tres hores
l’activitat que es faria en tot l’horari
escolar. A més, els nens vénen cansats de
l’escola i la seva concentració no és al
100%. El mètode que fem servir  ja és
bastant divertit, s’hi donen continguts,
però disfressats, sobretot, per totes
aquestes raons. Es tracta de passar-s’ho
bé fent música, no hi ha l’exigència de
treure’s un títol». Joan Carreras, del gim-
nàs Gimbe, també explica que el vessant
lúdic és obligatori per no cansar la cana-
lla: «Oferim activitats esportives i més
lúdiques perquè els nens no poden fer
esport tota l’estona. El gimnàs no és una
prolongació del que fan a l’escola».

Però en la graella d’activitats s’observa
un protagonisme de les de reforç acadè-
mic, sobretot per als més grans. Segons
Francesc Anton, «en ensenyament tot va
lligat. Intentem fer una oferta lúdica,
sobretot per als més petits, però també
que complementi l’estudi». L’escola La
Salle, com moltes altres, ofereix extraes-
colars d’anglès, i també de francès. En la
darrera, a més, hi ha l’al·licient de ser «la
preparació per a obtenir un títol oficial,
cosa que els alumnes, en acabar el bat-
xillerat, agraeixen molt». També, en
conveni amb una acadèmia privada, l’es-
cola ofereix fer Kumon, un mètode japo-
nès que capacita els nens i els dóna habi-
litats per al càlcul i el raonament. Però
tot i ser conscient de la importància de
les activitats formatives, Francesc Anton
opina que les activitats de reforç «segu-
rament s’haurien de fer més a les hores
lectives. Fer més classe després de clas-
se costa. Hi van molt pocs alumnes en
proporció al nombre total d’alumnes
potencials que podrien anar-hi. D’altra
banda, hauríem de ser capaços de trobar
més activitats lúdiques per a educació
infantil, tot i que ja oferim l’esplai els

el tema del mes

Les extraescolars ofereixen
oci, formació i ‘aparcament’
Fora de les hores de classe, cada vegada es fan més activitats. S’ha creat una exten-
sa oferta, en què destaquen les de reforç acadèmic en un horari considerat tradi-
cionalment d’esbarjo. Alhora, l’excel·lent complement educatiu que suposen les
extraescolars es converteix en una programació del lleure dels fills, voluntària o for-
çosa, per incompatibilitat d’horaris. És la tendència d’una societat que mira d’ocu-
par el temps com sigui, en detriment d’altres valors.

SÍLVIA BERENGUERAS
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caps de setmana i  el Juliol Diferent, per
a alumnes de P3 fins a 13 anys.
Competim amb els casals d’estiu que ja
es fan a la ciutat i hi fan anglès, els deu-
res de l’estiu, sortides culturals i piscina,
amb servei de menjador inclòs».

L’anglès, activitat estrella
Des de ben petits, doncs, ja hi ha la ten-

dència a formar-se també a fora de l’ho-
rari de l’escola. Anar a classes de reforç
d’anglès és una opció que per a molts
pares i educadors és obligatòria, vista
l’exigència dels temps. Begoña López
porta el seu fill Ferran, de 14 anys, a una
acadèmia d’anglès des que va començar
1r d’ESO: «És important que tinguin
una bona base, i a més s’ho passen molt
bé». Però per a Mònica Bargalló, mestra
de primària i especialista en llengua
estrangera, l’ensenyament d’anglès, a
dins i a fora de l’escola, hauria de
començar més d’hora: «Encara hi és
poc, en l’entorn. En qualsevol país euro-
peu que parlen tants idiomes, aquest
idioma, que és el mundial, hi és més pre-
sent. És per això que vam voler donar
als nens aquesta oportunitat, perquè la
societat no els la dóna gaire». La
Mònica és mestra d’anglès a la llar d’in-
fants Els Angelets, en què ja fa quatre
anys que parlen aquest idioma durant
unes hores al dia a nadons de 4 mesos
fins a infants de 3 anys, per estimular-
los. Marina Pallàs, la directora del cen-
tre, ja sap que la gent se sorprèn «quan
veu que fem anglès a nens tan petits. Es

pensa que com més llengües els ensenyis
els crearàs més confusió, però els infants
són una esponja. Tot allò que els propor-
cionis saben mesurar-ho cerebralment». 

La Mònica hi ha desenvolupat un
mètode propi d’estimulació precoç en
anglès: «Des que neix, un nen està ben
capacitat per aprendre una segona llen-
gua o tercera. Ho rep com un estímul
més. A partir de certa edat creiem que és
tard fer-ho. En canvi, quan se li creen els
òrgans formadors pot començar a repro-

duir els mateixos sons i aprendre l’idio-
ma tal com aprèn la llengua materna, de
manera natural i que no sigui una assig-
natura més». Davant de l’èxit del projec-
te, les educadores d’Els Angelets van
decidir-se aquest curs a obrir un centre
d’extraescolars impartides totes en
anglès a Sant Fruitós de Bages. La majo-
ria de nens inscrits cursen 2n i 3r de pri-
mària o tenen de dos a tres anys:
«Provenen de Manresa i comarca i de la
Catalunya central. Els pares volen

Marga Garriga: «L’anglès és el que més tiba. En
moments difícils com ara, és l’activitat que els pares no
suprimeixen per als seus fills».
(A la foto, d’esquerra a dreta, Marina Pallàs, Mònica Bargalló i Marga Garriga, de la
llar d’infants Els Angelets).

Una classe individual de música a l’escola Esclat. Fotos: Jordi Alavedra / Sílvia Berengueras
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el tema del mes

donar una formació complementària als
seus fills i fan l’esforç de dur-los fins
aquí», comenta Marga Garriga, titular
del centre. Constaten que una part dels
pares que hi porten els fills tenen un inte-
rès per l’activitat i sobretot perquè prac-
tiqui l’idioma: «L’anglès és el que més
tiba. En moments difícils com ara, és
l’activitat que els pares no suprimeixen
per als seus fills. Tothom està molt cons-
cienciat que l’anglès obre moltes portes.
Com que nosaltres oferim en aquest idio-
ma fer manualitats, per exemple, el pare
reconeix que per un sol import i a un
preu ajustat al mercat el fill està fent una
cosa que li agrada i que a més li serà
útil».

Mònica Bargalló duu la seva filla a la
llar d’infants i a la ludoteca on treballa:
«Crec que la meva nena aviat ja en
sabrà més que nosaltres, d’anglès. Ara
ens va molt bé aquest sistema, però l’any
que ve ja veurem com anirà perquè
començarà P3 a l’escola i això ens can-
viarà tota la logística familiar». 

Fer esport, un clàssic
En països europeus és considerada

l’extraescolar per excel·lència. Tot i així,
Joan Carreras, titular d’un dels gimnasos
amb més solera de la ciutat, hi ha vist
una evolució: «L’esport forma part del
lleure dels nens, però ara hi ha una ofer-
ta més diversificada. Malgrat que conti-
nua havent-hi especialització, en gim-
nàstica els nivells esportius han baixat.
No hi ha gaires nens que disposin de les
30 hores setmanals necessàries per a
l’entrenament de competició. L’esport
d’elit està perdent punts, perquè no s’es-
tà disposat a pagar-ne el preu, la dedica-
ció». De tota manera, troba bo que la
societat busqui una oferta esportiva plu-
ral, ja que això li fa pensar que rebutja
els excessos que ha comès la competició
d’elit. No obstant això, critica alhora la
poca inversió en l’esport base. «Està
molt desatès, quan fomenta uns valors
molt positius. Llavors els pares es bus-
quen la vida en clubs privats, més que no
pas en la competició dura, que desgasta
molt el nen».

Un exemple d’esport base a la ciutat és
l’escola de bàsquet de La Salle, que ges-
tiona una junta esportiva de pares i expa-
res del centre privat i n’aprofita les ins-
tal·lacions. Segons explica Francesc
Anton, director del centre, «és l’activitat
estrella de fa molts anys, la més nombro-
sa quant a participació. Fa mes de 50
anys que existeix, cosa que és difícil de
trobar dins d’una escola. Muntar una
cosa costa poc, en canvi, mantenir-la
costa més». L’escola de bàsquet no cobra
quotes als seus inscrits. «Ara tenim un
equip de noies que aniran a semifinals a
Madrid. Per mi és un orgull que a la ciu-
tat hi hagi molta gent que ha passat per

la nostra escola de bàsquet».
Aquesta mena d’esport base pot des-

embocar en esport de competició i ser
planter d’esportistes, però fonamental-
ment «és una escola amateur que permet
a la gent jove seguir fent esport encara
que no s’hi acabin guanyant la vida.
Pels valors que fomenta, com el treball
en equip i fer exercici, és important que
ho facin. Els clubs d’elit no permeten
això», opina Anton. 

El cost
És obvi que dur a terme aquestes acti-

vitats té un cost, subvencionat en alguns
casos amb comptagotes. Les esportives
tenen un cost força elevat, segons expli-
ca Joan Carreras, de Gimbe: «El mante-

niment de les infraestructures i l’organit-
zació logística, com el transport de la
canalla, és costós. Hem de tenir
instal·lacions adequades a la normativa
de seguretat. A més, és una activitat que
si es fa bé és cara, ja que requereix con-
tractar monitors qualificats». Begoña
López porta els seus dos fills a una esco-
la privada de bàsquet i paga per cadas-
cun uns 50 euros al mes. Ambdós fills
també van a una acadèmia d’anglès, on
paga 150 euros al trimestre per cada un.

En centres que tenen un pressupost
limitat han de posar enginy i dedicació
per abaratir costos, tal com explica Jacob
Montsech, president de l’AMPA del
CEIP Renaixença: «Hem aconseguit
abaratir molt els preus de les extraesco-

Joan Carreras: «L’esport base està molt desatès, quan
fomenta uns valors molt positius. Llavors els pares es
busquen la vida en clubs privats, més que no pas en la
competició dura, que desgasta molt el nen».

Anna Soler: «A alguns nens els és difícil quadrar 
horaris. El que fa extraescolars, en sol fer moltes. Això
fa pensar que hi ha la necessitat d’ocupar-los tant 
perquè l’escola no cobreix algunes matèries».
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lars a partir d’una correlació directa
entre el preu i la participació. Com més
activitats es facin i més fills d’una famí-
lia hi participin, és més econòmic.
D’altra banda hem arriscat comptant
allò just i les subvencions que rebem».
També redueixen costos anant a la pisci-
na municipal, «que ens ofereix millors
preus que les instal·lacions privades», i
buscant monitors entre la comunitat edu-
cativa: «El monitor de futbol i les moni-
tores de salsa, francès i hip-hop són
pares de l’escola. Aquí és fàcil fer això;
tots ens coneixem». Abans hi havia poca
participació en les extraescolars, però
aquest curs han aconseguit la inscripció
d’uns dos-cents nens i nenes, per la qual
cosa n’estan satisfets: «El mite de poca
participació dels immigrants en aquest
tipus d’activitats s’ha trencat». El presi-
dent de l’AMPA del centre addueix
també altres raons que justifiquen l’èxit
de les activitats: «Hem donat moltes
facilitats en el pagament i hem estat fle-
xibles a l’hora de gestionar la inscrip-
ció. I d’altra banda, hi ha un cost humà.
Un pare de l’escola coordina l’organit-
zació de les extraescolars i hi dedica
moltes hores, no és alliberat i per tant no
cobra per aquesta tasca». Montsech
detalla altres dificultats organitzatives
que pal·lien com poden: «Les associa-
cions de pares no podem contractar per-

sonal, de manera que nosaltres busquem
el monitoratge i el CAE, especialitzats
en l’organització d’activitats de lleure,
els contracta».

El tràmit per rebre subvenció per a
extraescolars és molt complicat.
Darrerament el departament d’Educació
ha anunciat més facilitats de tràmit i més
diners per aquest concepte de cara al curs
vinent. Però Jacob Montsech explica la
realitat en què es troben la majoria de les
AMPA organitzadores d’extraescolars:
«Hem sol·licitat ajut per al proper curs
2009-10 i encara no hem cobrat la sub-
venció per al curs que estem. A més,
quan la nova junta va entrar l’any 2008
desconeixia que hi hagués subvencions
d’aquesta mena. També tenim famílies
que tenen beca personal per al mateix
concepte i tampoc no han cobrat res
encara. El dèficit que arrosseguem és
molt gros, però confiem que sigui provi-
sional».

Per la seva banda, la realitat dels cen-
tres docents privats encara és més magra
quant a subvencions per a extraescolars i
els pares n’assumeixen el cost íntegre
sense dir ni piu. Francesc Anton, de la
Salle, considera que «els pares de les
escoles concertades no es queixen prou,
entenen la situació i paguen. Si aquestes
activitats es fan gratuïtament en altres
llocs hauríem de fer comparacions, però

sembla que aquests pares, que només
trien una opció determinada d’ensenya-
ment, no paguin impostos, perquè no
reben cap suport en l’organització i el
cost de les activitats extraescolars».
Actualment l’administració dóna ajut per
a l’organització d’activitats als centres
concertats només per als períodes de l’1
al 14 de setembre i del 23 al 30 de juny,
cosa que el director de La Salle Manresa
valora com «la xocolata del lloro. A més,
paguen molt tard, un any després».

L’aparcament
Malgrat les dificultats organitzatives,

els centres tiren endavant tenint en
compte que «fem un servei a les famí-
lies», afirma Francesc Anton. «En el
moment que noti que no el faig, entenc
que haig de deixar de fer l’activitat,
posar-los-ho més fàcil». Aquesta volun-
tat de donar servei fa que els centres pro-
gramin en funció de l’horari i del calen-
dari escolar. El plantejament de l’anome-
nada setmana blanca al mes de febrer,
que modificaria substancialment les
vacances escolars, dóna als programa-
dors d’extraescolars la possibilitat de fer
més activitats. Llavors, en opinió del
director de La Salle, «el problema que hi
ha en altres períodes de vacances es
traslladarà en aquests dies. Els profes-
sors haurem de treballar preparant clas-

El ppreu dde lles eextraescolars 
PPrreessssuuppoosstt mmeennssuuaall dd’’uunn nneenn qquuee ffaaccii 33 aaccttiivviittaattss (preus aaproximats)

-Anglès: 50 euros
-Música: 47 euros
-Bàsquet: 52 euros
TTOOTTAALL:: 114499 eeuurrooss
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ses, per tant, serà difícil fer més activitat
amb alumnes. Potser caldrà que l’AMPA
busqui monitors per donar servei a les
famílies que treballin, perquè no tinguin
els nens sols a casa. Segurament arriba-
rem a la conclusió que haurem d’oferir
alguna cosa, o la mateixa ciutat ja ho
farà». Però Anton considera que això no
soluciona l’arrel del problema: «El
millor fóra que el món laboral i el món
escolar es posessin d’acord i coordines-
sin horaris. No es tracta de cada vegada
fer més coses per als nens, sinó que
aquests estiguin amb els seus pares,
sobretot els que estan a primària. Es
tracta d’unes edats que no els deixen
sols a casa. Amb monitoratge i més acti-
vitats solucionem el problema d’entrada,
però no crec que sigui la solució bona».

Com que encara no s’ha resolt la qües-
tió candent de fer compatibles horaris de
pares i fills, els centres d’extraescolars
continuen omplint forats. Anna Soler, de
l’escola de música Esclat, afirma que
«tothom vol les primeres hores de classe,
la franja de 7 a 8 del vespre és la més
demanada per als petits de fins a 7
anys». Joan Carreras, de Gimbe, també
corrobora que el gimnàs es programa
d’acord amb el calendari i l’horari de les
escoles. «El nostre horari sempre supleix
la manca d’activitat escolar». Al mateix
temps, però, els organitzadors d’extraes-
colars en l’àmbit privat no creuen que
facin de guarderia, o almenys creuen que
no es pot generalitzar. Anna Soler afe-
geix al respecte que «en el nostre cas fem
una activitat molt específica, musical.
En general, hi ha interès per la matèria
i si a algú no li agrada, ja no ve». 

Les responsables de la ludoteca Els
Angelets veuen amb naturalitat cobrir la
franja de temps que no cobreix ni l’esco-
la ni la família. Per a elles «oferim un
servei als pares». Segons Marga
Garriga, l’Espai Angelets és un projecte
diferent, «està pensat per als pares que
estan ocupats i necessiten tenir el fill
més estona en un centre». Aprofitant
aquesta necessitat, les educadores volen
oferir un centre de qualitat amb certs
avantatges logístics. «El centre és en un
polígon industrial, als afores del munici-
pi. Així, mentre el nen és amb nosaltres
durant 50 minuts, els pares poden anar a

comprar en aquest mateix polígon o
posar benzina. A més, desplaçar-se fins
al centre de la ciutat només perquè el
nen hi faci una activitat que dura menys
d’una hora, els costa molt més temps i
diners». Així mateix, constaten que els
nens accepten estar en el centre i seguei-
xen l’activitat amb interès, tret dels
necessaris períodes d’adaptació en cana-
lla tan petita.

Però, per la seva banda, Jacob
Montsech, de l’AMPA del CEIP Re-
naixença, afirma que hi ha diferències.
No creu que ells facin d’aparcament de
nens, al contrari d’altres centres. «Una
prova és que no oferim servei desperta-
dor ni escola d’estiu, ja que les mares de
l’escola no treballen i no els calen
aquests serveis. A més, un monitor nos-
tre també treballa en una acadèmia pri-
vada i comenta que la dinàmica i l’acti-
tud dels nanos és molt diferent en un i
altre centre. En el privat es tracta de fer
una hora de cangur, en què, als nens,
l’activitat els rellisca bastant».

El paper de l’escola 
Ja hem vist que els centres docents par-

ticipen activament, a través de les asso-
ciacions de pares i mares, en l’organitza-

ció d’extraescolars. Per als educadors,
l’escola «és un bon lloc per fer-ne per-
què els nens mantenen el contacte amb
els professors i això pot donar avantat-
ges als pares», afirma Francesc Anton.
Dolors Estrada, mestra del CEIP
Puigberenguer, constata que «els mestres
valorem positivament que l’escola ofe-
reixi activitats extraescolars, perquè
pensem que  el fet d’empalmar amb l’ho-
rari lectiu és més còmode per als alum-
nes i els pares. D’altra banda, segura-
ment hi ha nens i nenes que, en un altre
lloc, no hi anirien. És una bona oportu-
nitat per gaudir d’unes activitats dife-
rents a les escolars, a preus assequibles
per a tothom». En aquest sentit, Estrada
valora la feina que hi fan les AMPA:
«Segurament que hi ha diferència d’ac-
tivitats d’una escola a l’altra, en funció
dels interessos dels pares, però cal dir
que la feina de les mares i pares de les
associacions és molt important. Són ells
els que en porten tota la gestió».

I és que, així mateix, l’escola, en oferir
extraescolars, fa una funció social,
segons detalla Jacob Montsech, de l’es-
cola Renaixença: «Observàvem que els
nens, un cop fora de l’escola, jugaven al
carrer. Creiem en les extraescolars com

Jacob Montsech: «Observàvem que els nens, fora de
l’escola, jugaven al carrer. Ara, el claustre està content de
les extraescolars, per la dinamització que ha aportat».
(A la foto, d’esquerra a dreta, Ivet Valdeolivas, Jacob Montsech i Joan Garcia, de
l’AMPA del CEIP Renaixença).
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un recurs de cohesió social tenint el
compte els casos de risc que tenim. El
claustre n’està content per la dinamitza-
ció que ha aportat a l’escola. Hi ha més
vida i més companyonia». Per la seva

banda, Dolors Estrada creu que l’escola
pública «podria oferir més activitats;
però, òbviament, si algú vol fer una acti-
vitat més a fons, com per exemple la
música, haurà d’anar a un centre espe-

cialitzat». A la mestra li sembla més inte-
ressant que les biblioteques, mediate-
ques i patis, amb les respectives pistes,
de les escoles, estiguin obertes al barri.
«Això representa més diners, cosa que
no sé si en aquests moments de crisi es
pot demanar, però també seria una
manera d’oferir feina als joves, que la
farien amb molta il·lusió. Només cal
veure l’embranzida que solen tenir els
monitors i monitores dels menjadors
escolars».

Nens estressats
Una altra realitat que constaten els

mestres és que, en general, els nens estan
força ocupats. «Alguns, ja de petits, sem-
bla que van estressats: escola tot el dia i
després anglès, bàsquet, natació, músi-
ca... D’altres diuen que no poden fer
deures a casa, perquè han de fer moltes
altres coses», explica Dolors Estrada.
Sembla, doncs, que en aquest cas les
extraescolars acaben absorbint o esgo-
tant les capacitats d’estudi i concentració
de l’alumne. Però les expertes no volen
generalitzar i afirmen que la relació entre
la quantitat d’ocupació  i el rendiment
escolar depèn molt de cada nen o nena.
Dolors Estrada addueix que «també hi
ha nens i nenes que són ‘llargs de feina’,
organitzats i a més a més tenen un pare
i/o una mare que els ajuden en aquest
sentit, i per tant, ho porten bé». Des de
l’escola de música Esclat, Anna Soler,
cap d’estudis i mestra, també hi observa
el pas de nens petits ocupats. «Ho veus
quan els és difícil quadrar horaris. El
que fa extraescolars, en sol fer moltes.
Això fa pensar que hi ha la necessitat
d’ocupar-los tant perquè l’escola no
cobreix bé algunes matèries».

Una altra professional de l’educació,
Margarida Borràs, psicopedagoga a
l’IES Pius Font Quer, avisa que «cal
tenir en compte no sobrecarregar els
nens amb les extraescolars, no poden
durar moltes hores a la setmana. A
l’ESO hi ha casos concrets que van
estressats. Dels que van sobrecarregats
n’hi ha que poden amb els estudis i les
extraescolars i d’altres que no, això
depèn de la seva capacitat». La psicòlo-
ga acaba concloent que, al capdavall, els
joves porten la mateixa vida que els

Francesc Anton: «El millor fóra que el món laboral i 
el món escolar es posessin d’acord i cordinessin horaris.
No es tracta de fer més coses per als nens, sinó que
aquests estiguin amb els seus pares».

Dolors Estrada: «Quin és el nen o la nena que té
ganes de llegir a les 9 del vespre, després d’una llarga
jornada? N’hi ha, però pocs. Tan clar que tenim que ‘la
lectura ens fa més savis’, però no li deixem temps».
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adults. Si aquests van estressats, segura-
ment els seus fills també. «Tots juguem
al mateix joc i si els pares fan moltes
activitats, és probable que els fills facin
el mateix».

Tanmateix, els professionals no criti-
quen l’alumne que necessita anar a clas-
ses de reforç acadèmic. Per a Margarida
Borràs, llavors «és necessari. Com que a
l’ESO és important estudiar i treure
bones notes n’hi ha molts que van a
repàs per millorar la part acadèmica».
En aquest cas la psicòloga veu diferents
les necessitats de joves i nens: «A la gent
jove els cal preparar-se, però als més
petits els cal fer activitats més creatives i
lúdiques». Però a l’Espai Angelets, la
ludoteca de la llar d’infants del mateix
nom, miren d’aprofitar el temps que
tenen els nens per fer-los «activitats esti-
muladores molt experimentals en anglès
que siguin molt didàctiques. Volem que
el nen aprofiti l’estona per aprendre
alhora ciències, art o música», explica
Mònica Bargalló.

En canvi, Margarida Borràs troba a fal-
tar donar més importància al joc en el
temps lliure, sobretot dels nens més
petits. «Que juguin per jugar. Tenim una
societat molt competitiva que valora els
més preparats, els que sàpiguen més, i es
pot pensar que seran els que trobaran
les millors feines. El joc és bàsic en la
vida de l’infant, hi pot desenvolupar la
seva personalitat i totes les seves habili-
tats, tant en el joc lliure com en el simbò-
lic, que representa situacions a la vida
que per alguna cosa l’han impactat, i
així pot resoldre els conflictes».

Temps programat
Més que no pas estressats, Dolors

Estrada té la impressió que hi ha nens i
nenes que ja van molt programats des de
petits, «que no els queda temps per a la
improvisació, per avorrir-se a casa i així
poder triar què volen fer». De tota mane-
ra, la mestra de l’escola Puigberenguer
també troba que no fer res en alguns
casos pot ser contraproduent: «Entre fer
activitats i  que els infants s’apalanquin
sols durant hores i hores davant d’una
pantalla, és molt millor la primera
opció». I afegeix altres coses que es per-
den pel camí del fer i fer més activitats:
«També preocupa que es perdi, si és que
es tenia, l’hàbit de la lectura; no hi ha

temps. Quin és el nen o la nena que té
ganes de llegir a les 9 del vespre després
d’una llarga jornada? N’hi ha, però
pocs. Tan clar que tenim que ‘la lectura
ens fa més savis’, però no li deixem
temps».

Margarida Borràs avisa que amb aquest
afany de formar i educar els infants se’n
pot arribar a fer un gra massa. «Actual-
ment hi ha una excessiva planificació de
l’horari escolar i no hi ha espai per a la
improvisació, per fer el que surti. No
permetem als nens simplement jugar o
no fer res, però aquesta és la realitat».
La psicòloga veu també en aquest aspec-
te una relació de vasos comunicants
entre el ritme de vida dels pares respecte
al dels fills. «Tenim el nostre horari molt
planificat. Gràcies a la tecnologia tenim
una vida molt còmoda, però és el contra-
ri de l’espontaneïtat, ens fa ser com
màquines». En aquest desfici per tenir-
ho tot controlat, Anna Soler, que també
és mare de dues nenes, considera que
«estem molt pendents del que volen els
nens. Crec hi ha una tendència a fer-los
massa cas», i paradoxalment s’acaba
aconseguint l’efecte contrari.

Altres opcions
Davant les comoditats de la vida

actual, Margarida Borràs proposa als

pares trobar temps per als seus fills, en
primer lloc, i després, gaudir-ne: «No
tot ha de ser fer activitats pagades.
Podem muntar-ne d’altres, com cami-
nades, trobades amb els nostres amics.
Si els pares poden estar a casa i fer
sortides, els fills també ho faran».
Francesc Anton també coincideix a dir
que si els nens avui dia no fan res fora
de casa «la cosa ja no funciona i lla-
vors tot és extern». I aprofita per rei-
vindicar un costum de les famílies que
considera que s’està perdent: «Els nens
han de conviure amb la família. Els
avis són pous de ciència i transmeten
molts valors als néts, han funcionat
molts anys i continuen funcionant molt
bé. La informació que el nen rep dels
qui conviu li durarà tota la vida». El
director de La Salle Manresa és pessi-
mista en aquest sentit, i creu que la
convivència familiar s’empobreix per
aquesta voluntat de voler fer massa
coses. Si es recuperen costums ben
clàssics i antics, constata que la manca
de temps és una obsessió postmoderna.
«Amb les coses ben fetes hi ha temps
per a tot. Els pares han de poder estar
amb als seus fills. El contrari no pot
ser, ja que això vol dir que no aprofi-
tem el temps, i més que perdre temps,
perdem la nostra vida».

Margarida Borràs: «Actualment hi ha una excessiva
planificació de l’horari escolar i no hi ha espai per a la
improvisació, per fer el que surti. No permetem als
nens simplement jugar o no fer res».

Una vegada més, ens trobareu al Passeig, entre els
números 14 i 16, on us oferirem contes, llibres

d’actualitat i de tota mena. I també per dir-vos que
serà la darrera vegada, ja que és l’últim Sant Jordi 

que celebrem junts. Us hi esperem!
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es de fa un temps tinc la sensació que cada
dia hi ha una part del Telediario que és calca-
da del dia anterior i de l’altre i de la setmana
passada i de fa unes setmanes... Avui diuen,
per exemple, «las ventas de turismos dismi-

nuyeron en este primer trimestre un cuarenta por ciento
con respecto al mismo periodo del año anterior». Bé,
s’entén. Però és que ahir ja van dir que «según la patro-
nal de concesionarios de automóviles, Patrococh (m’in-
vento el nom, igual que m’invento totes aquestes dades,
però m’imagino que deu ser un de
semblant), marzo es el mes con el
descenso de ventas de coches más
acusado del último año y medio». I
abans d’ahir van dir, més o menys,
que «los datos referidos a las ventas
de turismos de tres puertas indican
que el número de matriculaciones
fue, en enero, de veinte mil quinien-
tas unidades. Es decir: un cuarenta
y seis por ciento menos en compara-
ción con los datos del mismo mes de
hace un año y un cuarenta y nueve
por ciento menos si los comparamos
con los datos de 2007». Demà
poden dir que «los coches de la
gama familiar que se acumulan en
los concesionarios sin encontrar
comprador han aumentado en un
sesenta y tres por ciento con respec-
to a los que tenían en stock en
noviembre pasado». I així successi-
vament, donant voltes diàriament
sobre el mateix tema, amb un galimaties de xifres i de
tants per cents que no els deuen recordar ni els mateixos
de Patrococh. De manera que al final no podem retenir
cap dada concreta però ens quedem, això sí, amb la idea
que les coses van molt maldades per al sector de l’auto-
mòbil i que, en conseqüència, corren temps molt difícils
per als venedors de cotxes.

Davant d’això hi ha qui es pot posar per un moment en
la pell d’aquells treballadors i imaginar-se com deuen
patir aquesta situació i com deuen desitjar que canviï el
cicle, però també hi ha qui, pensant en la mateixa cir-
cumstància, es creu amb el dret de collar-los fins a dema-

nar-los preus impossibles fent-se valdre que tenen uns
miserables euros per gastar i que l’altre té necessitat de
vendre. He pensat en la gent que treballa en aquell sector
més d’una vegada tot escoltant el Telediario i, no fa gaire,
vaig tenir l’oportunitat de comentar-ho amb un noi que en
ven, de cotxes. Ell em va confirmar aquella sospita. Em
va parlar del cas recent d’una senyora d’un poble a tocar
de Manresa que, pretenent un preu molt per sota del que
podia vendre-li un cotxe, li va dir que no tenia pressa per
veure com haurien d’abaixar-lo i d’alguna manera el va

tractar amb l’arrogància dels qui, en
una situació com l’actual, van a
comprar com qui va a fer una extor-
sió. N’hi ha d’aquests. Vull pensar
que són una minoria d’indesitjables,
però comprenc que n’hi ha una bona
colla. Gent, per exemple, que ofe-
reix treball a preus infames sabent
que la desesperació dels qui necessi-
ten una ocupació els permet abusar-
ne d’una manera sistemàtica, explo-
tadors d’immigrants i de persones
necessitades en general. Però també
hi ha qui, des d’altres instàncies i en
infinitat de situacions ben diverses,
fa valer la seva posició preponderant
per aixafar qui sigui. 

Hi ha qui encara creu que tots els
rics son dolents i tots els pobres són
bons, però la bondat o la mesquinesa
d’una persona no depèn del seu patri-
moni. Algú va afinar més i va dir que
a una persona només se la coneix

quan es converteix en patró. Jo ampliaria la frase i diria
que a una persona se la coneix de debò quan té poder i
veiem com l’aplica. I per això no cal que tingui una gran
bossa ni un gran càrrec, n’hi ha prou que la facin guàrdia
o conserge. Més senzill encara: de vegades n’hi ha prou
amb veure el gest superb d’un vianant que prem el botó
d’un semàfor per fer parar un sol cotxe, per adonar-nos de
com seria si ens pogués fer parar a tots. Algunes situacions
adverses ens permeten veure com actuen els miserables
quan se senten com si fossin rics, i ens demostren que era
ben cert que «no hi ha pitjor tirà que un esclau amb un
fuet a la mà». Ara és el temps de descobrir-los.

JOSEP M. OLIVA
jmoliva@elpou.cat

i
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questa esplèndida residèn-
cia, situada al peu del camí
de Joncadella i prop del Pont
Llarg, va ser aixecada l’any
1866 per Mercè Oms i
d’Argullol, filla de Manuel
Oms i de Prat i continuadora

d’una nissaga posseïdora d’importants

propietats rurals i urbanes. L’edificació
consta d’un volum quadrat de tres plantes
i coberta a quatre aigües i va ser habitada
per masovers a la planta baixa fins fa
pocs anys. Els seus actuals propietaris,
Carmelo Vega i Ana María Garcia, la van
adquirir en estat molt precari l’any 1997
i l’han rehabilitat totalment, respectant

l’estructura exterior i el característic
torreó central –a l’estil d’altres masos
d’època similar, com el d’en Vinyes o el
de Cal Bohigas–, que conserva l’orna-
mentació original i des d’on s’albira una
extensa panoràmica sobre el regadiu del
Poal, l’eix transversal, Montserrat, el
Collbaix i el Prepirineu. 

A

MASIES DEL TERME

JAUME PUIG / Fotos: FRANCESC RUBÍ

Torre de l’Om
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’on ve el nom d’Edicions de 1984?
—D’unes jornades al voltant de George Orwell i

de la seva obra 1984. Al final d’aquestes jornades
se’m va ocórrer satisfer les meves ganes d’edició,
tot i ser bàsicament un lector una mica compulsiu,

que ha llegit els clàssics i a qui agradava molt la literatura. Dins
d’aquesta concepció que l’Orwell tenia de ser un home
intel·lectualment independent i honest, que, per exemple no li
permetia deixar de criticar i dir qui era Stalin, malgrat que fos
un aliat en la lluita contra Hitler, mentre els altres s’aliaven i es
postraven davant de l’estalinisme i en justificaven tots els
crims. Orwell, amb aquesta postura que no era reconeguda per
l’esquerra oficial, em va interessar molt. Amb dos companys
més vam començar una aventura d’aficionats, però al cap de
cinc anys, per motius de força major, ho
vam aturar. No va ser fins el 1996 que ho
vaig reprendre professionalment amb
plena dedicació i amb l’interès de tirar
endavant l’editorial. Però els temps
havien canviat molt i es va produir un
canvi inevitable, que fou el de mantenir
un perfil editorial, però agafant també tot
un altre vessant més cultural. 

—Quines són les col·leccions més sig-
nificatives del començament?

—Temps Maleïts i Soldats de Ploma,
que pretenien mostrar com eren les
societats que pervivien sota els règims
totalitaris del feixisme i de l’estalinisme.
Escollíem els escriptors per la seva vàlua
literària amb independència de l’adscrip-
ció ideològica. Ens importava poc que hi
hagués Sol�enicyn, que per molts era
molt dretà, o Brecht, que per d’altres era
menyspreat per molt esquerrà. Ens inte-
ressava que la literatura mostrés l’imagi-
nari d’aquells autors i de la seva societat.
Concretament, Soldats de Ploma es va
publicar perquè vam veure que hi havia autors compromesos
com Orwell, que havien lluitat personalment i físicament en la
lluita contra el feixisme i després amb la ploma explicaven el
testimoni del que significava el seu combat.

—Quins altres autors publicàreu?
—John Reed, que era un periodista adscrit al Partit Comunista

Nord-americà que va escriure Deu dies que trasbalsaren el
món, imprescindible com a reportatge periodístic. També del
mateix autor, un reportatge de la revolució mexicana titulat
Mèxic insurgent. També vam publicar La meva guerra
d’Espanya, de l’argentina Mika Etchebéhère del POUM, que

va lluitar al front de Madrid, on van ser traïts per les columnes
estalinistes. El seu testimoni de la guerra és el de la primera
dona miliciana que comandava una columna al front. D’André
Gide, Retorn de l’URSS, en què l’intel·lectual desencantat
manifesta de manera molt primerenca cap a on va tot aquell
ideal revolucionari i la seva deriva negativa. En un terreny més
actual, vam publicar Cap de turc, de Günter Wallraff, periodis-
ta que es va fer passar per immigrant turc a Alemanya i que
mostra les peripècies que vivien els seus correligionaris, amb un
testimoni de primera mà. Va ser el llibre més venut en català el
dia de Sant Jordi de l’any 1987. També vam publicar La broma,
de Milan Kundera, que denotava el desencís dels intel·lectuals
enfront dels règims totalitaris de l’Europa de l’Est i concreta-
ment de la Txecoslovàquia d’aleshores. Un d’Ernst Toller, dra-

maturg i poeta expressionista dels anys
20, Una joventut a Alemanya, on explica
la seva vivència i compromís amb la
revolta de Munic i la revolució posterior
a la Primera Guerra Mundial a
Alemanya, que va donar pas posterior-
ment a la República de Weimar, la repres-
sió que van patir pels escamots promo-
guts per la socialdemocràcia i que són a
la base del triomf nacionalsocialista pos-
terior.

—Com és la represa, l’any 1996?
—Comencem amb Mirmanda, una

col·lecció literària àmplia que pretén
donar una visió literària global, sense
limitació de gèneres, i en la qual es com-
bina la recuperació d’autors catalans com
Verdaguer, Eduard Girbal Jaume (La tra-
gèdia de cal Pere Llarg i L’estrella amb
cua, ambientades a Salo, al Bages, o
Santiago Rusiñol (El poble gris) amb la
publicació de clàssics antics i moderns i
autors contemporanis tant estrangers
–Magris, Alaa Al Aswani, per exemple–

com catalans. A la col·lecció Temps Maleïts també hem recupe-
rat autors com Juli Vallmitjana, amb La Xava i tot el seu teatre,
i altres, i també hi hem publicat Dies a Birmània, de George
Orwell, així com El crepuscle de la humanitat, de Kurt Pinthus,
per qui tenia una dèria especial, ja que és una antologia de la
poesia expressionista. A nivell literari mantenim les dues
col·leccions.

—I pel que fa a l’assaig?
—Al començament vam seguir una línia eclèctica, que ara cap

al final és molt més definida. N’hi ha una, Assaig, on publiquem
treballs i estudis de més entitat, i una altra, De Bat a Bat, de

D

«Es va fer una Transició

cap a la desfeta. 

Un pacte de traïció als

objectius polítics pels

quals vam lluitar

durant la Dictadura. 

En són responsables els

González i els Carrillo

del moment, i els 

catalanistes que llavors

remenaven les cireres»

L’ENTREVISTA

JORDI SARDANS / Fotos: FRANCESC RUBÍ
jsardans@elpou.cat             

Josep Cots i Costa
Director d’Edicions de 1984, editorial que publica exclusivament en català.
Extreballador de la Caixa de Pensions, va participar clandestinament en la lluita con-
tra el franquisme en diversos moviments d’esquerra. De jove formà part del
Moviment de Cristiandat de mossèn Junyent, per qui sentia una profunda estima-
ció. Independentista convençut per raons pràctiques i de principi, considera que la
Transició va ser un acte de traïció envers Catalunya i tot el poble treballador
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terreny més lleuger, que no per això menys seriós, però si més
convencional, ja que inclou temes més de divulgació o de
debat, tot combinant història i pensament. Així, entre les dues
col·leccions, tenim autors significatius com els sociòlegs Loïc
Wacquant i Manuel Delgado, el filòsof francès Michel Onfray,
que té el Tractat d’ateologia i una Contrahistòria de la filoso-
fia de sis volums (actualment acabem de publicar el tercer) i
periodistes com Sebastian Haffner, amb Observacions sobre
Hitler i La revolució alemanya 1918-1919.

—Què em pots dir de les publicacions sobre el llenguatge?
—Per aquest Sant Jordi publiquem una història didàctica i

divulgativa, La història més bonica del llenguatge, sobre els
orígens més remots del llenguatge, on al final es parla una mica
del bilingüisme (que és perfectament possible en la ment d’un
nen) i del valor de la immersió.

—L’any 2005 comparteixes editorial amb Maria Bohigas, del
Club Editor?

—Aquell any, la Maria s’adona que la seva editorial feia la
viu-viu dins el Grup Planeta. Podien considerar Rodoreda, però
sense gaire importància ni implicació. Ella vivia a París i va
buscar un aliat per sortir del grup Planeta. Vam parlar i li vaig
explicar com vaig entrar en el món de l’edició. Estava conven-
çut que la seva editorial no podia desaparèixer. Anec-
dòticament, a nivell personal el primer encontre que vaig tenir
amb el català fou arran de l’obra El Crist de nou crucificat,
publicada a El Club dels Novel·listes. Només tenia setze anys i
tota la formació i informació que rebíem aleshores era en caste-
llà, de manera que la lectura d’aquesta obra em va produir un
impacte profundíssim, en poder-la llegir en la meva pròpia llen-
gua. Recordo que la vaig llegir i rellegir perquè no me’n sabia
avenir. Només per aquesta senzilla raó, el Club Editor de
Bohigas no podia desaparèixer. Així que ens vam associar i el
vam impulsar de nou. Les dues editorials estan associades, en
porto la direcció, i l’edició de 1984, mentre que la Maria
Bohigas porta l’edició del Club Editor.

—Com va anar la publicació de l’obra de Rodoreda?
—Vam celebrar el centenari publicant les seves obres que

edita Club Editor en col·lecció de butxaca. A cada volum hi ha
un postfaci sobre l’obra escrit per diferents autors, que pot ser-
vir d’orientació. També hem reeditat la Biblioteca Mercè
Rodoreda i hem impulsat la correspondència completa Sales-
Rodoreda, que ha estat una obra d’esforç considerable de Maria
Bohigas, conjuntament amb Montserrat Casals. El Club dels
Novel·listes continua, en aquesta nova etapa hem publicat la
dotzena edició d’Incerta glòria, de Joan Sales. Actualment la
col·lecció, a banda de mantenir autors que ja tenia en el seu
fons, es dedica exclusivament a la publicació d’autors contem-
poranis vius. Recentment s’ha publicat La cova del sol, d’Elias
Khoury, i, per aquest Sant Jordi, Flors d’ombra, d’Aharon
Appelfeld.

—Pel que fa als autors catalans, com anem?
— La Cara Fosca de les Lletres, una nova col·lecció d’aques-

ta nova etapa on s’ha publicat la Correspondència completa
Sales-Rodoreda, pretén mostrar i proporcionar elements de
memòries, dietaris, epistolaris i també obra esparsa que queda
perduda però molt significativa d’un temps determinat. Ara, la
Maria Bohigas està treballant en diferents obres que són valuo-
ses i que intentem recuperar. A 1984, dins d’aquesta tasca de
recuperació d’autors com Vallmitjana i Girbal Jaume, hem tret
un conjunt d’articles del Cèsar August Jordana, de qui aviat
publiquem El món de Joan Ferrer. Els germans Xuriguera,
Frederic Pujulà i Apel·les Mestres són altres autors en part recu-
perats, i de Xavier Benguerel hem publicat Els vençuts. No hem
creat cap col·lecció específica d’autors catalans, perquè perso-
nalment entenc que no s’ha de fer. La literatura catalana té el
mateix nivell i rellevància que qualsevol altra, per això val la
pena posar-la en el mateix pla d’igualtat. Cal mostrar tota la lite-
ratura, que en el nostre cas, donat que publiquem només en
català, no inclou cap autor castellà.

—A què atribueixes l’èxit d’Olor de Colònia?
—S’ha convertit en un best-seller de qualitat. Se n’han editat

10.000 i en dos mesos ja se n’han venut 5.000. És el primer lli-
bre publicat de Sílvia Alcàntara, de 65 anys. Formada en caste-
llà, tot i que els seus pares sabien català perquè l’havien estudiat
en temps de la República, ella va estudiar català després de la
mort de Franco al Consorci de Normalització Lingüística. Va
estar a l’Aula de Lletres i a l’Ateneu Barcelonès fins que va
escriure una primera novel·la curta d’aprenentatge i una segona
que toca la temàtica de la gelosia, però que es va quedar al
calaix. Olor de Colònia es basa en l’experiència personal d’ha-
ver viscut fins als vint anys en una colònia tèxtil: la Colònia
Vidal. Va construir una novel·la de ficció, amb una trama
mil·limetrada i perfecta, que fa que el llibre es mantingui sem-
pre amb una cadència i un ritme molt bons, en què els diàlegs
estan inserits dins del text narratiu de manera que es llegeix
sense aturador. La seva finalitat és la de mostrar l’atmosfera que
hi havia dins la colònia, i ho aconsegueix plenament. El lector
rep un impacte molt profund d’una època grisa i closa –que no
vol dir que la gent no hi visqués en part contenta, malgrat la
gana i la misèria–, però on es reflecteix fidelment la pobresa,
dins d’una intriga important on ni els bons ni els dolents ho són
completament. Hi ha una mesura que fa que la novel·la encara
sigui més creïble, que també mostra d’una manera molt subtil
l’evolució del país dels anys 1950-1960 des del punt de vista de
l’autoritat paterna, de la crisi del tèxtil i de l’evolució de
l’Església. En definitiva, la caiguda d’un món i la seva substi-
tució per un de nou.

—Què em pots dir de Contes bàrbars, del manresà Joan
Esculies?

—Esculies va néixer l’any 1976. Es tracta d’un autor jove i els
Contes bàrbars mostren la seva mestria i evolució. Va comen-
çar amb Ocell de pluja, que va obtenir el premi Ciutat d’Elx, i
després va escriure Tràilers, que eren uns contes molt breus de
pàgina i mitja, mitja pàgina o una de sencera, que reflectien
prou bé la idea del conte o millor dit la seva moral. Els explica-
va molt ràpidament i eren enginyosos. Va obtenir el premi
Mercè Rodoreda de contes. Contes bàrbars aplega set relats en
què l’autor madura cap a una literatura més realista. Escriu amb
una tensió mesurada que, sense estripar res, és com una navalla
que talla finament. Són contes absolutament contemporanis, ja
que mostren exactament com és la societat i li fan de mirall.
Tots tenen un final que invita a la reflexió i a una certa perple-
xitat. Són retrats del paisatge espiritual del nostre temps. Fan
referència a l’adolescència, a la immigració, a la classe social,
al poder, als mitjans de comunicació i a la desinformació o a la
seva banalitat, així com a la insatisfacció personal. Comença a
adquirir maduresa en l’escriptura i prefiguren un autor molt
sòlid.

—Heu apostat per altres escriptors joves?
—I tant, concretament per Jordi Lara, conductor del programa

Nydia del Canal 33. És un escriptor de 40 anys, del qual vam
publicar un petit llibre, Papallones i roelles, un assaig biogràfic
sobre el coreògraf Salvador Mel·lo, que és una meravella.
Després ens va sorprendre amb Una màquina d’espavilar
ocells de nit, una obra literària barreja de ficció, assaig i auto-
biografia. El fil narratiu són set relats autobiogràfics en els quals
explica amb un llenguatge ric, escrit amb recursos i registres
diferents, una part del seu periple vital de la primera joventut al
voltant de la música i dels músics de cobla. Ens dóna la pers-
pectiva del que eren i com eren a mitjans dels anys 80 algunes
cobles, de les peripècies i aventures d’un jove que comença
aprendre la vida. És un llibre seriós i rialler a la vegada, amb
una fina ironia. Els primers capítols són una novel·la concentra-
da, després s’endinsa en una recerca personal sobre tres mestres
de la cobla, entre ells Juli Garreta. Ens trobem davant d’un autor
d’una enorme potencialitat narrativa. 

—Va una mica a contracorrent, oi?
—Sí, perquè ha cregut en la renovació de les estructures i de
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la manera de fer de la dansa i de la música d’arrel. La dansa ha
tingut una evolució important amb autors com Mel·lo. La cobla
també experimenta i busca altres camins, mentre que la sarda-
na s’ha quedat una mica tancada en el seu món i li manca reno-
vació per obrir-se a la gent nova. És un home inquiet, preparat
i amb talent, que obre canals i que a la televisió fa un programa
molt interessant. Ara prepara un llargmetratge. D’en Lara se’n
sentirà a parlar molt i en gaudirem. 

La clandestinitat
—Què em pots explicar de la teva etapa en clandestinitat?
—Queda lluny, tot plegat. Érem joves. De fet vaig començar

pels volts del 63. A Manresa va ser una cosa molt senzilla, tot i
que en aquells moments era prou arriscada. Durant dos anys
d’aventura seminarística vaig coincidir amb la famosa manifes-
tació de capellans i a títol personal uns quants vam organitzar la
contrapropaganda de la repressió policial, que vam difondre per
les comarques d’Osona, el Bages i l’Anoia. També vam actuar
contra el referèndum dels 25 anys de Pau, demanant el boicot.
Cap al 65 i 66, a Manresa, una colla vam fer accions puntuals
de propaganda en contra del règim franquista, que es va esten-
dre a la conca industrial del Cardener. D’aquella època, recordo
mossèn Dalmau, a qui vaig conèixer posteriorment i que em va
posar en contacte a Barcelona amb el moviment obrer. A partir
d’aquí vaig començar el meu compromís polític i social.
Sempre he cregut en la força de les idees a partir de la propa-
ganda, de l’organització i de la transformació social que ocasio-
na unes estructures d’organització de la gent. Però també he
après que el poder utilitzarà sempre la violència abans de dei-
xar-ne anar un bri.

—On es concreta aquest compromís?
—A les Comissions Obreres, en un moment que eren forma-

des per diferents tendències del moviment obrer, i en el Front
Obrer de Catalunya, que em posa en contacte amb el sector

obrer de la Maquinista Terrestre i Marítima. Més tard, l’expe-
riència a Cartagena durant la mili, que vaig fer als 26 anys, va
ser una bona escola d’agitació i organització obrera amb els tre-
balladors de la Bazán. De retorn a Barcelona, milito en movi-
ments socials antiestalinistes.

—També dins l’anarquisme?
—Personalment, no hi he tingut relació, si bé crec que el

moviment obrer a Catalunya manté un important component
anarquista malgrat l’oposició que sempre n’ha fet el comunis-
me oficial. 

—El català fou bandejat per la Dictadura, però també pels
moviments d’esquerra clandestins?

—Una bona part dels moviments d’esquerra vivien d’esquena
al problema nacional, i més concretament de l’ús del català. Les
organitzacions d’esquerra lligades a sectors més industrials i
amb una forta immigració castellana patien un tall estructural
com tothom respecte a la Catalunya republicana. Creats com
qui diu de nou dins el franquisme, mantenien un anticatalanis-
me covat en la lluita de classes des de començaments del segle
XX fins a la guerra. D’aquí ve aquesta identificació perversa que
anar contra la burgesia esdevenia sota el franquisme anar con-
tra tot el que era català i això encara dura avui. L’ús del català
amb normalitat sempre esdevenia conflictiu. Constitueix un
dels aspectes pels quals finalment vaig dir que ja n’hi havia
prou. 

La Transició
—Quina opinió et mereix la Transició política?
—Encara que, com diu l’Espriu, prefereixo «esguardar enda-

vant», cal dir clarament que després de la Dictadura vam ser
derrotats: els pactes de la Moncloa entre franquistes, catalanis-
tes i partits d’esquerra van suposar la fi de la gran ocasió que
teníem per fer net del període franquista. Vaig votar contra la
Constitució i contra l’Estatut perquè aleshores veia que tot ple-
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«La literatura catalana té 
el mateix nivell i rellevància
que qualsevol altra, per això
val la pena posar-la en el
mateix pla d’igualtat»
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L’ENTREVISTA

osep Cots i Costa neix a
Manresa el 4 de juny de
1942. De pare manresà,
Maurici, nascut a les
Escodines, que fou
durant 50 anys treballa-

dor de banca a l’edifici on es
van instal·lar la Banca Arnús, el
Banc Colonial, el Banc Central i
després el Popular Espanyol. La
mare M. Carme, de Vic, va fer
de minyona d’una família
d’Esparreguera que tenia una
fàbrica de gasoses. Tenia un
germà, Joan, mort fa tres anys.
Comença a anar a escola amb
les monges de Sant Francesc,
després passa a l’Acadèmia Bal-
mes, a la plaça de la Independència, i finalment a La Salle.
De jovenet entra a treballar a la Caixa de Pensions de
Manresa, on el seu oncle feia d’interventor. Durant dos
anys va al Seminari de Vic a estudiar per capellà, però ho
deixa i retorna a La Caixa a Barcelona. Es compromet polí-
ticament amb l’antifranquisme de molt jovenet i exerceix
clandestinament: «En el fons, tenia dues vides». Forma part
del Moviment de Cristiandat de mossèn Junyent, «que era
un home amb unes idees democràtiques molt profundes,
que em va impactar molt. Va canviar molt aquest moviment
de cursets, que era fatxa a Espanya i ell li va donar un
caire de renovació cristiana i democràtica». Junyent va ser
el seu pare espiritual i ideològic. «Em va ajudar molt en la
formació de la meva personalitat. La seva mort em va afec-
tar molt». Actualment, però, és manifesta ateu. 

La seva presa de consciència política sobretot en relació a
Catalunya va començar aleshores. Des de Barcelona, entra
en contacte amb moviments antifranquistes i socials d’es-
querra fins després de la mort de Franco. Milita al FOC
(Front Obrer de Catalunya) i marxa al servei militar a
Cartagena. Quan torna a Barcelona milita en moviments
socials, sempre de caire antiestalinista. Agafa diverses
excedències de la banca per dedicar-se més intensament a
la lluita clandestina fins que arriba el seu periple editorial
l’any 1984, quan el comença a impulsar primer com a afi-
cionat durant cinc anys. Plega definitivament de la Caixa i
a partir de 1996 inicia un període editorial professional amb
total dedicació, comença la publicació de la col·lecció lite-
rària àmplia: Mirmanda. L’any 2005 s’associen Edicions
de 1984 i Club Editor. 

el Perfil

J

gat no anava enlloc, i ara mirat en perspectiva m’hi ratifico
encara més. Considero que va ser una Transició cap a la desfe-
ta. Un pacte de traïció als objectius polítics centrals pels quals
vam lluitar durant la Dictadura. En són responsables els
González i els Carrillo del moment, així com els catalanistes
que llavors remenaven les cireres, que pretenien defensar
Catalunya i a la pràctica l’ensorraven. De tal manera que la
Constitució no és més que la constatació d’aquesta traïció pro-
funda a la necessària llibertat que volíem tots. Ara ho estem
pagant i l’únic que van aconseguir és ajornar el problema. És a
dir, el problema nacional no és resolt i el problema social con-
tinua estant igual perquè el sistema és el que és. 

—I per què els dirigents catalanistes van actuar i a voltes
actuen d’aquesta manera? 

—Modestament, crec que en aquell moment no coneixien el
moviment social de prop, tot i pensar que sí, i sembla que avui
passi el mateix: amb independència dels interessos inconfessa-
bles, es fan il·lusions. En temps de la Transició es pensaven que
a Espanya es podia discutir el poder castellà perquè ja s’havia
passat d’una dictadura a una democràcia, quan el problema amb
l’imperialisme castellà és de segles i la dictadura ha estat la ma-
nera com s’ha exercit aquest imperialisme en una època concre-
ta. Políticament no es poden tenir aquestes il·lusions, ni tan sols
la de pensar que ens permetran fins i tot recollir una engruna.

—Així doncs, més victimisme?
—No gens. La denúncia si no s’acompanya de renúncia no és

victimisme. El victimisme que patim en aquest país en el fons
no és més que una tàctica política de partit que no va enlloc. Per

a mi és el victimisme del botiguer curt de gambals i consisteix
a queixar-se molt per de seguida acceptar el que et donin, al
preu que sigui, i moltes vegades per interessos estrictament
només de partit. I això tant serveix per la política nacional com
per la social. Sempre he votat buscant el mal menor, ja que mai
no he deixat de votar ni crec en l’abstenció, ni en el vot en
blanc, però crec que s’ha d’impulsar la base: el moviment ciu-
tadà, del poble, d’una manera ampla, rigorosa i empenyent fort.
Mentre que el vot serveix fins que no es demostri el contrari per
evitar el mal major. És a dir, per tenir el mal menor, cal el movi-
ment ampli de la gent per forçar el compromís dels que gover-
nen, siguin els qui siguin, sense cap mania.

—Tornant a l’edició, quina és la situació del món del llibre en
català?

—El nivell de lectura ha augmentat. Hi ha molts més lectors
que fa deu anys, però, constatat això, a Catalunya el percentat-
ge de lectors que sempre llegeixen en llengua castellana i dels
que sempre ho fan en llengua catalana, referits als lectors adults
i amb dades del 2007, és manté entre un precari 20% per al cata-
là i un 70% per al castellà. 

—Quin hauria de ser el paper de l’administració catalana?
—Ens cal una ajuda decidida en les línies d’oferta més precà-

ries de l’edició i fer bons per al món de l’edició els arguments
que el conseller de Cultura aplicava per al món del cinema,
quan deia que la manca d’oferta desincentiva la demanda. És
clavat, això és el que fa falta. Cal una ajuda eficient i suficient,
i no la tenim, més aviat la perdem, i això significa un impacte
directe a la línia de flotació de la indústria editorial en català. 
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a fotografia de l’edifici
de Correus i Telègrafs
correspon a l’any 1963.
Abans el servei de
Correus havia estat al

número 44 del tram del passeig
nou, a tocar del davant de l’anome-
nada plaça de la farola. La inaugu-
ració oficial i benedicció es va fer
el dissabte dia 7 de setembre de l’any 1957, per bé que uns
mesos abans ja hi funcionaven diversos serveis. El nou edi-
fici de grans dimensions alçat a la plaça d’Espanya, fou
construït pensant en l’increment constant del servei postal
i telegràfic de la ciutat i la Catalunya central. Manresa era
el primer centre postal de la província de Barcelona i en
depenien 42 agències o carteries, bàsicament de l’entorn
del Llobregat i el Cardener.

L’any 1956 el nombre de carters
era de 22, els  quals havien repartit
2.700.000 cartes a domicilis, pro-
cedents de tots els punts de l’estat,
sense incloure la correspondència
rebuda de l’estranger.  En l’ocasió
de la inauguració oficial es va
estrenar el nou segell de franquejar
amb el nom Manresa. Al mateix

edifici quedaren instal·lats els nous apartats de correus i
l’oficina de Telègrafs que va despatxar 28.000 telegrames.  

La imatge desèrtica que ofereix la fotografia de 46 anys
enrere contrasta amb la constant circulació de persones i
vehicles el dia d’avui. Tot canvia, com ara canviarà amb
motiu de la remodelació i ampliació que s’està duent a
terme, on el públic podrà ser ben atès pel personal, com ha
estat habitual sempre en l’edifici actual. 
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Text: Ignasi Torras Garcia 
Fotografia d’Antoni Quintana i Torres (Arxiu Comarcal de Manresa)

IMATGES DE LA DICTADURA

L 1963
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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

Kia Soul 1.6 CRDi: La tercera via

es que va ser presentat a la premsa
especialitzada no ha parat de rebre

elogis i benediccions. Fa poc que ha arri-
bat al mercat i ara només falta que els
compradors –majoritàriament joves– li
facin confiança. Pertany a un segment
que acapara més del 20% de les vendes,
però el Kia Soul enganya al primer cop
d’ull. El trets de la carrosseria l’apropen
als 4x4 més xics i a certs monovolums de
butxaca, per bé que el cotxe parteix d’un
esquema ben convencional. Tracció i
mecànica al davant; cinc places disponi-
bles, plataforma de suport completament
plana; generositat a cabassos quant a
superfície envidrada i molt de disseny.
Vet aquí, doncs, un utilitari en tota regla.
Modern, convincent en estampa i precís
quant a l’aprofitament de l’espai interior.
Res de tracció integral o prestacions
endimoniades. Els coreans han optat per
formes quadrades, un pensament d’ergo-
nomia i alguns centímetres més d’alçada
respecte del terra. 

Estèticament, a nosaltres ens ha agradat
per mesures, per la doble distribució de
l’engraellat frontal, les vistoses òptiques
que hi reposen,  les barres longitudinals
del sostre i les motllures decoratives dels
laterals de la versió més estrident. No
duu banqueta plegable al darrere, ni
seients posteriors modulables longitudi-
nalment. Però guanya un parell de centí-
metres respecte d’algunes berlines que li
poden fer ombra i no hi ha problemes per
encabir-hi passatgers cridats a files a
l’ACB. Tampoc no trobarem reglatge en
profunditat per a la columna de direcció
(que només podrem adaptar en alçada),
ni suport lumbar, però la visió que obtin-
drem darrere el volant és francament

panoràmica, les portes –grosses– tenen
un angle d’obertura poc freqüent i l’inte-
rior és d’allò més aprofitable. Plàstics i
entapissats creen una atmosfera dual, el
panell queda ben endreçat i disposa de
connexió USB. Crida particularment l’a-
tenció el to rogenc de l’interior de la
guantera i la presència de bosses portaob-
jectes a l’esquena dels seients davanters.
La ràdio arriba integrada. En el dipòsit hi
caben amb prou feines 35 litres (cosa que
pot arribar a condicionar l’autonomia en
llargs recorreguts) i si punxem haurem de
confiar en el kit aquest que ara està tan de
moda. Però ja no hi ha més llacunes! 

El Kia Soul dissimula molt bé
l’excel·lència del seu comportament sota
una impecable relació qualitat-preu i un
consum de contenció. És l’eina propícia
per trobar estacionament i un dels vehi-
cles del segment més resolutius en carre-
tera. El propulsor dièsel que anima el
flamant urbà de Kia que hem testat és de
1.600 cc amb turbo. La fitxa tècnica li
atribueix 126 CV de potència, però
estem convençuts que en el banc de pro-
ves n’ha de donar algun de suplementa-
ri. En el dia a dia és molt fàcil de portar.
Si no anem a plena càrrega ens propor-
cionarà acceleracions més que correctes,
creuers legals i empenta suficient per
afrontar la major part dels avançaments.
Munta una caixa de canvis de cinc rela-
cions curtes que generen empenta a par-
tir de les 1.500 voltes. Acusa una certa
rumorositat en els règims més alts, però
la progressivitat de la mecànica estalvia
força haver d’esprémer el motor en bona
part de les condicions de trànsit habi-
tuals. Una sisena velocitat –segur–
rebaixaria encara més les mitjanes de

consum d’un model que no destaca pre-
cisament pel seu perfil aerodinàmic. 

El Soul proporciona un comportament
noble. Genera confiança perquè l’ampla-
da de vies compensa el plus d’alçada de
la carrosseria. La direcció, elèctrica té un
tacte peculiar, sense que això impliqui
pèrdua d’eficàcia. L’auto porta control
d’estabilitat ESP de sèrie, un element
molt poc intrusiu que només actua en el
supòsit que circulem amb excés d’opti-
misme dinàmic. Els frens compleixen.
Tenen bon tacte i mantenen contingudes
les distàncies quan ens proposem aturar
el cotxe. Tot i que el centre de gravetat
queda un xic més amunt de l’habitual, el
Soul gronxa poc i només demostra el seu
caràcter subvirador si entrem en un revolt
tancat a més velocitat de la recomanable.
Això sí, la contenció de la tara i les ares-
tes de la pròpia carrosseria fan que acusi
més les ràfegues de vent lateral. 

FFIITTXXAA TTÈÈCCNNIICCAA 
Motor: Davanter. 1.600 cc d’alu-

mini. Injecció directa Common Rail
amb turbo. 128 CV. Canvi de 5 vel.
gasoil. Direcció: assistida elèctrica-
ment Frens: Discs vent/discs Vel.
Màx: 182 km/h. Consum mitjà:
5,2 litres  Preu: 13.402 euros.

D

Formes cúbiques per a un ús polivalent. El disseny d’aquest urbanita és una de les armes
més convicents. Trenca motlles. La seva estampa encaixa a la perfecció amb el que dema-
na el jovent. És fàcil de dur, resulta espaiós  i opta per solucions tècniques molt enraonades. 
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la fila cultural

ossiblement era una idea vaga i
fugissera de més d’un lletraferit:

poder conèixer tots els que són afins a
l’art de la paraula per trobar-se i compar-
tir la màgia i la connexió de la literatura.
El novembre passat aquesta mateixa idea
rondava pel cap de Jordi López, psicòleg
i escriptor en potència. Finalment, trans-
formà la utopia en realitat i des del març
passat, els bagencs podem dir que tenim
una Associació de Joves Escriptors en
Llengua Catalana (AJELC). La creació
d’aquest grup ha estat possible gràcies a
la vinculació del jove impulsor amb
l’AJELC de Barcelona. La seu i el pro-
jecte pioner van néixer l’any 1980 amb
l’objectiu de convertir-se en un punt de
trobada de joves per compartir l’interès
literari comú. Els objectius són clars: pro-
moure que la gent jove escrigui a
Catalunya, donar suport els joves escrip-
tors per tal que no els sigui tan difícil
difondre les seves creacions, i per últim, i
no menys important, aconseguir satisfer
les ganes d’expressar-se i alhora gaudir-
ne. Per aconseguir aquests reptes, cal
complir un únic requisit: no superar els
35 anys.

Antecedents
L’AJELC segueix les directrius i la

mateixa manera de funcionar de l’asso-
ciació barcelonina pionera, tot i salvant
les distàncies, ja que a Manresa es troba
tot just en el seu naixement. Actualment
compten amb 12 socis, d’orígens i pro-
fessions ben diferents: des de filòsofs a
enginyers. Per bé que provenen de disci-
plines ben variades mostren com la
necessitat literària no està aïllada a les

facultats de lletres. Alhora, la majoria
dels socis comparteixen el fet de no ser
escriptors professionals que hagin publi-
cat, cosa que indica que «tothom hi és
benvingut i que tots podem formar part
d’aquesta associació, sigui per aprendre
o simplement per gaudir», apunta el
Jordi.

Amb la creació d’aquesta filial bagenca,
Manresa es convertirà en l’única ciutat
fora de Barcelona que acull una delega-
ció de l’entitat. El desig de l’Associació
de Joves Escriptors seria que diferents
associacions de joves de la ciutat, que uti-
litzen la paraula per crear o expressar,
també se sentissin propers amb l’AJELC
i que fos una eina útil. D’aquesta manera
quedaria integrada al ric teixit associatiu i
cultural de la ciutat i s’establirien interes-
sants sinergies creatives. El projecte vol-
dria seguir l’estela marcada per altres
associacions o grups literaris semblants.
«Terrassa és un bon referent amb els
Amics de les Arts», un col·lectiu que es

reuneix per promocionar les seves crea-
cions i que organitzen activitats variades.

L’associació va néixer el passat 7 de
març, amb una inauguració digna de tot
el que algun dia vol arribar a ser: expres-
sió creativa en estat pur. Fou un acte qua-
lificat de gran èxit pels mateixos organit-
zadors, ja que més de 150 persones s’a-
plegaren per explorar, a partir d’una per-
formance de dues hores, què era allò de
l’AJELC. L’actuació fou un recull de
mostres de teatre, dansa i poesia. Art al
carrer, destinat a ser compartit i transgres-
sor. I és que l’energia que fa coure i
moure aquest projecte és la mateixa pro-
ximitat amb la gent, amb tot tipus de gent
i de llocs. «Cal que la literatura es des-
lliuri dels llibres i es trobi pel carrer, a
l’abast de tothom»,  lema compartit i
anhelat també pel cicle Tocats de Lletra.

En aquest sentit i parlant d’aquest cicle
literari, que des de fa dues edicions ofe-
reix la ciutat de Manresa pels volts del
mes d’octubre, Jordi López fa amb caute-
la un petit avançament: Enguany l’asso-
ciació col·labora en el comitè organitza-
dor del cicle i ja tenen un munt d’idees i
actuacions previstes. D’aquesta manera
encara es podran donar més a conèixer i
constata que podran tenir ocasió de dei-
xar petjada. «El que hauríem de preten-
dre els joves és ser una mica més agosa-
rats. Deixar el seny una estona i buscar
la rauxa. Les activitats que tenim en ment
no tenen l’objectiu d’ensenyar a escriu-
re: els deures s’han de fer a classe, nosal-
tres voldríem que la gent perdés la ver-
gonya de mostrar els seus textos».

Activitats
Surt de la foscor. Amb aquestes quatre

paraules, l’associació va fer un pas més
per acostar-se als joves escriptors. Es

L’Associació de Joves
Escriptors ja és realitat

P

ANNA NAVARRO BOSCH

Cada vegada es té més por de dir les coses pel seu nom. Sigui per censura, per timi-
desa, per principis o per prejudicis, la societat tendeix a encapsular el que pensa i
no deixar-ho sortir. Un canal que permet aquesta expressió frustrada o interrompu-
da el tenim ben l’abast: prendre un full, agafar un bolígraf i no filtrar cap pensa-
ment. Perquè si parlar ens fa humans, escriure ens fa més perdurables.

Jordi López. Foto: J. Alavedra
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tracta del missatge que acompanyava la
promoció del  primer concurs de literatu-
ra ràpida La Seu, celebrat el passat 18
d’abril al matí a la basílica. Aquest con-
curs pretenia que tots els joves interessats
poguessin escriure en espais de la ciutat
carregats d’inspiració, en aquest cas la
Seu. El resultat: un primer pas per l’asso-
ciació, ja que van donar-se a conèixer i la
participació, tot i que reduïda, va aconse-
guir una mitjana d’edat de 24 anys.
S’espera que aquest concurs sigui només
el primer d’una sèrie de semblants, que
buscaran nous llocs per trobar-se i crear.
López apunta que podrà ser en bars que
destil·lin encant o també en un espai obert
com un parc. La qüestió serà deixar-se
portar per indrets i racons de la pròpia
ciutat que podran arribar a despertar les
muses més adormides.

Una potent inauguració i aquest primer
concurs han estat el tret de sortida d’un
munt d’activitats suggerents que l’asso-
ciació té planejades per tot l’any. Per
començar, aproximadament cada mes
s’organitzen els Aplecs Bohemis, una tro-

bada relaxada i informal al bar La
Maduixa per llegir obertament les crea-
cions literàries de cada soci participant.
D’aquesta manera, els companys poden
opinar sobre les obres i retroalimentar l’a-
prenentatge. A banda dels aplecs, s’oferi-
ran per als socis diferents sopars literaris,
amb la presència d’algun escriptor cone-
gut. 

Sense deixar de banda la part més
didàctica, l’associació també posa a l’a-
bast de tothom qui ho vulgui un taller
d’escriptura creativa que buscarà inspira-
ció i ganes d’escriure per diferents llocs
de la ciutat. Aquest taller començarà el  8
de maig i durarà fins al 26 de juny, tots els
divendres, i està obert a tots els interessats
de manera gratuïta. Aquesta activitat vol
ensenyar a buscar la inspiració més enllà
del pànic de la pàgina en blanc o del cur-
sor intermitent de l’ordinador; treballant
sense vergonya les emocions; i, a través
de la pràctica, corregir els propis errors. A
llarg termini, no es descarta ni es veu del
tot impossible arribar a publicar algun
recull de textos dels socis, com ja ha fet la

delegació central. ¿Arribar a tenir una
espècie de denominació d’origen bagen-
ca en termes d’escriptura? No se sap mai,
però de moment s’està obrint un possible
camí.

Per als interessats a formar part de l’as-
sociació, poden dirigir-se directament al
local de la Kampana, on es troben els
dimarts de 10 a 11 h i els dijous de 17 a
19 h, i pagar la inscripció prèvia de 32
euros anuals o 24 euros amb carnet jove.
I com si d’un epíleg es tractés i ara toqués
fer balanç, només manca insistir en el fet
que tots podem escriure. Bé o malament,
llarg o curt; però els humans tenim la ne-
cessitat de comunicar. Només falta ex-
pandir el coratge per deixar aflorar aques-
ta lírica quotidiana. Per ajudar en aquest
exercici de confiança individual, ha nas-
cut l’associació. No per ensenyar a
escriure sinó per creure que, si es vol, es
pot, i que, per escriure, ser jove no és un
obstacle sinó un avantatge. De moment,
l’associació té encara amb pocs mem-
bres, però de fet, les grans idees sempre
han sorgit de molt pocs individus. 

LES TAPES DEL POU
El PPou, pperò dd’etiqueta

Comandes al 93 872 50 18 o a elpou@elpou.cat

Il·lustració: Anna Crespo
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urant la segona meitat de la dècada dels seixanta l’art
va encetar una nova línia de recerca que volia trencar
amb les convencions establertes, fer crítica de l’en-
torn social, polític i cultural del moment, i oposar-se
al mercantilisme i comercialització de l’art. Aquesta

nova línia artística, que neix coincidint amb els canvis i convul-
sions del context social i polític del moment, va deixar de cen-
trar-se en els aspectes formals de l’obra per endinsar-se en el
concepte, en la relació entre obra, espai i espectador, per oferir
un discurs artístic, social i polí-
tica actuant com a agent que
incentiva la reflexió. L’ex-
posició Més enllà de l’objecte.
Obres de la Col·lecció Macba
mostra aquest canvi d’inquie-
tuds i llenguatges artístics. I ho
fa a través d’obres de gran qua-
litat i de destacats artistes cata-
lans que foren decisius en
aquell moment per la seva actitud inquieta i de recerca de nous
materials i vies d’expressió. És una oportunitat per veure i
entendre l’art que va establir bona part de les bases de l’art
actual i per visitar una de les poques col·leccions d’art contem-
porani públiques del nostre país. L’exposició estarà oberta fins
al proper 24 de maig al Centre Cultural del Casino, de Manresa,
i el dissabte 9 de maig s’ofereix una visita guiada a dos quarts
de 5 de la tarda, oberta a tothom. 
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ART. Maria Camp

El Macba ens visita

D
quest mes tindrem l’oportunitat de veure dues pel·lí-
cules excel·lents que sobrepassen l’interès cinemato-
gràfic en enfrontar-nos amb el passat històric de ma-
neres ben diferent. A La teta asustada, una ficció amb
arrels en el realisme màgic que va endur-se l’Os d’Or

al festival de Berlín, la protagonista és una víctima indirecta
dels conflictes polítics del Perú que ha d’aprendre a oblidar. En
canvi, a Vals con Bashir, Palma d’Or al festival de Cannes, es
reflexiona sobre el conflicte araboisraelià reproduint les vivèn-

cies del mateix director a la
guerra del Líban mitjançant
tècniques d’animació. D’altra
banda és remarcable l’interès
cinematogràfic, i també litera-
ri, d’un treball de cinema as-
saig del navarclí Aitor Ibáñez a
l’entorn del rodatge d’una
adaptació de La casa tomada,
el famós relat de l’argentí Julio

Cortázar. La sessió es completarà amb un llargmetratge argentí
cabdal, La cifra impar, que adapta el conte Cartas de mamá del
mateix escriptor. La realització és de Luís Antín, amic de Júlio
Cortázar amb qui va signar diversos guions i projectes. La casa
tomada i La cifra impar es podran veure al teatre Kursaal el
divendres 15 de maig, a les 9 del vespre. La teta asustada i Vals
con Bashir es podran veure al teatre Conservatori els diumen-
ges 10 i 17 de maig, respectivament, a 2/4 de 8 del vespre. 

CINEMA. David Torras

‘La teta asustada’

A

arrerament Manresa ha estat escenari d’algunes de
les actuacions més trencadores del moment, dins del
panorama català, però picant l’ullet a Espanya i
Europa. En poc temps s’ha pogut gaudir de concerts
com Manel al Kursaal, un dels hypes de l’any,

Estanislau Verdet o Mala Rodríguez al Sielu, o per citar un ter-
cer exemple del festival experimental Gargall del Vermell. Tot i
no ser les úniques aportacions culturals interessants que han
passat per la ciutat en són una bona i variada representació.
Aquestes propostes anaven
encabides dins d’una progra-
mació sòlida d’aquestes sales,
però cal remarcar que, tot i que
sovint s’està apostant per noms
de màxima actualitat i nou
prestigi, aquestes encara no
compten amb un públic més
mainstream o de masses. Ho
emmarcaríem dins del camp
de propostes més delicatessen, però que alhora han començat a
ser devorades pel gran públic. El tema avança pel fet que en
breu comptarem amb les visites de Tote King, una de les armes
més preuades del hip hop actual; els israelians T.V. Budhhas,
uns dels duets més destralers del moment i un bon feix de pro-
postes jazzístiques de la mà del cicle Floretes de Jazz 2009 del
Sielu. A part dels Oniric i la  Maika Makovski, que amb propos-
tes de caire més bucòlic i folk ens refrescaran l’estiu. 

MÚSICA. Maurici Ribera

Avantguarda a Manresa

D
otser a algú l’hagi sorprès la noticia apareguda
aquest dies als mitjans de comunicació que l’actriu
Concha Velasco actuarà el mes de setembre al tea-
tre Kursaal. Fa un parell de setmanes que es va
estrenar al teatre Goya de Barcelona l’obra La vida

por delante, del francés Romain Gary, que dirigeix Josep
Maria Pou i que té com a protagonista Concha Velasco. La
vida por delante és la història dels marginats explicada a tra-
vés dels ulls de Momo, un nen àrab que viu a la pensió de la

senyora Rosa, una supervi-
vent d’Auschwitz exprostitu-
ta, que acull fills abandonats
en un suburbi de París. El text
ens descriu un mosaic humà
on Momo fa el seu aprenen-
tatge vital. Amb el seu regis-
tre adolescent denuncia el
racisme i el materialisme i fa
una reflexió sobre la vellesa,

la soledat, l’eutanàsia... Un bon text, una bona direcció i una
bona interpretació, on a part del paper de Concha Velasco
destaca l’excel·lent treball del jove Ruben de Eguia, que fa
el paper de Momo. El mateix mes de setembre i per obrir el
Toc de Tardor del Kursaal  es podrà veure el muntatge Els
nois d’història, que també dirigeix Josep M. Pou i que a més
a més és un dels protagonistes d’aquesta obra, una reflexió
sobre el món de l’educació. 

TEATRE. Joan Morros

Concha Velasco al Kursaal

P

PROPOSTES

Maig 2009 - 242 v1.qxd  21/04/2009  7:14  PÆgina 34



Maig 2009 EL PPOU DDE LLA GGALLINA 37

salut i rialles
Sigmund Freud va atribuir a les rialles el poder d’alliberar
de l’organisme humà l’energia negativa.
Després, aquest fet va ser demostrat científicament i es
produeix poc després de començar a riure.
Quan riem no pensem, i això ens ajuda a viure una vida
intensa i positiva. En els últims anys, en alguns hospitals
s’ha aplicat la utilizació del somriure com a teràpia.
L’alegria i el bon humor han estat un ajut en la recupera-
ció i el tractament de malalties. 

Clínica DDental SSagrada FFamília de Manresa ha ajudat
moltes persones a tenir més motius per somriure després
d’haver millorat la seva rialla, i és la nostra intenció poder
continuar fent-ho.

ABANS

DESPRÉS

ÚNICA

SESSIÓ

CLÍNICA DENTAL SSAAGGRRAADDAA FFAAMMÍÍLLIIAA
Més dde 115 aanys dd’experiència aal sseu sservei hhan ffet gguanyar lla cconfiança dde mmoltes ppersones

Sant CCristòfol, 448, PPrimera PPlanta  ||  MManresa  ||  TTel. 9938771991

VViiuu SSaanntt JJoorrddii

aammbb nnoossaallttrreess!!

Maig 2009 - 242 v1.qxd  21/04/2009  7:14  PÆgina 35



Maig 2009 - 242 v1.qxd  21/04/2009  7:15  PÆgina 36



Maig 2009 EL PPOU DDE LLA GGALLINA 39

QUADERN OBERT

ANTOLINA VILASECA / JOAN MONTSECH 
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LLORENÇ CAPDEVILA

Contes càustics

’any 1911, Prudenci Bertrana va publicar Proses
bàrbares, un recull de textos força heterogeni que,
ja des del títol, mirava de resultar provocador davant
del civilisme noucentista i l’estètica arbitrària que
propugnaven Eugeni d’Ors i companyia. Gairebé un

segle més tard, l’escriptor d’origen manresà Joan Esculies ens
sorprèn de nou amb un recull de contes de títol molt semblant
al de Bertrana, Contes bàrbars (Edicions de 1984), però que,
a part d’una certa actitud irreverent, poca cosa té en comú amb
el de l’autor de Josafat.

Els Contes bàrbars de Joan Esculies arriben després de
Tràilers (Proa, 2006), un interessant, inclassificable i experi-
mental recull de relats breus. Són
set narracions molt variades, tant
pel que fa al tema com a l’estil.
També varia la ubicació geogràfica
dels relats, el primer dels quals –i
un dels més interessants, sobretot
per l’estil– situa l’acció a Manresa,
on una jove equatoriana, casada
amb un pobre beneit de les
Escodines, ha de vèncer l’hostilitat
de la sogra, de qui ja s’ha ventilat
part de la fortuna. En aquest cas, la
prosa tallant i radical sembla proce-
dir directament de les vísceres,
com el vòmit de la protagonista en
la primera imatge que en tenim. En
altres contes, en canvi, trobem una
narració més lineal, amb un estil
força neutre, que en algun cas arri-
ba a monzonejar lleugerament
(com en el cinquè).

Amb títols tan anodins com
Primer conte bàrbar, Segon conte
bàrbar... i així fins al Penúltim i
l’Últim contes bàrbars, els set relats
van encapçalats per una suggerido-
ra cita (gairebé sempre literària)
que fa la veritable funció de títol i
que, ja d’entrada, convida el lector
a reflexionar, que és també el prin-
cipal objectiu de la història que ve
a continuació. Planteja qüestions tan actuals, i alhora tan uni-
versals, com la immigració, les relacions familiars, els prejudi-
cis o la comunicació entre els humans.

Un altre aspecte interessant del llibre són els personatges.
Des del cap de premsa d’una organització terrorista que acon-
segueix una certa estabilitat laboral, fins a una noia inconstant
i capriciosa que es converteix en una autèntica metàfora del
món d’avui, passant per una adolescent de casa bona que s’e-
vadeix a través dels xats, un buscador de meteorits de l’Atlas
o un presumpte traficant de droga víctima dels mitjans de
comunicació.

En fi, una lectura aparentment lleugera, que s’enllesteix en
una tarda i que, a part d’entretenir, ajuda a replantejar alguns
fets i situacions del nostre entorn.

L
LLUÍS CALDERER

Portes obertes

a celebració del Dia Internacional de la Poesia, el
passat 21 de març, a Manresa, mereix de ser remar-
cada, sobretot, per dos aspectes: un, la presència
d’un poeta català jove, Manuel Forcano, llegint i
comentant els seus versos, com a testimoni del

nivell i la vitalitat creativa de la nostra literatura. L’altre, per-
què el mateix Forcano ens oferí, a més, una selecció de poe-
tes hebreus contemporanis traduïts per ell mateix al català. La
possibilitat de descobrir per un testimoni directe, i de prime-
ra mà, la qualitat i la palpitació humana, tan rica i pregona, de
poetes com Iehuda Amikhai, i, així mateix, saber que a Israel
la sensibilitat i l’interès del conjunt de la societat per la poe-

sia i l’abast de la seva recepció és
infinitament i incomparablement
superior al nostre, és una consta-
tació d’aquelles que t’obre portes
i t’obliga a renunciar a visions
massa primàries i simplistes.

Això mateix podríem dir a pro-
pòsit de la conferència sobre La
literatura xinesa moderna: entre
l’estètica i la política, impartida
per Carles Prado-Fonts, el 15 d’a-
bril, a la sala de cultura del Casino
–igual que l’anterior–, i organit-
zada pels Amics de la Unesco. El,
també jove, professor i traductor,
malgrat els límits de temps impo-
sats per aquesta mena d’actes,
aconseguí de donar-nos una visió
panoràmica molt clara, interes-
sant i suggestiva.

Una cosa en voldria remarcar.
Actualment, hi ha molts autors
xinesos que viuen i escriuen en
altres països del món. Uns ho fan
en xinès i altres en anglès. Queda,
però, perfectament clar que si el
criteri per adjectivar una literatu-
ra, la que sigui, és la llengua en
què està escrita, només els que
escriuen en xinès formen part de
la literatura xinesa; els altres que-

den integrats dins la literatura de la llengua d’elecció. Val la
pena de dir-ho en un país com el nostre, massa ple de caga-
dubtes i de gent que es fan un problema i l’eternitzen amb
polèmiques estèrils de qualsevol cosa que sigui més clara que
l’aigua.

La importància i el valor d’actes com aquests rau en el fet
de demostrar, sense dir-ho, com arriba a ser de pobra, tenden-
ciosa, esbiaixada, interessada i deformadora la informació
que subministren els mitjans més habituals, i més emprats i
seguits (premsa, ràdio, televisió), els quals, a més, sota l’apa-
rença de tenir-nos al corrent de tot, amaguen molt més que no
mostren. Per sort, enmig d’aquest laberint d’ombres que ens
empresona, sempre hi ha, per a qui les cerca i les sap trobar,
unes portes ben obertes. 

L

Il·lustració: Dani Hernández Massegú

FANAL DE CUA
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Maig 2009 NÚMERO 149

Quan  s’ensuma primavera,
aquest Cul també s’altera.
Cada abril al peu del canó

fent la punyeta, amb perdó

ls més ateus consideren que els
que van optar per recuperar la

processó de Setmana Santa a
Manresa van tenir una mala tarda. I
és clar, una mala tarda la té tothom.
Els més tradicionals i folklòrics de
la ceba ja els va estar bé que tornes-
sin els armats, la dansa de la mort i
tot el reguitzell d’antics passos
–compte! silenciosos– que es treien
a la ciutat abans de desaparèixer la
processó als anys setanta. I, per
últim, als natzarens i als devots de la
Macarena ja els està bé la processó,
ara bé, de silenciosos no en són
gaire. Més aviat al contrari. Les
seves saetes esgargamellades són
una de les atraccions més grans de la
tradició andalusa lligada amb la
Setmana Santa. Per acabar-ho d’a-
dobar, enguany la processó de l’a-
malgama va haver de terciar (per
continuar amb argot de la fiesta
nacional) amb l’amenaça de la pluja
i el risc que això implicava tant per
a la indumentària com per a la imat-
geria que havia de sortir al carrer i
que ja esperaven els més devots.
Tensió, estira-i-arronsa i, enmig de
tot plegat, l’incombustible Jaume
Pons intentant posar pau entre natza-
rens, centurions, papotes i beats. Al
final, miniprocessó sense pluja,
sense armats ni danses, ja que la
pressió catalanoandalusa va propi-
ciar escenes de cinema còmic a la
Seu que semblava més el camarot
dels germans Marx que no pas un
espai de culte. De cara a l’any que
ve, i davant de la manca de consens,
alguns diuen que el millor és pren-
dre decisions a la manresana. És a
dir, escindir-se. Una processó per

aquí i l’altra per allà. Uns callats i
els altres desafiant la resistència de
les cordes vocals. El que caldrà
coordinar són els recorreguts perquè
no conflueixin conflictivament a la

via pública. Proposem que, arribats
a aquest moment, sigui en Jaume
Pons qui reguli el trànsit.
Bàsicament, per mantenir la seva
magnànima figura. 

editorial

El Cristo de la
processó

E
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va com va llum degàs dura és la vida
maria picassó

rimer va ser el pa amb tomà-
quet, després la sardana i ara li

toca el pollastre a la diada del llibre
i de la rosa. Posats a qüestionar la
catalanitat dels símbols d’aquest
país, hi ha qui insisteix a remarcar
que l’origen de la celebració del dia
del llibre, esdevingut diada interna-
cional  per la UNESCO des de l’any
1995, es deu a la commemoració del
naixement de Miguel de Cervantes.
Per si això fos poc, sembla que fou
el mateix rei Alfons XIII qui, en
plena dictadura de Primo de Rivera,
va signar el reial decret que insti-
tuïa, el 1926, la Fiesta del Libro
Español, a instàncies de l’editor
espanyol (bé que valencià i resident
a Barcelona) Vicente Clavel, el qual
hauria estat també l’impulsor del
costum de regalar roses (I per què
no clavells? És com dir-se Conill i
refusar la pastanaga). 

Unes roses que, d’altra banda,
vénen majoritàriament de l’estran-
ger, preferentment d’Holanda,
l’Equador, Colòmbia i Alacant. Ni
tan solament el valor simbòlic del
vermell encès de les roses, com a

expressió de l’amor i la passió, és de
collita pròpia. Com el mateix sant,
que era capadocià i esdevingué
patró, abans que de Catalunya, de
Rússia i Anglaterra. Si a això hi afe-
gim que molts dels autors més
venuts no signaran els seus llibres
en català i els èxits de venda es titu-
laran No sin mi ombligo i Espérame
en la entrepierna quin sentit té voler
perpetuar unes senyes d’identitat
que no ens pertanyen? 

Com no pertanyen als espanyols la
festa taurina, d’origen hel·lènic
(com la reina, i no ho dic per les
banyes), ni la festa dels enamorats
(cosa de grecs i romans, amb fran-
quícia del Corte Inglés, i que,
casualment o no casualment coinci-
deix amb el Dia Internacional de la
Impotència), ni la tan renomenada
tortilla española, ja que la patata
prové de Sud-amèrica i els ous, a
soles, fan la truita a la francesa. Si
res del que és català és català, per
què encara queda qui recela de qui
som, com som i on anem? Si és que
anem enlloc. En això també devem
ser un país de llegenda. 

País virtual

P
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les set xacres d’un buda feliç isaac bosch

l’homenot de la pipades de la butaca d’en Voltaire

Maleït centralisme!

urant els anys posteriors a la transi-
ció democràtica supervisada i par-

lant de les pràctiques politiques, els
representants dels partits polítics tenien
de vegades en les seves actuacions tics
totalitaris i consignes una mica dictato-
rials, no del tot democràtiques. Aquestes
actituds eren el que algunes persones
anomenàvem com reflexos del feixisme. 

Parlant suara de l’ordenació del territo-
ri i de la mobilitat dels ciutadans, podem
clarament referir-nos al reflex del centra-
lisme. Sí companys, n’estic fart de patir
el centralisme barceloní, la seva prepo-
tència i el seu egocentrisme genètic. Els
no metropolitans patim, en el dia a dia,
més agressions centralistes de Barcelona
que del llunyà centralisme madrileny. És
una actitud apresa i mimètica del centra-
lisme de la capital del Reino. Enlloc de
crear un model diferenciador,  respectuós
amb la totalitat del territori català, els sur-
ten llambregades capitalines.

L’última, la proposta de l’Ajuntament
de Barcelona, aplaudida ràpidament per
l’encarregat (quina figura la del encarre-
gat en les empreses!) del Trànsit, perquè

sigui  més car el peatge dels túnels de
Vallvidrera en direcció a Barcelona que
en sortir de la mateixa ciutat. Un premi a
la imbecil·litat! entesa aquesta com el
producte d’aquelles persones afectades
d’un dèficit intel·lectual sever. 

Aquestes propostes no tenen color polí-
tic determinat. Ja en temps convergents
el Sr. Roca Junyent ens volia fer pagar
més als ciutadans no barcelonins en fer
ús dels aparcaments. O sigui que anar a
Barcelona es pot convertir en un luxe. No
en tenim prou que haguem d’anar a la
majoria de reunions a Barcelona,
tenint en compte que les delega-
cions territorials del Govern
Català a la Catalunya Centre
no estan gaire operatives,
que la majoria de les dele-
gacions han de consultar a
la delegació central,  ja
que ni tenen tradició de
planificar i dirigir, ni
tenen pressupost indepen-
dent ni des de cadascun
del diferents departa-
ments. 

I més si el pla de rodalies
ens exclou d’una xarxa
fàcil per comunicar-nos,

amb horaris de trens pensats per als que
van a treballar a Barcelona i no per als
que van a treballar fora. De fet, fins ara
feia broma referint-me a Barcelona com
a Can Barça, un poblet on la vida gira al
voltant d’un camp de futbol. Veient com
les gasten prometo no fer-ho tan sovint,
tampoc no es tracta de baixar la guàrdia i
que no ens podem fotre d’ells. Ah! i de
comentaris dels nostres representats no
n’he sentit cap, deuen tenir solucionat i
pagat el desplaçament a Can Barça. 

D
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Pancarta poètica
Comencem la rentada del mes amb una

pancarta d’un cert nivell literari. La que
va aparèixer a la façana lateral del teatre
Conservatori a la plaça de Sant
Domènec. S’hi llegia «Sigues tres voltes
rebel2. Una proclama que de ben segur
es remetia a la famosa divisa de la poe-
tessa Maria Mercè Marçal: «A l’atzar
agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida. I el tèr-
bol atzur de ser tres voltes rebel». La
pancarta la signava, per cert, el col·lectiu
Acció Lila, format, essencialment, per
dones lligades als col·lectius juvenils
independentistes de la Catalunya Central.

Roger de Flor al GPS
Un amic transportista ens fa saber que

està fart d’haver de redirigir companys
seus forasters cada cop que han de fer
algun lliurament al carrer de Roger de
Flor, al barri de la Sagrada Família. Entre
el col·lectiu s’ha fet totalment indispen-
sable l’ús del GPS per arribar amb rapi-
desa a qualsevol indret. El problema és
que, des de l’aparició dels sistemes de
navegació via satèl·lit aquest vial manre-
sà està registrat amb el nom de Josep de
Flor i no pas amb el nom de pila del cap
de l’expedició almogàver a Grècia. Les
autoritats competents farien bé d’esme-
nar aquest lamentable error que crea
nombroses confusions.

Jimmy Poppins
Un amable lector que té la sort de poder

anar a la feina a peu sense necessitat,
òbviament, de cotxe ni GPS, em fa arri-
bar una instantània captada amb la càme-
ra del seu telèfon mòbil a la plaça Lladó
una tarda que anava camí de casa. A la
porta d’un vehicle hi ha retolat el logotip
d’un servei curiós. De fet, tant el servei
principal en si: el d’escuraxemeneies
(poc habitual amb els temps que corren)

com el nom comercial de l’operari
Jimmy Poppins. Un cop fetes les investi-
gacions oportunes, estic en condicions
d’aclarir que aquest és, ni més ni menys,
que l’alter ego de Jaume Giralt, un cala-
fí instal·lat a Manresa, on també viu la
seva àvia. Concretament al carrer de So-
brerroca, molt a prop de la redacció de la
revista. He de confessar que, com al
remitent de la foto, em va fer molta grà-
cia que el tal Jaume hagi pres el seu cog-
nom, diguem-ne, artístic de la mítica
pel·lícula musical de 1964 protagonitza-
da per Julie Andrews amb aquell memo-
rable passatge musical referit als escura-
dors de llars de foc que feia així com
«Xim xi miní, xim ximiní, etc.». Ino-
blidable.

Els amics 
de la Rossita 

La Rosa Casas, coneguda com la
Rossita de les Cadires, va rebre un càlid
homenatge el diumenge 19 d’abril, pro-
mogut a partit d’un grup de la xarxa
social Facebbok creat al voltant de la
seva figura, que compta amb més de
1.400 membres i que té com un dels
objectius «no deixar oblidar una de les
persones més carismàtiques de la ciu-
tat». A la cita es van aplegar una setante-
na de persones. Primer de tot, es va llegir
un manifest ressaltant la figura de la sen-
yora Casas i explicitant la voluntat de fer
la trobada anualment i fer-la extensiva
més enllà de la xarxa Internet. Els convo-

cats van berenar tots asseguts a les cadi-
res mentre la Rossita passava a cobrar-
los. Es va organitzar, no caldria sinó, el
joc de les cadires i en van sortir dos guan-
yadors, que van ser designats com els
organitzadors de la trobada de l’any que
ve. Al final, es va lliurar un obsequi a
l’homentajada. Una de les membres del
grup telemàtic ens fa arribar una instantà-
nia d’aquesta simpàtica trobada al
Passeig. Val a dir que el Pou ja es va
avançar en el reconeixement a aquesta
entranyable ciutadana concedint-li un
dels primers Premis Oleguer Bisbal a la
manresanitat, l’any 1996.

Fabada australiana
I d’un exemple de personalitat autòcto-

na a una realitat cada cop més estesa a la
nostra ciutat com els canvis de propietat
d’alguns coneguts restaurants com el cas
de l’antic bufet Ca l’Amic de la carretera
de Vic, que ha passat a denominar-se A la
turca i ofereix cuina d’aquest país medi-
terrani. I és que el successiu canvi demo-
gràfic i social producte de les onades
migratòries està propiciant que molts
comerços passin a mans de nouvinguts.
Un altre cas com el de Ca l’Amic és el
del restaurant de la franquícia de tavernes
basques Lizarran que hi ha ubicat a la
plaça de la Independència, davant mateix
de l’escola Renaixença. Un lector de la
revista va anar-hi a sopar un dissabte a la
nit i es va adonar que el local havia can-
viat de propietaris i els nous són d’origen
brasiler. Tot i l’estrambòtica barreja bas-
cobrasilera i suposo que per exigències
del contracte de franquiciat, el restaurant
continua basant la seva oferta en els ano-
menats montaditos que hom pren directa-
ment dels mostradors de la barra.
Complementàriament, abans i ara l’esta-
bliment ofereix altres plats del dia com
els que apareixen amb alguna falta d’or-
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tografia a la fotografia que em fa arribar
el lector i entre els quals figura una
«fabada australiana». Aquest hipotètic
plat tan internacional no era pas una
nova aposta culinària que substituïa els
trossos de xoriço per la carn de cangur,
sinó, simplement, un lapsus linguae de
gentilici que l’endemà els propietaris del
local es van encarregar d’esmenar amb
resignació.   

L’enèsima errada
Els companys

d’El Setmanari
no paren d’ofe-
rir-nos carnassa
per a aquestes
pàgines pro-
ducte de la seva
quantitat inaca-
bable d’erra-
des. La seva
especial i ta t ,
com ja hem
vist en altres
ocasions, són
els peus de

foto. En les pàgines de comarques de l’e-
dició apareguda el passat 16 d’abril i sota
una fotografia del president del Consell
Comarcal del Berguedà, hi apareixia el
text «La façana principal». No dubto de
l’atractiu de la façana de Sergi Roca. El
que em resulta cada cop més dubtós és el
rigor i la poca professionalitat de la publi-
cació en qüestió, que insisteix a desmen-
tir que no treballa pas a preu fet i de
manera precària.  

El maratonià del Pou
I acabo la Bugada del mes amb un

reconeixement a l’esforç i a la constàn-
cia del nostre company d’El Pou
Joan Piqué que, com cada vegada més
persones, s’ha afeccionat a les curses
populars i de fons, que tenen com a fita
màxima la disputa de la prova atlètica
per antonomàsia: la marató. El cas és
que el Joan, que es troba en una edat
òptima per explotar el màxim la seva
resistència en les curses de fons físic, no
és pas un corredor normal, sinó que
darrerament ha despuntat aconseguint
marques més que destacables en proves

com la Marató de París, en la qual va
recórrer els 42.195 metres pels carrers i
rodalia de la capital francesa amb un
temps de 2 hores 47 minuts i 35 segons.
Un crono d’autèntic professional, a
només 42 minuts del kenià Vincent
Kipruto, que va batre el rècord de la
prova amb un estratosfèric registre de 2
hores 5 minuts i 47 segons. L’assoliment
d’aquesta i altres bones marques no és
producte de la casualitat. Un bon mata-
ronià surt a entrenar-se pràcticament
cada dia, té cura de la seva alimentació i
esdevé un atleta de primer nivell.
L’amic Joan, tot plegat ho fa per afició i
al marge de la seva feina i els seus múl-
tiples compromisos associatius i socials,
fet que encara fa més remarcables les
seves fites esportives. 
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quintí torra cordons

Aquest és un espai obert a la
col·laboració dels lectors. Feu-nos

arribar les vostres notes a
l’Apartat de Correus 1, 

de Manresa, o bé a l’adreça elec-
trònica bugada@elpou.cat.

ressons ciutadans àlies
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envolgudes germanes i germans. En temps de crisi del
sector constructiu, l’obra pública aflora com les aigües

marines que Moisès va elevar per conduir el poble jueu cap
a terra promesa. I a la Manresa que l’Altíssim protegeix, el
ciment recobreix la majoria de nous espais amb un esplen-
dor per a molts innecessari i que a alguns ens fa retrocedir
cap a la cristiana ciutat emmurallada medieval que ha deixat
la seva petja en la fesomia actual del teixit urbà en zones
com el Carme o el portal de Sobrerroca. A fe de Déu que
l’actual cap de programes d’entreteniment de Televisió de
Catalunya, Oriol Grau, tarragoní de pro, es va encarregar de
recuperar aquella melodia d’un altre temps que feia
«Murallas... Murallas de Tarragona... Cinturón de los
romanos... testimonio que pregona... otros tiempos sobera-
nos». Un tema
que podríem apli-
car a la nostra ciu-
tat amb els nous
referents de la
plaça de la Re-
forma, el nou parc
de Can Font o les
places dures, du-
ríssimes, que es
continuen projec-
tant, teòricament,
perquè s’hi emmi-
rallin els edificis
que les encerclen
i, de passada, i per
què negar-ho,
estalviar-se el
m a n t e n i m e n t
d’arbres, jardins,
fonts i bancs.

En el fons, però, el què sap greu és malgastar tant de for-
migó, veient l’estat en el qual es troben alguns vials de la
ciutat. És tan lamentable el manteniment en alguns punts
que, enmig de la plaça d’Europa, s’ha sentit a un regidor
respondre a la pregunta «Com estàs?», amb la dura sentèn-
cia «Jo bé, però els carrers estan fets una merda!». Que
Déu el perdoni per la contundència i el mal vocabulari,
però l’home té tota la raó del món. Repartir bé el ciment.
Potser aquesta seria una bona doctrina per als administra-
dors del municipi que ara que ingressen molt menys per
permisos d’obres i negocis emergents, haurien de procurar
racionar el formigó al màxim. L’anhelat record de l’esplen-
dor medieval no ens pot fer perdre l’oremus. L’excés d’o-
cre a la façana també em fa pensar, de vegades, que neces-

sitem subratllar
(com aquell qui
remarca amb un
fluorescent un
passatge de la
bíblia) el que és
renovat en el nos-
tre teixit urbà per-
què es realci entre
tanta grisor. Ara
que, i que nostre
Senyor em perdo-
ni, si parem de
fotre-hi ciment,
em sembla que no
acabarem d’en-
dreçar mai més.
Déu i la seva
divina providèn-
cia ho diran, ger-
mans! 
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epitafi mossèn gudiol

Muralles de... Manresa

B

e ciutats amb zona blava
n’hi ha un munt, un gavadal,

però Manresa és qui més clava
per deixar el cotxe com cal.

Valga’ns Déu, la que ens espera!
L’Àngels Mas planta batalla
ara, en plena primavera, 
al Passeig i a la Muralla.

Ha dat el tret de sortida
perquè comencin les obres
i vagin prenent la mida,
els paletes i els manobres. 

ixí diu que estan les coses:
Al Passeig  cal canviar

set-centes cinquanta lloses
desgastades de temps ha. 

I com que els dies que plou
se’ns inunda la ciutat
cal que fem un desguàs nou
perquè el vell és limitat. 

Preveient que hi haurà pinyes
amb la circulació.  
el regidor Joan Vinyes
també vetlla aquest sector. 

ra ens fa passar per aquí, 
ara ens fa passar per allà. 

Tenim feina per sortir
i més feina per entrar. 

Com qui mira l’ou com balla,
jubilats i  vianants
podran veure qui treballa,
com si fossin els seus fans.

O ajudar els municipals
perquè amb seny i autoritat 
la gent faci cas del guals
que hi ha per aquest veïnat. 

lo gaiter del calders

D A A
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