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Aferrar-se a la vida

L

a vida no acostuma a fer concessions ni a donar segones oportunitats.
No som conscients que és un bé molt preuat, preuadíssim, que molt
sovint menystenim pensant que mai podrem ser víctimes d’un accident de trànsit o ens trobarem en una situació límit, entre la vida i la
mort, que, si tenim la sort de superar, representarà un autèntic punt
d’inflexió de la nostra trajectòria vital. Tots hi estem exposats i, per
això, la seguretat vial i la potenciació de la consciència cívica al volant d’un
vehicle no són mai suficients per impedir el nombre, encara excessiu, de sinistres i drames personals relacionats amb les carreteres del nostre país. Tot i que
els registres d’accidentats continuen baixant, la reducció del nombre de morts
també amaga un alt nombre de ferits que pateixen seqüeles físiques de molta
consideració que inclouen paraplegies i tetraplegies que, si bé és veritat que
representen un renaixement, obliguen les víctimes a afrontar un complex punt i
a part. Una nova etapa sobre una cadira de rodes molt condicionada per l’ànim i
la predisposició amb la qual cada persona decideixi viure aquesta segona oportunitat vital.
Aquests processos impliquen un replantejament total de la vida i l’acceptació
d’unes noves regles del joc. Representen un tornar a començar que, inicialment,
no sempre s’afronta amb l’optimisme suficient per replantejar-s’ho absolutament tot. Els més afortunats compten amb el suport d’una parella que els estima
i els donarà suport o una família que els acomboia i els tracta de la mateixa
manera que abans de patir l’accident. Els més propers continuen veient la persona, per damunt de tot, i no la cadira de rodes que, per d’altres, ara els fa absolutament diferents. Aquest fet, moltes vegades, depura les amistats de l’accidentat
i canvia els cercles de relació tot i que, sens dubte, n’obre de diferents i proporciona noves maneres de viure la vida. Maneres d’afrontar la quotidianitat que no
deixen de ser un exemple per als que no pateixen cap minusvalidesa i que obren
una necessària reflexió sobre el nostre ritme de vida, els riscos als quals exposem la nostra salut i el poc valor que donem al nostre entorn personal i familiar.
Perquè l’estat d’ànim i l’activitat el màxim de normalitzada possible són claus
per viure sobre rodes. El factor psicològic és tan decisiu com l’entorn personal i
la construcció comuna d’un futur ple d’oportunitats renovades i un extens camp
per córrer. En són exemples ben propers el pilot paraplègic Isidre Esteve o el
jove Albert Casals que, amb només 18 anys, ha escrit un dels relats literaris més
sorprenents del passat Sant Jordi. I és que, tot i que les barreres arquitectòniques
i la manca de condicionament d’algunes infraestructures i serveis públics encara representen un impediment, les històries personals que presentem en el nostre
tema central ofereixen una perspectiva totalment optimista que no pretén frivolitzar, sinó entendre que estar viu i gaudir d’aquest fet representa un ventall tan
ampli de possibilitats de ser feliç que val la pena donar-se a un mateix una segona oportunitat i, malgrat els impediments i els handicaps del dia a dia, aferrar-se
a la vida. 
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El dia 5 de maig, la sala d’actes del Centre Cultural del Casino es va omplir en
la festa de lliurament dels catorzens premis Oleguer Bisbal, en el marc del vint-idosè aniversari de la revista. Els guardons d’aquest any es van atorgar a l’Esbart
Manresà (Premi Oleguer Bisbal 2009 als manresans d’actualitat); al metge i crític de cinema Jordi Bordas i Garcia (Premi Oleguer Bisbal 2009 al manresà del
Pou), i al músic Josep Padró i Sala (Premi Oleguer Bisbal 2009 al manresà més
manresà). L’acte, presentat per Carles Claret, va comptar amb la presència del
regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Ignasi Perramon, i el director del
Centre de Cultura Popular i Tradicional, Ramon Fontdevila, i es va cloure amb un
brindis pel futur de la revista. 

A dalt, Josep Padró s’adreça als assistents. A sota, vista general de l’acte de lliurament
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La impunitat de
les institucions

R epensar la
F àbrica Nova
Fa mesos que el projecte de la
Fàbrica Nova va quedar encallat, quan
l’empresa que l’havia de realitzar va
abandonar a causa dels seus problemes financers. Des de llavors podem
veure un seguit d’obres tot just
començades, com el que havia de ser
el gran aparcament subterrani, els
clots on s’havien de construir blocs de
pisos, els pilots de runa, etc. I, al costat, podem veure la majestuosa i
grandiosa nau de la Fàbrica Nova
mutilada, parcialment ensorrada, que
ens mostra el seu interior a través del
gran esvoranc de la cara oest. A través
d’aquest forat ha començat un preocupant procés de degradació del conjunt
del que havia estat la gran Fàbrica
Nova, que avui forma part essencial
del patrimoni de Manresa. Els antics
propietaris no sols van abandonar el
projecte, no sols van deixar de complir el contracte i els seus compromisos amb la ciutat, sinó que a més ens
van mig destruir l’exponent més
important de la indústria tèxtil manresana.
És evident que, tal com estan les
coses, el projecte previst ja no es
realitzarà. Per això cal repensar de
nou el que volem fer als espais de la
Fàbrica Nova. Sens dubte que el tema
és complicat, caldrà emprar importants dosis de treball, negociacions
hàbils, capacitat creativa. Des de la
Comissió de Defensa del Patrimoni,
vinculada al Centre d’Estudis del
Bages, creiem que ara s’obre
l’oportunitat de repensar la solució
que cal donar a l’antiga nau de la
Fàbrica Nova, que està dins el Catàleg
del Patrimoni. Aquesta fàbrica és una
peça clau del patrimoni industrial, no
sols de Manresa sinó de tot Catalunya.
Per això cal conservar tant el seu
aspecte exterior com la seva estructura interior. En el fallit projecte anterior la solució que es volia donar a la
nau de la Fàbrica Nova no era gens
respectuosa amb el patrimoni. Ara
s’obre l’oportunitat de redefinir noves
condicions de cara al futur projecte.
No se sap si en el futur es farà un nou
projecte global o bé el conjunt es
remodelarà en projectes parcials.
Sigui com sigui, creiem que en aquest
nou context la ciutat ha de garantir la
protecció del seu patrimoni, fent que
es respecti integralment la nau de la

Fàbrica Nova. Evidentment que la
destrossa realitzada pels propietaris
anteriors és un problema afegit. Amb
el pecat ens ve la penitència. Però
també és clar que si es va ensorrar una
part, allò correcte no ha de ser acabar
d’ensorrar-ho tot.
En el moment de repensar el nou
projecte de la Fàbrica Nova han de
prevaldre de manera clara els interessos de la ciutat i del seu patrimoni. No
ens podem permetre deixar perdre el
nostre patrimoni. És un element de la
nostra identitat i l’hem de transmetre a
les noves generacions tan bé com
puguem. Volem recordar que deu entitats de Manresa ja fa temps que vam
signar una carta en què es demanava a
l’alcalde de Manresa dues coses: La
primera, que «cal preservar el nostre
patrimoni industrial tal com es fa
arreu d’Europa, on les velles fàbriques són curosament restaurades i
se’ls dóna una altra utilitat. L’interès
i la vàlua arquitectònica de la
Fàbrica Nova reforcen la necessitat
de la preservació integral». La segona, que «tenint en compte el seu gran
interès arquitectònic, històric i patrimonial, demanem que es faci la petició a la Generalitat perquè la Fàbrica
Nova de Manresa sigui declarada Bé
Cultural d’Interès Nacional de
Catalunya».
La crisi ens planteja el repte de
reformular alguns aspectes de la
Manresa del futur. Salvar i protegir el
patrimoni industrial i preservar integralment la Fàbrica Nova és un repte
que Manresa hauria de guanyar.
Jaume Serra i Carné
(Comissió de Defensa del Patrimoni
del Centre d’Estudis del Bages)

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

o queda gaire bé que algunes
institucions s’aprofitin de la
impunitat i de la lentitud judicial per
tirar endavant les seves propostes,
alhora que poden passar olímpicament de sentències judicials com la
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que ha considerat il legal
el procés urbanístic de construcció de
la presó de Lledoners, en sòl que era
no urbanitzable, de manera que ha
acabat donant la raó a la plataforma
Respectem el Pla de Bages. Però també són si més no curioses algunes de
les decisions de l’Ajuntament manresà, com la de legitimar la mesquita
del carrer de la Sèquia contra l’opinió
de l’AV de Vic-Remei o de la Federació d’AVde Manresa i, no cal dirho, dels veïns directament afectats.
Sembla que l’Ajuntament s’ha deixat portar per la por de ser considerat
xenòfob i no ha tingut prou cura de
consideracions tècniques essencials.
Si bé és cert que per tirar endavant
una activitat de centre de culte no cal
demanar llicència d’activitats, el projecte de la comunitat islàmica presenta almenys dues greus irregularitats.
Les reduïdes dimensions del carrer de
la Sèquia, en el mal anomenat passadís on hi ha l’oratori, afecta negativament el trànsit; i per això, Bodegues
Roqueta va decidir traslladar el gruix
de la seva activitat a Horta d’Avinyó.
La segona qüestió fa referència a
l’obligat compliment dels condicionants urbanístics i de protecció contra
incendis en els edificis, segons un
decret de la Generalitat. En aquest
sentit, és obvi que no es donen les
condicions d’accessibilitat que exigeix Bombers, perquè on ara ja hi ha
la mesquita, l’amplada útil del carrer
no supera els dos metres i mig. Els
responsables de Bombers admeten
que van fer un informe on afirmaven
que l’amplada era superior als tres
metres, basant-se en el projecte
d’activitat facilitat per l’Ajuntament,
però ara, comprovat objectivament
que l’amplada és inferior, reconeixen
que el seu informe no hauria estat
favorable. La segona mesquita ja funciona a Manresa, però l’Ajuntament
calla. Ni respon als veïns ni esmena
les mancances denunciades. És clar
que, en aquest i d’altres temes, la
política de comunicació del municipi
és senzillament inexistent.

N
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de mes a mes
El Govern declara
bé cultural la
fàbrica dels Panyos
5 de maig. El Govern aprova, a proposta del conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
declarar bé cultural d’interès nacional en
la categoria de monument històric la
Fàbrica Can Miralda-Els Panyos.
L’acord aprovat pel Govern també delimita l’entorn de protecció del monument.

Caixa Manresa mostra les aplicacions
de les matemàtiques
7 de maig. La sala d’exposicions de
Caixa Manresa, a la Plana de l’Om, acull
la inauguració de l’exposició Les matemàtiques i la vida, dedicada al món de les
matemàtiques amb la col·
laboració del
departament de Matemàtica Aplicada III
de l’Escola Politècnica Superior de
Manresa. La mostra inclou espais expositius interactius, on el visitant pot participar d’algunes de les incògnites que planteja l’exposició, per viure de primera mà
el vincle directe que s’estableix amb les
matemàtiques.

La Generalitat fa
tancar tres comerços
8 de maig. L’Ajuntament es veu obligat
a tancar els establiments King Jouet,
Eureka Kids i Orchestra, situats al polígon dels Trullols, a causa de la normativa
de la Generalitat, que en el Pla Territorial
Sectorial d’Equipaments Comercials

L’Orfeó Català
omple el Kursaal
17 de maig. Sota el patrocini de
l’Obra Social de Caixa Penedès, la sala
gran del teatre Kursaal s’omple per
escoltar el concert de l’Orfeó Català,
dirigit per Josep Vila Casañas, en un
concert de música tradicional catalana i
cors d’òpera, a benefici de l’Associació
l’Olivera, que té com a objectiu informar, orientar i donar suport a dones que
han estat diagnosticades amb càncer de
mama. Foto: Jordi Alavedra

6

EL POU DE LA GALLINA Juny 2009

/

2006-2009 estableix que fora de la trama
urbana no s’hi poden instal·
lar botigues
de moda o de joguines.

El Ricoh queda
fora del play-off
9 de maig. Després de lluitar fins a
l’últim segon i d’estar a punt de capgirar
un marcador que li va arribar a ser advers
fins per 12 punts, amb l’ajustat resultat de
81-84, el Ricoh Manresa perd davant del
Reial Madrid al Nou Congost i queda
fora del play-off pel títol de la Lliga
ACB. L’equip manresà tanca així la temporada amb un bon desè lloc i el reconeixement de l’afició, per la bona trajectòria
dels homes de Ponsarnau.

Una explosió de gas
obliga a desallotjar
els veïns
18 de maig. Un incendi crema durant la
matinada un restaurant del carrer dels
Esquilets. Segons sembla, les flames les
hauria originat una explosió a quarts de
quatre de la matinada. L’incendi posterior fa que una trentena de veïns siguin
evacuats dels edificis de l’entorn, tot i
que poden tornar a casa al cap d’unes
hores. L’ona expansiva afecta els pàrquings de l’immoble i les flames devoren
la totalitat del local de restauració.

Òmnium organitza
un debat amb persoEl CAE porta l’onzena
nes nouvingudes
Moguda a l’Agulla
16 de maig. El parc de l’Agulla acull,
amb bon temps i centenars de participants, l’onzena edició de la Moguda a
l’Agulla, que organitza el CAE, amb
jocs, inflables, activitats d’aventura i actuacions, que es clouen amb l’espectacle
de la companyia Sac de Gemecs.

L’escola El Pilar
celebra 50 anys
17 de maig. El parc de l’Agulla és
també l’escenari escollit per l’escola El
Pilar per celebrar els 50 anys del centre,
amb una festa multitudinària, que aplega
alumnes, exalumnes, professors, mares i
pares. Exhibicions de dansa, coreografies
i cançons omplen el matí, que es clou
amb un aperitiu de germanor.

19 de maig. Dins de la campanya Si us
plau parla’m en català, Òmnium Bages
organitza al Casino una taula rodona,
amb persones nouvingudes, que expliquen les seves vivències en relació amb
la dificultat que els catalanoparlants se’ls
adrecin en català. Hi prenen part Núria
Brugarolas, directora del CNLM, Davi
Onofre Santos, del Brasil, Olena
Kilchytska, d’Ucraïna, Denise Ivany
Vieira de Paula, de Veu Pròpia, i
l’escriptor d’origen anglès Matthew
Tree.

Juliana Casero relleva
Porcel a la FAVM
18 de maig. La presidenta de l’AV de la
Balconada, Juliana Casero, substitueix
Juan José Porcel en la presidència de la

Una de freda...

ExpoBages planta cara a la crisi
24 de maig. Amb una bona afluència de públic al certamen multisectorial
ExpoBages, un total de 200 expositors, en 160 estands, ocupen la planta
baixa del Palau Firal, on destaca el carrer del Comerç, amb l’apartat
d’outlets; la presència del sector de l’automòbil, amb 20 concessionaris; el
teatre Kursaal, amb estand propi, les mostres gastronòmiques i els tasts de
vins de la DO Pla de Bages.
Federació d’Associacions de Veïns de
Manresa, fins a les eleccions previstes
per al 2011, després que aquest deixés el
càrrec per desavinences amb la política
participativa de l’equip de govern.

Camprubí remodela
l’equip socialista
20 de maig. L’alcalde Camprubí remodela l’equip de govern. Aida Guillaumet
deixa Educació, assumeix Rehabilitació
i Habitatge i manté Serveis Socials.
Sònia Diaz deixa Rehabilitació i
Habitatge i assumeix Educació, PEC i
Universitats. Alain Jordà deixa
Universitats i manté Economia i
Innovació. I José L. Buenache deixa Habitatge i Rehabilitació, assumeix Participació i manté Seguretat Ciutadana.

Cantània aplega 800
escolars al Kursaal
22 de maig. En la tercera edició al
Bages, el projecte Cantània reuneix 800
alumnes de cinquè i sisè de primària, de
23 escoles de la comarca, en les 4
sessions celebrades des del dimarts per
interpretar la cantata Arion i el dofí,
í en el
desè aniversari de la iniciativa.

Regió7 rep dos
premis de la
Comunicació
23 de maig. El diari Regió7 és el
triomfador dels premis de Comunicació

Local de la Diputació de Barcelona, que
es lliuren a Sitges, en les persones de
Gonçal Mazcuñán, president executiu
d’Edicions Intercomarcals SA, Premi
d’Honor per la seva tasca al capdavant
de la capçalera –juntament amb Miquel
Codina, president de Premsa Osona SA,
editora d’El 9 Nou–, i la periodista
Gemma Camps que s’enduu el premi
Tasis Torrent al millor reportatge pel
cobriment del cas Erine.

Visuals mostra
curts manresans
28 de maig. Amb l’Auditori de Caixa
Manresa ple a vessar, s’enceta el cicle
Visuals amb la projecció d’una mostra
de curtmetratges de joves cineastes
manresans: La deixalleria, de Joan
Jordi Miralles; La fragilitat del ciment,
de Paula Ribalta; Ad Infinitum, de
David Canton; Transforma el teu cos
sencer en visió, fes-te mirada, d’Àlex
Muñoz, i Entre el gris i el verd, de
Meritxell Casas, redactora d’El Pou de
la gallina.

S’edita el llegat de
mossèn Junyent
28 de maig. La sala d’actes del Casino
s’omple en la presentació del primer
volum de l’obra de Josep Junyent, Les
hores callades (textos sobre literatura
1955-1985), a càrrec de l’editor, Jaume
Huch, i de l’escriptor Lluís Calderer
marmessor de mossèn Junyent, juntament amb Josep Maria Massegú i Ernest
Maruny. 

Malgrat que és indiscutible que la
imatge de Correus ha millorat de manera substancial des del funcionament
de les noves oficines, molt més modernes i semblants a les de qualsevol entitat bancària, amb més llum i aire condicionat, també és cert que hi ha mancances, com ara una redistribució més
que discutible de l’espai. Les presses
per posar en marxa el servei a l’edifici
remodelat, comprensibles d’una banda, ja que s’acosta l’estiu que és quan
pitjor s’hi estava dins, no poden justificar tot un seguit de problemes que
pateixen sobretot els clients més habituals. Per exemple, les portes de vidre
de l’entrada han provocat ja alguns
accidents en persones grans que hi han
anat a xocar de nassos; no funciona el
servei del torn, cosa que fa que hi hagi
més cues de les habituals; no hi ha bústia a l’exterior; manca informació ja
que les diferents seccions no estan
senyalitzades i la poca funcionalitat de
l’edifici fa que es noti massa que ha
estat dissenyat per arquitectes de fora.
Per cert, s’han adonat els dirigents de
Correus que Manresa és una ciutat
amb més de 75.000 habitants i l’única
a Catalunya de les seves característiques que no té cap sucursal?

...i una de calenta
Diuen que és millor tard que mai.
Esperem, doncs, que s’hi hagi arribat
a temps. Celebrem que finalment la
Generalitat hagi declarat la fàbrica
dels Panyos com a bé cultural
d’interès nacional. Ara, l’Ajuntament
ja no tindrà excusa per reconstruir
una teulada de l’edifici que està en
una situació llastimosa i poder evitar
que qualsevol dia s’ensorri part del
complex. La fàbrica de Can Miralda
no forma part només del patrimoni
local sinó que per les seves característiques i antiguitat és la més important del país. El nou monument històric passa a formar part del patrimoni
industrial català, com a exemple més
reeixit de fàbrica que va utilitzar
l’energia hidràulica des de les primeres dècades del segle XIX. Faria bé el
departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’aprofitar aquesta declaració, demanar subvencions i millorar
l’edifici, en uns moments en què es
qüestionen molt algunes de les seves
actuacions a la ciutat, sobretot la deixadesa en què es troba el solar de la
Fàbrica Nova, i, no cal dir-ho, la pèssima informació que es dóna de les
accions del consistori.
Juny 2009 EL POU DE LA GALLINA
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CRÒNIQUES DE LLUNY
ALOMA VILAMALA

Des del cor d’Escòcia

cerveses i, òbviament, són tots experts en whiskys.
Curiosament, però, la beguda més consumida no és alcohòlica. Escòcia és un dels pocs llocs on la Coca-cola no és la
beguda amb més èxit (tot i que està en segona posició), i no
és perquè la superi el whisky. Als dons els guanya l’Irn Bru,
una beguda isotònica amb gust de xarop... Que va molt bé
per a la ressaca.
Les millors festes són quan la beguda ve acompanyada per
una ceilidh. Un grup de música celta (que pot variar, normalment és guitarra, acordió i violí) toca mentre la gent
balla en parelles aquestes danses tradicionals amb regust de
taverna. Ara girar agafats de bracet, tres cops de peu a terra
i... canvi de parella! Danses ràpides i divertides, que maregen i són l’excusa perfecta per conèixer gent. Que avorrida
que és la sardana en comparació.
Durant aquests mesos estic corroborant molts tòpics: Sí, és
cert que els escocesos van amb faldilles (se’n diuen kilts) i
sense res a sota. Sí, tenen un accent horrorós. No només
això, sinó que quan no els entens et repeteixen la mateixa
frase a la mateixa velocitat i amb el mateix accent, però una
e Manresa, el cor de Catalunya, he
mica més fort. Sí, és veritat que plou molt i
anat a parar a Stirling, l’anomenat
el temps varia cada dos minuts. I, sorpre«Sí, és cert que
«cor d’Escòcia». O sigui que he
nentment, la gent segueix amb molt interès
fet un viatge pels vasos comunivan amb faldilles les previsions a la tele i no fan servir paraicants de dues nacions a les quals
gua. Vaig entendre el perquè als dos dies de
sense res a sota.
el cor els batega fort. Stirling és un poble de
ser aquí, el vent va fer miques el meu... Però
Sí, és veritat que
30.000 habitants –un terç dels quals són
tot té avantatges i inconvenients, i ells tenen
estudiants–, però que es considera ciutat per
aigua per donar i per vendre, tot és verd i no
plou molt i el
títol honoríﬁc. Petit i bufó. Molts cops es
per què em poso nerviosa quan deitemps varia cada entenen
diu que és com Edimburg, però en versió
xen les aixetes obertes.
dos minuts»
reduïda. La veritat és que tenen el mateix
Escòcia és una terra freda i humida de
encant: ediﬁcis antics, moltes esglésies,
color verd profund, només interromput per
cases baixetes... Els paratges dels voltants
puntets blancs que són ovelles. També és de
es corresponen amb la típica imatge escocesa: hi ha munta- color gris, un gris tirant a color de núvol imprevisible. Però
nyes per tot arreu. Al fons d’Stirling es retalla la silueta del la gent sap perfectament com escalfar-se, i puc assegurar
monument al William Wallace (més conegut com el Mel que se’n surten molt bé. 
Gibson a Brave Heart; el podeu veure a la foto de dalt), una
espècie de torre de Mórdor que és el símbol de la ciutat. I a
Aloma
l’altra banda, el castell d’Stirling, un dels milers de castells
Vilamala i
que et trobes per aquestes terres cada cop que gires el cap.
Comas fa un
M’estic en un campus universitari molt inspirador, rodejat
Erasmus de
de muntanyes i al voltant d’un llac, on la Mònica Terribas
Comunicació
va fer el doctorat. Casa meva és al costat del pont en què
Audiovisual
William Wallace va sortir victoriós en una batalla contra els
a la Universitat
de Stirling
anglesos, curiosament un 11 de setembre. N’hi ha que gua(Escòcia)
nyen i n’hi ha que perden, què hi farem.
A part de l’Escòcia èpica, de castells i muntanyes, hi ha el
dia a dia, les pintes i els pubs. Brave Heart i Trainspotting.
La gent beu molt, molt i molt. Tenen moltes i molt bones

D
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BIOGRAFIES ANÒNIMES
CONXITA PARCERISAS
cparcerisas@elpou.cat

Mariale Marquez: «El segon dia de classe vaig
veure que entenia moltes paraules catalanes»

A l’esquerra, una foto meva durant la Fira de l’Aixada 2009. A la dreta, amb la família, en el casament d’un cosí, el dia 1 de
setembre del 2007. D’esquerra a dreta, M. Sofia (germana), Omaire (mare), Jesús (pare), M. Fernanda (germana) i jo

S

óc veneçolana. Vaig néixer a la regió dels Andes,
perquè els meus pares estaven estudiant a la universitat de Mérida. Tinc 29 anys. Quan en tenia 19 em
vaig independitzar i vaig anar a estudiar i treballar a
Caracas. Soc llicenciada en Relacions Laborals.
Tenia la idea de marxar a l’estranger, però ho volia fer quan
jo mateixa m’ho pogués pagar. Vaig buscar per Internet un
postgrau que em fos accessible i vaig trobar el de la FUB de
Manresa. El buscava a Espanya per l’idioma. El primer dia
em vaig desconcertar, les classes eren en català. El segon
dia, més relaxada, vaig veure que entenia moltes coses. No
vaig voler que m’ho fessin en castellà, l’estranya era jo i
m’havia d’adaptar. Va ser un repte.
Fa un any i set mesos que visc a Manresa amb Kano, el meu
nòvio, que va venir amb mi. Ell és publicista i fotògraf. Ara
treballo a Barcelona, però el viatge em resulta còmode. Les
meves companyes tenen una percepció diferent de les distàncies i no m’entenen fins que els explico que, a Caracas, quan
estudiava, sortia de casa a les 5:20 del matí. Caminava entre
sis i vuit carrers, agafava l’autobús en un dels barris pitjors
de Caracas per pujar al metro i esperar 22 parades fins arribar a classe. A Veneçuela els catalans teniu fama de no acceptar els immigrants, però jo m’he sentit ben acollida. Això sí,
quan algú em diu per venir li explico, primer, que aquí sempre serà un immigrant i, segon, que tot s’ho haurà de guanyar a pols perquè ningú no vol que li prenguin el que té.
Penso que el veneçolà és molt conformista, però al mateix
temps és molt viu. Si canalitzéssim bé la nostra xispa, juntament amb els diners que ingressem amb el petroli podríem ser
una potència mundial. Però la realitat és que es viu molt pendent de les aparences i que el país té una superinflació. Pots
guanyar 1.000 euros i gastar-te’n 2.000 en un BlackBerry. La
dona, sigui de la classe social que sigui, des de molt jove es
preocupa molt per la seva imatge. El regal de graduació no és
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un viatge amb els companys, acostuma a ser una operació de
cirurgia plàstica als pits. I els 15 anys, sovint, es celebren amb
una operació de nas. Diuen que les veneçolanes són les dones
més guapes del món. Hem tingut cinc miss món i cinc miss
univers. El certamen de miss Veneçuela dura cinc hores i es
retransmet internacionalment, a EUA i bona part de SudAmèrica. És un gran negoci i un trampolí per a totes les que
s’hi presenten. Cada vegada són més joves i les exigències
intel·
lectuals, a banda de saber anglès, més minses.
La meva família va resultar molt afectada amb l’arribada de
Chavez a la presidència del país. El pare, que era el gerent de
riscos laborals de la refineria de petroli de Puerto La Cruz, va
anar al carrer sense cap indemnització amb els 18.000 que
van acomiadar. La mare era directora d’epidemiologia de la
salut pública i, com totes les persones que tenien una responsabilitat en l’antic govern, va ser destituïda i ara és metgessa
amb consulta en un hospital. Veníem de 40 anys de democràcia corrupta, Chavez va proposar un canvi i la gent va creure
en aquest canvi, per això va arrasar. Va arribar al poder, va
canviar el discurs i va començar una corrupció pitjor que la
d’abans. Quina és la diferencia d’aquest govern? Que aquest
senyor ha enfrontat la població. Abans teníem dos partits
polítics i uns i altres ens podíem asseure a parlar. Ara, entre
un chavista i un opositor no hi ha conversa possible. Per a mi
és el pitjor que ha fet, perquè corruptes ho han estat tots.
Vingui el govern que vingui, mentre la mentalitat dels veneçolans no canviï no passarà absolutament res.
Aquí he hagut de començar de zero, però la qualitat de vida és
molt millor. Em llevo tranquil·
la, em sento en una societat segura socialment i políticament. I m’agraden les vostres festes, els
gegants... la Fira de l’Aixada m’encanta i el correfoc el trobo
espectacular quan tothom gira dins la plaça...M’agradaria guanyar diners per arribar a tenir el meu propi restaurant o potser
una pastisseria. És el meu somni i cuinar, la meva vocació. 

DIÀLEGS TERAPÈUTICS
SÍLVIA BERENGUERAS

/
CARME BADIA, METGESSA I TERAPEUTA FLORAL

«Tenim les eines de la nostra pròpia reconstrucció»
—Com se sap que les flors tament efectiu que no era car, i a més innocu. Això no t’ho pots
de Bach funcionen?
creure d’un dia per l’altre. No se m’oblidarà mai una frase de la
—Qui les pren cada vegada Pastorino al final del curs sobre flors de Bach: «De tot el que us
pot resoldre més tran- he dit no us cregueu res, proveu-ho». I això és el que vaig
quil·
lament els conflictes de començar a fer. Vaig experimentar resultats en amics, parents i
la pròpia vida. Cosa comple- en mi mateixa, i de les consultes vaig fer-ne una professió.
xa, perquè hi ha moltes
—De què t’ha servit el teu propi camí amb les flors?
peces per moure. 38 estats
—Probablement és allò més important que poso al servei dels
d’ànim, segons el doctor pacients, no els estudis, ni tan sols els específics sobre la teràBach, i cada essència floral que va crear en modifica un. Amb pia floral. Això construeix la meva manera de treballar, junt
les flors de Bach el camí és saber com et sents.
amb escoltar els pacients, cosa que s’assembla molt a fer de
—I com sol començar el camí?
metge de capçalera, la meva vocació inicial. Una vegada el doc—A l’inici sovint les usem per resoldre un problema de salut, tor Cots em va dir que sóc una metgessa de cadira.
però a mesura que et coneixes passes a fer una mena de gimnàs—Així, tornes als orígens.
tica emocional. Emprens un procés en què observes un ordre
—L’escolta i la parla no és un mètode exclusiu meu ni de les
personal i irrepetible d’estats d’ànim. Cadascú té el seu, en fun- flors de Bach. Però per aprofundir-hi són eines perquè el pació del caràcter, l’herència familiar o els aprenentatges de vida. cient adquireixi consciència i s’adoni de com de fàcil ens resul—Què té a veure això amb curar-se?
ta perdre el nord, però també de recuperar-lo a base de conèixer
—Una distorsió de l’estat d’ànim, o un estat d’ànim no har- els nostres mecanismes interns. Rascar i buscar a dins teu on fas
mònic, és la base de tota malaltia. Necessitem l’harmonia per les coses de tort i comprometre’t a no caure-hi. Aquesta és
viure. Si tens serenitat la resta ja rutlla, i la malaltia remet. l’autèntica prevenció de la salut, i és a les nostres mans. Per desEmocions com por excessiva, inseguretat o sentiment de culpa gràcia ens han acostumat a posar-la en mans dels professionals.
són incompatibles amb viure
—Però assumir un càncer...
de manera tranquil·
la i salu—Quan algú es planteja
dable, no propicien la vida
que l’arrel d’aquest problema
creativa i de debò.
és a dintre seu, una de les dis—L’efecte de les flors té
torsions que apareixen és un
explicació?
sentiment de culpa. Hom
—És pura metafísica. És
creu que la malaltia és una
com quan escoltem música o
mena d’ésser abstracte, que
mirem un color, la vibració
toca com si fos una rifa, perdels quals canvia el nostre
què la vida és així de cruel,
estat d’ànim. Així mateix,
en comptes de pensar que a
l’essència floral conté la
dins tenim les eines de la nosvibració d’una flor exposada
tra pròpia reconstrucció. És
en aigua en hores de màxima
el millor per recuperar la
insolació, que a dins teu et
salut i mantenir-la. La gent
recorda un patró de conducsap que aquí no trobarà una
ta original, harmònic, des de
pastilleta que li solucionarà la
la teva distorsió. Però per a
vida.
mi la demostració més
—I llavors depèn de les
potent és l’experiència clíniUna altra revolució
essències?
ca d’anys amb persones que
—Sí, però també depenem
prenen les essències i cana vint anys va tenir una esquerda en la seva vida i a la seva
del menjar (riu). Que havien el seu enfocament de la
esquena. Una ciàtica la va postrar en un llit d’hospital i va
guem de ser autosuficients
vida, harmonitzant la ment,
trencar el seu propòsit d’examinar-se per obtenir el MIR de
és una mentida; necessitem
el cos i les emocions.
Medicina. Mentre recuperava la salut amb teràpies naturals, la
també aliment emocional. I
—Trenquen esquemes.
metgessa Roser Ferrer la va animar a fer un curs de l’argentina
a part de les flors de Bach,
—En el meu cas, les flors
M. Lluïsa Pastorino, experta en flors de Bach. En va sortir
és en molts altres elements.
trencaven el que vaig aprensense gaire convenciment, però el suficient per provar el tracPotser un dia podríem presdre a la facultat de medicina,
tament, que a la llarga ha esdevingut la seva eina de treball, el
cindir de les flors, però avui
on m’ensenyaren que la
personal i el que proposa als seus pacients. Ara entén que està
estem de retorn d’unes dismalaltia és una qüestió biofent una altra mena de revolució, en la qual creu molt més que
torsions molt greus. Per
lògica que se solucionava
en la que «havia dut a terme en l’àmbit de la política». «La
«
tant, encara necessitem
amb tractaments químics, i
solució és a dins de les persones. Per aquí ve el canvi del món».
aquestes eines, no som
de cop em parlen d’un tracàngels. 

F
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OBSERVATORI DE NATURA
JORDI BADIA
jordibadia@infonegocio.com

Teoria del signe

D

es de temps immemorials i gairebé arreu del món, els
humans, per donar resposta als dubtes existencials i
aplicacions pràctiques a la natura que ens envolta, espontàniament hem desenvolupat i cregut en la teoria
del signe o de la signatura. Segons aquesta creença, la
natura, sàvia i bondadosa, mostra pistes enmig de la seva complexitat inabastable per orientar-nos de l’ús que podem fer de les
plantes. És ja qüestió dels homes perspicaços adonar-se dels signes de les plantes que indiquen les seves virtuts remeieres. La
teoria del signe va ser avalada en molts casos pels llibres antics
de medicina i refrendada pel cristianisme que hi veia traces de la
creació divina. No cal dir que la teoria del signe no té cap fonament científic, però tot i així el món es resisteix a deixar de creure-hi. Perviu encara en la tradició, en herbolaris fantasiosos i en
els noms de les plantes. Un passeig per la flora i pel llenguatge,
per poc que ens hi fixem, ens en mostra nombrosos exemples.
L’herba de la pigota o herba pigotera és una falguera que creix
als peus de les roques ombrejades i de les alzines a Montserrat
i a l’àrea del Montcau, tot i que actualment es coneix més amb

del signe, tota mena d’afeccions pulmonars, des dels costipats
fins a la pulmonia passant per la tos i la tuberculosi, han estat
tractades amb les fulles de la pulmonària; cal suposar que amb
poc èxit. La llista de plantes amb signes interpretats com a virtuts remeieres és molt més llarga, quedem-nos només amb la
sanguinària i la consolda, dues espècies que, com la pulmonària, pertanyen a la família boraginàcies.
A les brolles seques trobarem la sanguinària, un arbust de port
semblant al del romaní amb el qual conviu, amb fulles també linears però més planes, piloses i aspres. Les flors ja no hi tenen
res a veure; consten de 5 pètals soldats per la base, estrellats,
que quan s’obren són d’un vermell purpuri, sanguini, però amb
el temps van derivant cap al violeta. El canvi de color de les
flors, del to vermell al blau, es va identificar com el signe del
remei per als mals de la sang. Les infusions de sanguinària es
van utilitzar doncs per «rebaixar la sang», malgrat que ningú
no sabés el que això realment significava. Sembla ser però que
les infusions de sanguinària sí que tenen la virtut de rebaixar la
febre dels malalts.

el nom culte de polipodi. El poble es referia a la malaltia de la
verola –actualment erradicada gràcies a les vacunes-- que ocasionava pústules que derivaven en pigues o pigots gravats permanents a la cara, amb el nom de la pigota. Les frondes de
l’herba de la pigota porten, a la cara inferior, unes rodonetes de
color groc arrengleredades en dues fileres a cadascun dels
lòbuls; són els sorus on es produeixen les espores. Aquests discs
van recordar les taques gravades de la verola; d’aquí doncs el
nom d’herba de la pigota i la interpretació que havia de ser útil
pel tractament d’aquesta infecció.
L’herba fetgera, molt comuna als boscos humits, fa unes fulles
molt característiques dividides en 3 lòbuls. Sobretot a la tardor
i al revers, aquestes fulles prenen un color morat per acostar
més la seva semblança amb un fetge. Sota la lògica del signe,
l’herba fetgera s’ha indicat per guarir els mals del fetge. L’herba
fetgera és de les primeres a florir, la recordareu potser de
l’article del mes d’abril. El trèvol de prat o herba de la desfeta,
és a dir de la cataracta, té una sombra blanquinosa al folíol, com
un tel o una cataracta en un ull. En trencar la closca de les nous,
com un crani, apareix una forma com de cervell; d’aquí que les
nous havien de fer passar el mal de cap. Les boniques orquídies
dels gèneres Orchis i Ophrys, espontànies a la nostra flora,
tenen un parell de tubèrculs rodons sota terra; endevineu amb
quin propòsit s’havien consumit?
Als boscos humits de les comarques plujoses viu la pulmonària, una herba de boniques flors blaves i fulles grans i toves,
amb taques lobulades blanques, de mida variable, que podrien
recordar els alvèols dels pulmons. Sota els auspicis de la teoria

Als boscos de ribera humits apareix la consolda, una herba que
fa flors molt aparents en tub de color groc que pengen al capdamunt de la tija. Les fulles de la consolda són ovades o lanceolades, amples i tendres com escau a una herba d’ambients frescals.
Les fulles de la tija mostren la particularitat de no tenir pecíol;
tija i fulla són contínues, sense cicatriu aparent. El nom de consolda ja significa això, dues parts soldades en una. Per tant, la
consolda havia d’anar bé per cicatritzar o soldar ferides. Casualitat o no, la ciència actual ha descobert que el rizoma subterrani
de la consolda conté al·
lantoïna, un principi actiu epitelitzant,
àmpliament utilitzat en farmàcia i cosmètica per promoure la
cicatrització de les petites ferides. Llegiu els prospectes de les
pomades indicades per ferides o la llista d’ingredients del massatge per a després de l’afaitat, i hi trobareu l’al·
lantoïna. Ai, ai,
qui sap, potser la teoria del signe no anava tan errada! 
Fotos pàgina esquerra:
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Herba pigotera o polipodi (Poly
(
podium vulgare); Pulmonària (Pulmonaria
(
longifolia); Sanguinària
((Lithospermum fruticosum); i Consolda (Symphytum tuberosum)
Fotos pàgina dreta:
D’esquerra a dreta: Llengua de cérvol o herba de la melsa (Phyllitis
(
scolopendrium), una falguera com l’herba pigotera; Trèvol de prat o
herba de la desfeta (Trifolium pratense); i Pericó o herba foradada
((Hypericum perforatum), amb glàndules translúcides a la fulla que es
veuen a contrallum, i que suposadament serveix per curar ferides.
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el tema del mes

Ser positiu i actiu, recepta
per viure en cadira de rodes
Van en cadira però no es resignen a viure de genolls. Una metàfora certament poc brillant, però potser adequada per aplicar a les persones que apareixen en aquestes pàgines. Persones que han tingut accidents greus i que no poden caminar. Tots, sense excepció, expliquen que no val la pena lamentar-se i donar voltes a la situació. Cal recuperar
el que puguin, exercir les seves capacitats, no deixar-se vèncer per la compassió aliena i
confiar, però sense obsessionar-s’hi, que un dia la ciència els donarà un cop de mà.
JOA
OAN
AN PPIIQUÉ
UÉ

S

i m’ho diuen el dia abans, dic que
m’estimo més morir-me». Dolors
Aloy va tenir l’accident als 25 anys. Ara,
amb la perspectiva dels anys (ja en fa 13
que va en cadira de rodes), té clar que
«tots estem preparats per suportar-ho,
encara que no ho sembli. Si tens un bon
entorn i ganes de viure, tires endavant i
t’adaptes al que sigui». L’Òscar Lanza,
expilot professional de motocròs, es va
accidentar en una cursa d’aficionats, després d’haver-ne disputat centenars com a

professional. La seva recepta ha estat no
aturar-se, no deixar de ser actiu: «Potser
algú espera veure’t amb cara de pena,
però jo em rebel·lo contra això. Vaig amb
cadira, sí, però no em passa res més. Si
tires endavant, fas vida normal i treus
ferro al tema, al final la gent també deixa
de veure la cadira».
La Dolors i l’Òscar afronten la seva discapacitat amb una actitud oberta, activa,
optimista. No es tanquen a casa i fugen
de lamentacions. Amb cadira, però tiren
endavant, malgrat els obstacles i les barreres. Com ells, el David, el Francesc, el
José i l’Axel, també protagonistes

d’aquest reportatge, tenen actituds semblants. Des d’El Pou hem parlat amb
persones que han patit accidents (de
cotxe, de moto, de bicicleta...) que els
han provocat lesions greus, que els obliguen a desplaçar-se amb cadira de rodes.
Com s’afronta un canvi tan radical de
vida? Què n’esperen del futur? Quins
són, avui, els seus valors? Amb quins
problemes es troben en el seu dia a dia?
La recepta que tots esmenten és similar:
no abandonar-se físicament, treballar, fer
rehabilitació. I sobretot, mantenir-se actius, tenir ganes d’ocupar-se el temps i
també lluitar contra les mirades o les acti-

Francesc Solà: «La clau és llevar-te cada dia amb ganes de fer la teva vida»

F

rancesc Solà tenia 20 anys el 9 de març del 2008,
el dia que, en una baixada d’entrenament d’una
cursa de la Copa Catalana de descens amb bicicleta de
muntanya, va tenir una caiguda greu i es va trencar
diverses vèrtebres. Hospital de la Vall d’Hebron i
Institut Guttmann van ser els centres on va estar ingressat durant uns mesos. Avui, un any després, explica
que, dins de tot, va tenir sort perquè la lesió és en un
punt baix de la columna, de manera que pot moure molt
bé tot el tronc i fins i tot també una mica les cames.
Ajudant-se i amb dificultat, pot caminar una mica i fins
i tot superar graons. Tot i que habitualment es mou amb
cadira de rodes. El Francesc no ha deixat l’esport.
Disputa la Lliga Nacional de bàsquet adaptat amb
l’equip del CEM Hospitalet. Dos dies la setmana baixa
a Barcelona a entrenar, i ja ha anat a jugar a llocs com
Cantàbria, Astúries, Palència, Galícia o Sant Sebastià.
També fa natació i té ganes de provar més esports, com
la handbike o l’atletisme adaptat. Estudia a l’institut
Lacetània de Manresa, surt amb amics i amb el seu
germà, inseparable abans i ara, i té una vida activa. Té
l’esperança que hi hagi una solució a les lesions
medul·
lars: «La ciència avança ràpid, jo sóc jove i
segurament arribaran solucions. Però no vull pensarho. La clau és cada dia llevar-te amb ganes de fer la
teva vida i oblidar-te una mica de la cadira».
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David Bonvehí: «La gent del meu entorn ha fet seva la cadira, la tenen interioritzada»

L

’any 2003, David Bonvehí fou elegit alcalde de
Fonollosa, amb 25 anys acabats de fer. Era l’alcalde
més jove de Catalunya. Tot i l’activitat al consistori, mantenia la seva feina d’advocat. El 18 de gener de 2007 tornava
d’una jornada de feina a Lleida i anava a un ple municipal a
Fonollosa. Viatjava sol amb cotxe i va tenir un accident de
trànsit. «Encara avui no en sé els motius, em vaig trobar de
cop fora la carretera». El vehicle va quedar sota un pont i
van trigar unes hores a trobar-lo. Ell no va perdre la consciència en cap moment i de seguida «vaig notar que no sentia les cames, com si només tingués mig cos». Va estar a la
Vall d’Hebron i a l’Institut Guttmann, fins al mes de juny. A
causa del llarg període de baixa, va deixar l’alcaldia, però
tuds paternalistes o compassives. «Anem
amb cadira, tenim un problema concret,
però tenim intactes la major part de
capacitats», expliquen.
El cop inicial
No és fàcil passar, d’un dia per l’altre,
de fer vida absolutament normal a saber
que potser no tornaràs a caminar. El cop
més dur és, d’entrada, el primer. Òscar
Lanza explica que «les dues o tres primeres setmanes són fatals. Saps que tens la
lesió i a més normalment tens altres seqüeles de l’accident. Vius un període de
dol. Has d’assimilar les pèrdues. No només és no caminar. És el fet que potser
t’han d’ajudar per anar al lavabo, que
tens dificultats amb moltes coses del dia
a dia. Una lesió que el temps la cura, en
el fons no és lesió; aquesta, el temps no
la cura. Jo vaig intentar fer el tomb de
seguida, però és innegable que d’entrada
costa d’acceptar».
En la mateixa línia, Axel Libori, que va
tenir un accident de moto als 16 anys,
explica que «d’entrada et cau el món a
sobre. Jo era molt jove. Et diuen els
mesos que passaràs a l’hospital, saps
com serà de difícil recuperar-te...
Inicialment dius que no pot ser. Però ara,
vist amb el temps, estic molt tranquil.
Des de fora es veu com una cosa molt
dura. Efectivament ho és, però es pot
portar, ho relativitzes». El David Bon-

manté l’activitat política i avui és president comarcal de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). I no para.
És molt conscient de la lesió, en algunes coses ha canviat
(«crec que analitzo més la gent que abans»), però «a grans
trets, no tinc la sensació que hagi canviat gran cosa: continuo amb la Neus, que és fantàstica i meravellosa, amb la
mateixa família...». El David fa col·
laboracions i articles
com a advocat. I es pren la situació amb molta naturalitat:
«Pensava que quedaria més limitat, però puc fer moltes
coses. He enfocat la vida amb la cadira sense donar-hi voltes. A més tinc la sensació que la gent del meu entorn també
s’ha fet seva la cadira, la tenen interioritzada, ja em visualitzen amb la cadira i no se’n recorden d’abans».

vehí, que es va accidentar als 27 anys,
mentre era alcalde de Fonollosa, recorda
que «els dies que ets a la UCI són els pitjors. Després, jo de seguida vaig ser
conscient del que tenia, me’n vaig fer a la
idea i vaig enfocar la vida cap a la nova
situació. Potser patia més per la meva
dona i la meva família. I patia perquè
pensava que quedaria més limitat, però
el cert és que em puc espavilar bé». El
cas del Francesc Solà, que va tenir un
accident fent descens en bicicleta de
muntanya, als 20 anys, és similar: «si t’hi
amoïnes i hi dones voltes, no et serveix de
gaire. Jo vaig veure que poc o molt podia
anar fent, fins i tot vaig poder mantenir
una certa mobilitat. A partir d’aquí vaig
decidir que només podia anar millorant i
és el que intento».
José Moreno va tenir un accident mentre treballava a l’autopista i té lesions
cerebrals. D’entrada lògicament no
s’adonava del que passava, perquè tenia
afectacions de la parla i la memòria,
entre altres funcions, a part de la mobilitat,. En aquest cas, «va ser la família qui
vam haver d’afrontar-ho», explica la
Teresa Buira, esposa de José Moreno.
Ella hi afegeix que «teníem clar que
podria millorar amb rehabilitació. Si
hagués estat com els primers temps, a
l’hospital, en què tenia moltes afectacions, tenia comportaments violents...
hauria estat molt dur. Per sort ha anat

millorant. Ara és persona. I cada dia
millor. Cada petit progrés és un èxit».
Amb cadira, però sense parar
La majoria asseguren que la clau és
mantenir l’activitat, tant com es pugui.
Fer rehabilitació i activitats diverses,
lúdiques i també laborals, en la mesura
del possible. Dolors Aloy es va abocar a
la pràctica de diversos esports, igual com
ho han fet Òscar Lanza i Francesc Solà.
Ells dos ja competien a alt nivell, i per
tant, com explica l’Òscar, «aviat vaig
veure clar que jo, encara que anés amb
cadira, necessitava mantenir la pràctica
esportiva. Vaig provar-ne uns quants fins
que vaig trobar la bicicleta de mans
(
(handbike
e): m’hi vaig apassionar i em
preparo per competir, faig bastants quilòmetres cada dia». Igualment el
Francesc participa a la Lliga Nacional de
bàsquet adaptat amb el CEM Hospitalet i
assegura que «qui ha estat esportista, ho
continua sent, amb cadira o sense».
David Bonvehí no fa tant esport. Tot i
que havia jugat força a futbol, ara no té
gaire interès en la pràctica esportiva («no
em fa res veure-ho per la tele..», ironitza), tot i que ha participat en la creació
d’una associació per a l’esport adaptat,
que organitza unes jornades que s’han
començat a dur a terme a l’escola Joviat
de Manresa, en què participen una trentena de persones amb discapacitat física
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Òscar Lanza: «Qui no té problemes? La cadira te l’has de treure del cap i posar-te-la al cul»

E

l món del motor és la passió i la vida d’Òscar Lanza. Dels
14 als 29 anys es va dedicar en cos i ànima al motocròs i
el supercròs. Va ser pilot professional d’elit, guanyador d’un
campionat d’Espanya i diversos subcampionats. Feia entre 40
i 50 curses l’any, gairebé cada cap de setmana. I va viure un
any als Estats Units, on va participar al campionat més prestigiós del món, la NBA del motocròs. L’any 2004, als 29, va
retirar-se de la pràctica professional del motor. Tot i així, continuava pilotant com a aficionat, ja més relaxat i més esporàdicament. En una d’aquestes curses, a Sant Hilari, es va accidentar. Era el 29 de maig de 2005. Un pilot amb volta perduda es volia apartar per deixar-lo passar, però involuntàriament
el va tocar. Va sortir del circuit i va caure per un desnivell de
sis metres. De seguida li van diagnosticar la lesió medul·
lar, i
també danys interns dels quals es va recuperar a la Vall
d’Hebron., d’on també va passar a l’Institut Guttmann. La
lesió tenia un grau que li permetia anar-se recuperant, lentadel Bages, que practiquen esports com
bàsquet, tennis, tennis taula o bàdminton.
Òscar Lanza té clar que «si s’és inquiet
i actiu, això no canvia. El meu cervell i
les meves inquietuds són les mateixes. No
vull quedar-me a casa lamentant-me i
m’agrada ocupar-me el màxim possible». Per això continua vinculat al món
de les motos: «El meu món és el motor, la
competició. És per al que visc i el que
m’agrada. L’accident em va canviar la
vida, sí, i assumeixo que no puc practicar
aquest esport, però no puc deixar
d’estar-hi vinculat».
La crida que des de jove va sentir David
Bonvehí va ser la de la política. Als 24
anys, l’any 2003, encapçalà la llista de
CiU de Fonollosa a les eleccions municipals (és fill de Camps, al municipi de
Fonollosa, tot i que ja fa anys que viu a
Manresa). Als 25 fou l’alcalde més jove
de Catalunya. A les eleccions del 2007 no
es presentà a la reelecció perquè estava
en ple procés de recuperació. Però posteriorment fou escollit president comarcal
de CDC, una feina que li ocupa moltes
hores («gairebé cada dia vaig al local»),
amb els maldecaps propis de l’activitat
política però també amb la satisfacció de
treballar per al bé de la comarca.
Al seu torn, Dolors Aloy dedica una
bona part del seu temps a fer xerrades per
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ment i amb esforç. Va fer un tractament molt ambiciós als
Estats Units, on es desplaçava cada tres mesos. Es va arribar
a poder posar dret tot sol, però amb molta dificultat. Més tard
va decidir fer-se una operació a Lisboa, per resoldre un problema de dolor. Però va sortir malament i va perdre el que
havia anat guanyant. «Va ser un altre cop dur». Avui, als 34
anys, el seu secret és «ser tan actiu com abans». Continua
relacionat amb el món de la moto, ja que col·
labora amb una
empresa de màrqueting i organització d’esdeveniments
esportius. I l’ha ajudat molt continuar practicant esport, especialment amb la bicicleta de mans (handbike) a la qual s’ha
aficionat i es prepara per competir. També fa natació per participar a triatlons adaptades. I fa esquí, condueix un quad, es
tira en paracaigudes... Té clar que «tinc un problema logístic
però sóc el mateix que abans. Qui no té algun problema, a la
vida? La clau és mantenir-se actiu. La cadira te l’has de treure del cap i posar-te-la al cul».

als cursos a què assisteixen conductors
que han perdut punts del seu carnet. Es
tracta de sessions de divendres a la tarda
i dissabte al matí (12 hores en total) que
serveixen per recuperar quatre punts, i en
què es programen diverses activitats,
bàsicament de sensibilització. Una
d’elles és la xerrada a càrrec d’una persona víctima d’un accident. La Dolors
imparteix aquestes conferències cada dissabte per tot Catalunya, una activitat (en
què gairebé la gran majoria dels assistents són homes, apunta ella mateixa,
cosa que demostra que hi ha més homes
que dones imprudents al volant) que la
motiva i que creu que és efectiva: «Molts
hi van obligats i de mala gana però surten contents. Realment crec que els serveix». La Dolors considera que «s’hauria
de fer també als instituts, amb els nois de
16 anys, perquè siguin realment conscients del perill de la carretera. Jo ho he
intentat, però de moment no me’n surto».
La seva experiència i el fet de tenir una
filla de 14 anys, una edat vulnerable i en
què «cal prendre consciència», fa que
tingui un interès especial en aquest tema.
Tenir autonomia o no tenir-ne
Els protagonistes d’aquest reportatge
tenen graus molt diversos d’autonomia.
Des de qui necessita un suport constant,

com el José Moreno, o disposa d’una
independència força limitada, com
l’Axel Libori, fins a qui fins i tot pot
pujar amb escales, malgrat que amb dificultat (Francesc Solà) o tenen una autonomia molt notable, com l’Òscar Lanza,
el David Bonvehí i la Dolors Aloy.
El Francesc Solà viu amb els pares i el
seu germà, que li donen suport constant.
Però ell és força autònom. Per casa, on la
família ha fet algunes adaptacions, es
mou sense cadira i es val per ell mateix.
Igual que l’Òscar Lanza, que viu sol. En
general s’espavila completament, però hi
ha activitats per a les quals necessita
ajuda: «si vaig a fer la compra no puc
arrossegar el carro. Puc comprar per
Internet, sí, però no m’agrada! Ho resolc
demanant que m’hi acompanyi algun
familiar o amic».
Gairebé tots afirmen que «has
d’organitzar-te i planificar-te. Pensar-te
una mica les coses abans de fer-les»,
explica el David, que viu en un pis adaptat, amb la seva esposa. «Jo em dutxo sol,
vaig al lavabo, cuino, menjo. Vaig amb
cotxe. Ho faig tot sol. També hem fet viatges. Però és cert que no pots anar a
l’aventura, has d’anar a hotels que siguin adaptats, buscar locals accessibles...
O tenir clar que necessitaràs una estona
més per dutxar-te, que per entrar al cotxe

necessitaràs un minut i no només cinc
segons...». El David i la seva dona van
haver de canviar de pis perquè l’anterior
era un tercer sense ascensor.
Les mancances també estimulen
l’enginy. La Dolors, que viu amb la seva
filla, té un pal amb unes pinces a la punta
per agafar coses dels armaris superiors.
«I si no, doncs m’ho agafa la meva filla,
o sempre pots trucar un veí. Vulguis o no
t’espaviles». També s’espavila l’Axel
Libori, que en general necessita suport
per llevar-se i per moure’s, però que amb
la recuperació ha guanyat molta autonomia. Ara pot empènyer la cadira i per
exemple pot desenvolupar-se al 100%
davant d’un ordinador. I això pot semblar
poca cosa però cal tenir en compte que en
un primer moment estava immobilitzat
de coll en avall. A l’Axel l’acompanya la
família a tot arreu. Ell no condueix, malgrat que no descarta fer-ho en el futur.
Amb tot,
t «he de tenir la seguretat que no
seré un perill», afirma somrient. L’Òscar,
el David i la Dolors condueixen vehicles
adaptats, mentre que el Francesc també
s’acaba de comprar un vehicle.
El que fan molts és tenir una activitat
d’oci com abans. L’Òscar ha viatjat sol
als Estats Units, el David també ha anat
de vacances a Nova York, el Francesc diu
que surt amb els amics, tal com ho feia
abans. Tot plegat d’una altra manera,
amb més complicacions, amb una mica
més de dificultat i amb la necessitat de no
deixar res pendent de l’atzar (tot i que
amb el temps també es relaxa aquesta
tensió planificadora), però tots tenen una
activitat força plena.
El José Moreno necessita el suport de la
família per llevar-se o fer la major part
d’activitats, tot i que de mica en mica va
recuperant equilibri i d’altres funcions.
La seva dona, la Teresa, també assegura
que no s’ha de reduir tot a caminar o no,
sinó que petites millores de coordinació,
d’equilibri o de respiració són molt
importants perquè el José vagi guanyant
independència. El matrimoni i el seu fill
petit (la filla gran viu a l’estranger) tenen
un pis adaptat del passeig de Pere III, on
es van traslladar després de l’accident.
Abans vivien en una casa a Castellbell,
on precisament havien acabat de fer
obres i que era molt difícil adaptar. Ara, a
Manresa, surten molt sovint a passejar i a
distreure’s.
De vegades tenen la sensació que es
perden coses. «Vas a la platja i penses
que potser també t’hi posaries», comenta el David. «Amb esforç també podria
posar-m’hi», diu. Però de vegades es
busquen alternatives: «A l’ombra fent un
refresc també s’hi està bé!».
Barreres, encara
Voreres amb forats, o sense rampa, o
massa estretes... Tots es queixen que
queda molt camí per recórrer en aquest
camp. És un dels problemes principals

José Moreno: «La qüestió no és només caminar o no;
aconseguir petits èxits també és important i anima»

J

osé Moreno era treballador de l’empresa concessionària de l’autopista TerrassaManresa, Autema. El 13 de gener del 2005, quan tenia 49 anys, recollia senyals de
trànsit i cons després d’un tall de carril, a l’alçada de Castellbell. Era a la part del darrere de la furgoneta amb què treballava, recollint els cons, quan un camió va topar amb
el vehicle, va arrencar-ne el lateral i va fer volar el José, que va impactar a terra. El diagnòstic va ser un traumatisme cranioencefàlic greu, amb pèrdua de mobilitat, memòria, parla i deglució. Va estar vint dies a l’UCI, i després un mes a la Vall d’Hebron, dos
mesos a la Clínica Quirón i cinc mesos al Guttmann. El cas del José és diferent de la
resta dels protagonistes d’aquest reportatge, perquè té lesions cerebrals. La seva esposa, la Teresa Buira, que no es mou del seu costat, explica que ha anat millorant molt,
perquè el primer moment, a banda del tema de la falta de mobilitat, estava molt desorientat: «Té el disc dur, té memòria per les coses antigues però té afectada la de curt
termini. També sap el que ha de fer però no per on començar, no sap planificar els
moviments». De mica en mica, amb esforç i l’ajut de molts professionals (i la seva filla
i el seu fill, principalment el noi, que és fisioterapeuta) va millorant. Recupera elasticitat de la musculatura, millora l’equilibri i progressa en general.. La Teresa ho té clar:
«Vist des de fora sembla que la qüestió només sigui caminar o no caminar. Però hi ha
moltes més coses, petits èxits que vas aconseguint i que animen. Costarà, però jo espero treure’l de la cadira».
del seu dia a dia. La Dolors explica que
és especialment greu que hi hagi alguns
forats en indrets tan cèntrics com el carrer Guimerà, «on vaig estar a punt de
caure». El José i la Teresa Buira expliquen que van sovint amb bus urbà, i de
vegades la rampa no funciona... I els que
condueixen critiquen especialment el poc
civisme d’alguns conductors: n’hi ha que
no respecten les places reservades a discapacitats, o aparquen en un pas de vianants i fan impossible utilitzar la rampa...
Curiosament, l’Òscar esmenta la poca
cura de la Policia Local: «Nosaltres
podem aparcar en zones de càrrega i
descàrrega, i duem una placa al vehicle
que així ho indica. Doncs cada dos per
tres, l’agent no veu la placa i em multa. I
ja em tens fent la gestió perquè me la retirin...».
Però més que barreres físiques, sovint
dolen més barreres d’altres menes, fruit
de la mentalitat d’algunes persones. Tots
estan acostumats a ser blanc de les mirades de la gent. «Veure una cadira sobta.
La gent et mira. Potser nosaltres també
ho fèiem. Però en general no és amb
mala intenció. És curiositat o fins i tot

admiració», diu la Dolors. Ella mateixa
explica que «de vegades tindries ganes
de passar desapercebut i és clar, no pots.
Però vaja, jo ja estic de tornada, ja no
m’afecta». L’Axel sí que diu que «hi ha
mirades que fan mal, però en el fons és
normal». El que sí que li fa més malícia
és que es pensin que el que aconseguim
és només per compassió, pel fet d’anar
amb cadira».
El David assegura que no creu que,
avui, li exigeixin menys que abans de ser
discapacitat: «En les col·laboracions que
faig en temes jurídics, em demanen i
m’exigeixen com sempre. I políticament
no penso que hagi accedit a un càrrec
perquè algú m’hagi tingut compassió.
Sóc el David, el mateix que abans, i per
tant tinc les mateixes obligacions, els
mateixos deures i els mateixos problemes. I això és positiu».
El que sí que també expliquen és que
està bé, de vegades, deixar-se mimar. Per
exemple, estalviar-se cues en un aeroport, entre d’altres. «Petits avantatges
que hem d’aprofitar. Prou fotuts estem,
també està bé deixar-se cuidar una
mica», diu l’Òscar Lanza.
Juny 2009 EL POU DE LA GALLINA

17

Dolors Aloy: «Quan una cosa no la pots canviar,
no hi donis voltes. En tot cas, treu profit de la situació»

J

a ha fet tretze anys que Dolors Aloy va tenir l’accident de trànsit. El 4 de maig
de 1996, tenia 25 anys, estava casada i amb una filla d’un any i mig. Anava
sola amb cotxe. Es va despistar un instant i va sortir de la carretera, una via estreta
i sense vorada, a prop de Calaf. Va caure per un barranc i va donar unes quantes
voltes de campana. No duia cinturó i va sortir per la finestra. De seguida també va
veure clar que la lesió era greu. Explica que no creia estar preparada per assumir
que hauria de viure en cadira de rodes, però «si tens ganes de viure, t’adaptes al
que sigui, som animals de costums». Ella va tirar endavant amb la motivació de
veure créixer la seva filla. I també es va abocar al món de l’esport. Va provar de tot:
bàsquet, power lifting, atletisme... Com a atleta va fer fins i tot rècords d’Espanya
i va guanyar algunes proves. Ara també fa natació. I gairebé cada dissabte
col·
labora en els cursos de sensibilització, que a Catalunya gestiona el RACC, adreçats als conductors que han perdut punts del carnet de conduir. Una tasca que fa que
es desplaci per tot Catalunya, que l’omple i que també voldria estendre als instituts.
És molt activa, estudia anglès i ara té ganes de fer balls de saló i tennis. Té clar que
«quan una cosa no la pots canviar, no hi donis voltes. És una pèrdua de temps. En
tot cas, de l’error, o de la situació que tens ara, treu-ne profit».
Neteja natural d’amics
I les relacions amb la gent de l’entorn?
L’Òscar Lanza comenta que «quan et
passa una cosa d’aquestes, es fa una
neteja natural d’amics. Es queden els
bons, els de sempre, i n’hi ha que se’n
van. Potser perquè no saben com tractarte. Però crec que són casos anecdòtics.
La gent que t’estima es queda. I els vin-

cles es reforcen. En aquest sentit hi he
guanyat, segur. També ha arribat gent
nova, amics ara molt estimats».
Potser al principi, «la gent no sap com
actuar davant teu», diu l’Òscar. I la
Dolors ho corrobora. Per a ella, «depèn
molt de tu, de la persona que està asseguda a la cadira. Tu ja coneixes el tema,
és l’altre qui el desconeix i no sap com

reaccionar. Ells no saben si t’ofendran, si
et faran sentir malament... Ets tu qui els
has d’ajudar, apropar-t’hi, fer el pas i
aplanar el camí. Quan es relaxen, ja està.
Alguns no et donen l’opció de fer-ho,
però són minoria».
El David Bonvehí afirma que «quan
després dels mesos a l’hospital comences
a veure de nou la gent és el moment més
complicat. La primera trobada amb cada
persona, quan et veuen amb cadira. Hi
ha reaccions de tot, potser d’algú que
esperaves més et decep, però també arriba gent nova. I jo crec que la gent ara ja
em visualitza amb cadira, no se’n recorden d’abans. Quan els amics busquen
lloc per sopar, ja miren que sigui adaptat,
amb tota naturalitat». Igualment, el José
i la Teresa expliquen que «hi ha gent propera que s’espanta i s’allunya. Familiars
que ni s’acosten i altres que ajuden molt.
Però també fas noves amistats, s’obren
nous móns».
I canvien els valors. El David diu que
ara potser s’adona més de com és la gent
«i també els analitzo més que abans.
Potser és que tinc més temps, que no vaig
sempre tan de bòlit, la vida ara va una
mica més a poc a poc, i tinc més temps de
fixar-me en detalls, i analitzo més les
persones». L’Òscar Lanza parla d’un
canvi de valors, propi i de l’entorn: «Et
canvia el valor de l’amistat, de la salut,
de l’amor. El teu i el de la família. Perquè
cal tenir en compte que ells també hop
passen malament. A la gent de l’entorn la
vida també li canvia radicalment, coneixen una persona que ara ha canviat, i
també s’han d’adaptar».
Vida en parella
Els més joves, el Francesc i l’Axel, no
tenien parella abans de l’accident, ni en
tenen ara. «Pots escriure que sóc solter!», fa broma el Francesc. El David
estava casat amb la Neus i continuen
junts. Sobre aquest tema, el David explica que, en casos de ruptures amb persones que han tingut accidents, «hi ha qui
pensa que, quan un dels membres de la
parella té una lesió, l’altre és qui té més

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

VII DIADA GASTRONÒMICA INTERCULTURAL
El passat dijous 14 de maig, l’alumnat dels cursos de català per
a adults del Servei Local de Català de Manresa i del Servei
Comarcal de Català del Bages del Consorci per a la Normalització
Lingüística i els participants en el programa del Voluntariat per la
llengua van fer una trobada gastronòmica al claustre del Museu
Comarcal de Manresa, on van participar 200 persones d'unes 20
nacionalitats diferents.
La festa va ser una mostra de diversitat cultural i d’harmonia i
bona convivència entre persones de costums i cultures diversos.
Les persones assistents van poder degustar plats típics elaborats
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per elles mateixes i
intercanviar experiències i anècdotes viscudes al llarg del curs i de
les trobades del voluntariat per la llengua. El Consorci per a la Normalització Lingüística,
creat l’any 1989 com a òrgan territorial d’aplicació a Catalunya de
la política lingüística del Govern, està format actualment per la
Generalitat de Catalunya, més de 90 ajuntaments, 37 consells
comarcals i la Diputació de Girona. El Consorci desenvolupa
estratègies i accions per garantir l’extensió territorial del coneixements i l’ús de la llengua catalana.

Axel Libori: «A vegades no saps
si ets discapacitat o t’ho fan ser»

A

xel Libori tenia 16 anys i estudiava batxillerat a l’IES Pius Font i Quer quan va
tenir un accident de ciclomotor, a la carretera
vella de Rajadell, prop del Congost. Era el
novembre del 2004. Va passar la primera nit a
Sant Joan de Déu i el seu pare i la seva mare,
tots dos metges, «ja s’ho van veure a venir».
L’endemà fou traslladat a la Vall d’Hebron, on
va estar ingressat vora un més a l’UCI i després
a l’Institut Guttmann, tres mesos. La seva lesió
era cervical, és a dir, en un punt de la columna
molt alçat, cosa que li impedia fer molts moviments. «En un primer moment només podia
moure el cap i les espatlles». Braços, tronc i
cames completament immobilitzats. Amb el
temps, a base de rehabilitació, ha anat adquirint
de nou mobilitat als braços i tronc. Va tenir una
cadira elèctrica i ara, amb més força i mobilitat,
utilitza una cadira normal, que pot moure ell
mateix, només amb l’ajuda d’uns motorets que
li amplifiquen la força, tant en empènyer com
en frenar. I «no tinc perquè no seguir millorant,
tot i que amb el temps els progressos són més
lents». Avui, als 21 anys, dedica cinc hores diàries a la recuperació, amb el suport de professionals i familiars. També fa
algunes petites tasques d’administració i informàtica per
començar a ser autònom econòmicament. «Hi ha dies que
estàs malament d’ànims, només faltaria que no fos així. Jo
crec que, abans de l’accident, quan veia algú amb cadira pensava que si a mi em passés no ho suportaria. I naturalment

sempre és així: hi ha molts cops que són
els propis lesionats que, potser perquè
volen estar sols, no ho saben portar o
volen fer la seva, són ells qui deixen la
relació».
L’Òscar Lanza tenia parella en el
moment de l’accident. La relació es va
trencar, però s’afanya a dir que «no té res
a veure amb la lesió. Jo he tingut altres
relacions i estic convençut que això no
afecta el tema sentimental. Però al principi és inevitable demanar-t’ho: qui
m’estimarà anant amb cadira? Podré
compartir la vida amb algú? Amb el
temps jo m’he adonat que és igual que
qualsevol altra persona: pots sortir de nit
i conèixer algú, pots conèixer l’amor de
la teva vida... Crec que és igual estant
dret o assegut. Fins i tot la gent que em
coneix ara, ja no coneix l’Òscar d’abans,
per tant no pot comparar. I si aquella persona veu que tu no t’espantes, ella tampoc
no s’espanta».
La Dolors estava casada quan va tenir
l’accident. Vuit anys després, ara en fa
cinc, es va separar. També ho desvincula de la lesió: «Et pot anar malament
estiguis com estiguis. Anar amb cadira
no va ser el detonant, ni tampoc no va
ser un fre. Vull dir que no vaig deixar
de separar-me pel fet d’anar amb cadira, per por de quedar-me sola. Són
decisions que si s’han de prendre es

que et fot, però jo ho he viscut amb força serenitat, fins i tot
m’ha sorprès a mi mateix». L’Axel té clar que el pitjor és que
de vegades «no saps fins a quin punt ets discapacitat o t’ho fan
ser. Quan treballes o col·labores en algun projecte, la gent tendeix a pensar: ‘mira, que bona gent, han contractat aquest
pobre noi’, en comptes de pensar que potser ets perfectament
apte per a aquella feina. Això fa mal».

prenen, independentment de la teva
situació física».
L’economia també compta
Les persones que sofreixen paraplegia
solen tenir pensions del govern central,
que van en funció de la base de cotització
de l’últim període laboral. És a dir, algú
que tingui una nòmina alta i tingui un
accident, en cas de patir una lesió
medul·
lar cobrarà més que un autònom
que només cotitzi el mínim. També hi ha
topalls i hi ha variables, però la regla
general és aquesta. Això fa que persones
que cobraven un sou baix, ara percebin
també una pensió reduïda. És el que explica la Dolors Aloy, que als 25 anys treballava, però cobrava poc. I li va quedar una
pensió baixa. A més, en el seu cas cobrava l’anomenada pensió absoluta (100%
de la base cotitzada) però d’entrada no el
que s’anomena gran invalidesa (150% de
la base cotitzada), que no li van reconèixer fins anys més tard.
Algunes persones amb discapacitat
col laboren amb activitats laborals, però si
són pensionistes lògicament no poden treballar de forma oficial. David Bonvehí
creu que «una bona solució seria que hi
hagués una pensió mínima per tothom,
independentment del sou que es cobrava,
i que en tot cas hi hagi una part variable
en funció de la base cotitzada». A tot això
cal afegir-hi que pràcticament ningú enca-

ra no està percebent cap paga de la famosa Llei de Dependència, que gestiona la
Generalitat, que ve a complementar la
pensió estatal.
I si alguns amb prou feines poden arribar
a final de mes amb la pensió que cobren,
el que segur que no podran fer és dedicar
diners a la rehabilitació. Avui, la rehabilitació de lesions neurològiques es fa gairebé íntegrament en centres privats. Als
hospitals públics hi ha un tipus de rehabilitació genèrica i poc especialitzada. Així
doncs, sembla cru, però qui té més diners
(i hi posa ganes, no cal dir-ho) pot aconseguir millorar més de la seva lesió que
algú que no pugui pagar-s’ho. L’Axel
Libori explica que la seva família li pot
pagar la rehabilitació, i que és afortunat,
però es rebel·
la davant de la situació: «Fa
ràbia, molta ràbia, comprovar que hi ha
gent que podria estar millor, però no pot
ni provar-ho. Fa un cert fàstic, és fort que
els diners puguin ser determinants per a
un aspecte tan important de la vida».
Confiar en la ciència
Genèricament, es pot convenir que, avui
per avui, una lesió medul lar no té solució.
Però la ciència avança. I tots esperen que
potser algun dia aportarà solucions, tot i
que prefereixen, de moment, no confiarhi. «Tot apunta que hi haurà solucions.
No crec que triguin gaire, a més. Però no
vull estar tot el dia pendent. Confiar en la
Juny 2009 EL POU DE LA GALLINA
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La importància de
la rehabilitació

S

ense cap dubte, fer una bona rehabilitació és clau per a les persones que
tenen lesions neurològiques o traumatològiques, tant per intentar recuperar mobilitat o altres funcions, com per millorar la
seva qualitat de vida i, fins i
tot, tenir el cos en bones condicions per si arriba alguna
innovació que es pugui aplicar a la seva lesió. Marta Not,
fisioterapeuta i psicòloga, responsable del Servei Integral
de Rehabilitació (SIRN) de
Manresa, explica que fer
rehabilitació, a banda de les
millores físiques, evita que els
lesionats tinguin calcificacions, osteoporosi, problemes
renals... La Marta assegura
que és molt important que els
lesionats es posin drets cada
dia, amb l’ajuda o els aparells
que calgui (cadires reclinables, bipedestadors, etc, per
aconseguir una ossificació,
que la circulació millori, per
temes intestinals... Segons
ella, aquest manteniment no
implica necessàriament moltes hores de feina i sovint es
pot fer a casa, però és important fer aquests exercicis de
forma periòdica.
Qui ho té molt clar i precisament és pacient del SIRN és
l’Axel Libori. Cada dia dedica unes cinc
hores a la rehabilitació, i això ha fet que
millorés molt la lesió: «El canvi ha estat
bèstia. De no moure res he passat a moure
jo la cadira, a valdre’m amb l’ordinador...
És crucial fer exercicis. I en el cas remot
que el progrés s’aturi, continuar mantenint
la musculatura i no tancar-se portes a futures teràpies o operacions».
El José Moreno fa rehabilitació amb professionals de diverses disciplines, des de
fisioterapeutes a logopedes, per recuperar
aspectes de mobilitat, memòria, capacitat
de planificació, deglució i mobilitat. Ha
viscut en pròpia pell fins a quin punt pot
millorar gràcies a l’esforç i la constància.
El Francesc Solà s’exercita a casa, igual
que la Dolors Aloy. L’Òscar Lanza fa
recuperació en un centre per a lesionats de
Barcelona, i també a casa. Ell també creu
que «és bàsic no abandonar-se. Cal treure el màxim rendiment del teu cos. Si la
lesió et permet fer fins a un punt 7, cal
arribar al 7 i mantenir-s’hi, no quedar-se
a 3. Hi ha qui s’abandona, s’engreixa. Tot
depèn de la lesió, però si perds els abdominals, perds l’estabilitat del tronc. És
bàsic cuidar-te posar-te dret amb els aparells que necessitis».
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La Marta Not explica que cal anar alerta a
parlar de lesions irreversibles. Segons ella,
fins fa molt poc es pensava que no hi havia
possibilitat de regeneració del sistema nerviós, però les coses estan començant a canviar, i va quedant clar que hi ha capacitat de
regeneració i de plasticitat (és a dir, per

Marta Not (a dalt) i Laia Sallés

resumir, que una àrea del cervell supleixi
les funcions que teòricament desenvolupa
una altra àrea). La Marta assegura que, més
que lesions irreversibles, és preferible parlar de «lesions amb conseqüències greus».
Per a ella, «una persona que ha tingut una
lesió amb afectació del sistema nerviós
central no tornarà a ser el d’abans, però té
possibilitats de plasticitat i regeneració».
Malgrat que la Marta està convençuda
que la ciència trobarà solucions a lesions
neurològiques, també explica que els professionals que tracten amb aquestes lesions
«han de ser realistes i explicar i compartir
amb el pacient la finalitat de cada exercici.
Potser n’hi ha que arriben molt desmoralitzats. Altres arriben amb unes il·lusions de
curació exagerades. A alguns els hem
d’animar, a d’altres els hem de recordar
que tenen una lesió medul·lar greu», diu la
Marta. Però també vol deixar molt clar que
«les il·lusions poden moure muntanyes: he
vist pacients que han millorat molt gràcies
a la voluntat i la motivació. Pacients amb
lesions que, segons els llibres, els impossibilitaven per a algunes funcions. I les fan».
Per tant, «les il·lusions són personals del
pacient i no podem interferir-hi. Hem
d’escoltar-les, i intentar que es facin reali-

tat en la mesura que es pugui. Ni ser massa
optimista ni massa negatiu. Tant dolent és
prometre-li que caminarà, com dir-li que
no caminarà més. Ni trencar ni potenciar
les il·lusions, estar al punt mig».
El David Bonvehí ha optat per un mètode de rehabilitació conegut amb el nom de
Perfetti (pel fet que va ser
introduït pel doctor Marco
Perfetti). Laia Sallés, fisioterapeuta i coordinadora dels estudis de Segon de Fisioteràpia
de la FUB, on fa de professora de Neurologia, és especialista en aquest mètode, que té
per objectiu que el pacient
pugui recuperar la mobilitat
alterada o perduda, però no
amb exercici purament físic
(pesos, etc), sinó mitjançant el
que s’anomena activació cognitiva: fent que el pacient senti
el seu cos, el noti. Es treballa
molt amb els ulls tancats, es
posa en contacte el pacient
amb materials de diferents
superfícies i densitats, i es
tracta d’intentar que aprengui
a sentir, a notar. Es tracta, com
explica la Laia, d’un sistema
ja inclòs als plans d’estudi de
Fisioteràpia, però potser és
una concepció menys tradicional de la fisioteràpia. Segons
ella, «considerem que el moviment no és l’objectiu, sinó el
mitjà. Per poder sentir les textures, la fredor o escalfor d’un
cos, t’has de moure. Mirem
d’arribar a moure per arribar
a sentir».
La Laia també considera absolutament
fonamental dur a terme rehabilitació, i
també observa que sovint, des de fora,
«tot es redueix a si es camina o no. Però
de vegades hi ha petites millores, com
poder obrir una mà que ha quedat tancada, reduir el dolor, posar-se dret sense
ajuda... Petites millores que són bàsiques». Ella mateixa considera que, com
més aviat s’iniciï la rehabilitació després
d’haver tingut l’accident, millor, i no és
partidària de combinar el Perfetti amb
mètodes de fisioteràpia basats en
l’exercici més físic: «No perquè estigui
en contra dels altres, sinó perquè aleshores no sabem què aconseguim amb
cadascun dels sistemes, com continuar i
evolucionar, i la veritat és que el pacient
tampoc no ho sap i acaba embolicantse».
La feina de fisioterapeuta pot semblar
dura però té una part que omple molt. La
Marta Not ho explica afirmant que «quan
arriba un pacient, tu el coneixes amb uns
dèficits, unes necessitats, uns nivells
d’activitat alterats. Comences a treballar, poses objectius, i veus millores i progressos. Això és reconfortant».

ciència sí, i tant, però no obsessionart’hi», explica l’Axel Libori. El David fa
servir gairebé les mateixes paraules: «Amb
la investigació de les cèl·lules mare diuen
que s’avançarà molt. Però tampoc no
m’hi amoïno ni estic buscant tot el dia
informació per Internet. El cert és que ara
per ara no hi ha solució. Si arriba, benvinguda sigui». L’Òscar Lanza també té molt
clar que «no pots estar pendent dels avenços constantment, perquè no viuries. Has
de viure el millor que puguis tal com estàs
ara i si un dia apareix alguna cosa, doncs
bingo». Però alhora diu que «estic convençudíssim que trobaran solucions». Ell
mateix està en contacte amb una fundació
Step by Step, amb seu a Àustria, i li arriben informacions positives. «Crec que
hem d’estar informats, però sense ser
massa impacients!».
Tots diuen que viuen el present. Volen
recuperar-se i millorar, però no pensen
gaire en el futur. No perdre qualitat de
vida, veure créixer els fills, els que en
tenen, com la Dolors, que ha pujat una filla
que avui ja té 14 anys. I també amb
il lusions. El David diu que si té fills, «potser em sabrà greu que no m’hagin conegut
dret, però vaja, per a ells serà normal veure’m així».
Per a l’Axel, el futur és una incògnita,
però en tot cas té clar que el que toca és
treballar per recuperar-se tant com pugui.
Ell mateix explica que segurament, la seva
lesió l’ha fet madurar més de pressa.
«Però vaja, sense la lesió suposo que, potser d’una altra manera, però hauria arribat al grau de maduresa que tinc ara».
Havia de passar?
El David i la Dolors expliquen que el seu
accident va ser fruit d’un error humà. I per
tant evitable. Que si haguessin estat atents
no hauria passat. En canvi, l’Òscar té força
clar que «segurament havia de passar». I
ho justifica: «Amb la meva parella, ens
vam llevar i vam desestimar anar a la
cursa. Ens feia mandra. Vam estar a un
pas de quedar-nos a casa. Ens vam repensar al darrer instant. Finalment hi anem...
i em passa. Jo crec que havia de passar.
Pensa que anava amb moto cada dia de la
vida, havia fet centenars de curses amb
molta més ambició i competitivitat. I vaig
tenir l’accident just en un punt on no hi
havia tanques. Precisament vaig passar
entre dos arbres, en un lloc on era realment difícil. Per què? Pot ser tanta casualitat?».
I potser per això s’accepta amb més naturalitat. L’Òscar sentencia relativitzant el
seu problema: «Jo sempre he dit que sovint, sobretot quan tens més de 30 anys, a
la vida tens un problema o un altre. Qui no
té un problema sentimental el té econòmic.
O amb els pares, o amb els fills, o viu la
mort d’algú proper, o no pot pagar la hipoteca. Qui no té un problema? El meu és
aquest, que potser salta més a la vista que
altres. Però no m’hi resigno. Això mai». 

ORTOPÈDIA MAZA
Treballem per donar solucions
- BOTIGA D’ORTOPÈDIA
- ORTOPÈDIA TÈCNICA
- ORTOPÈDIA ESPORTIVA
- SERVEI DE PODOLOGIA
Sant Josep/Tortonyes, 1-3 - MANRESA
TEL. 93 873 68 00
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La mare
A l’amic Joan Barbé, que li va dedicar un article al
Regió7que rellegiré molts cops. I a tots els amics que ens
han fet tant costat i que ens ajuden més del que es pensen.

ni mai ens sentim tan humans com quan ens sabem fràgils. Ara pensem també en ells i ens sembla que mai no
oblidarem les seves cares ni l’afecte que ens van brindar.
I al final els amics, sempre els amics. Aquells que ho són
an sonar les dotze campanades de la nit de Cap de tota la vida i aquells altres que han aparegut del no res.
d’Any i, després de l’últim gra de raïm, ens vam Els que mai no hauries posat en una hipotètica llista
anar abraçant tots amb tots desitjant-nos un feliç d’amistats i que quan ha arribat l’hora t’han dit «compteu
2009. Ja ho sabem que els brindis per l’any nou amb mi si necessiteu alguna cosa», i perceps sense cap
són un pur convencionalisme, una il·
lusió mena de dubte que t’ho diuen de cor. Hi van ser quan et
inventada. Però en aquells moments, cada 31 de desem- podien donar un cop de mà i hi van tornar a ser quan crebre, els sentiments s’imposen a la
ien que ja no t’hi podien fer res. I
raó i aquella nit ens vam acabar cres’equivocaven. S’equivocaven perient que trencàvem amb l’any passat
què no eren prou conscients que la
per començar-ne un de molt millor.
seva presència, una abraçada seva,
Ara veig que res no ha estat com
una trucada, un simple missatge, et
desitjàvem. Al març vaig perdre un
reconfortaven de debò i tenien un
bon amic, a l’abril ens va deixar el
efecte tan benèfic com un fàrmac
tiet i al maig se’ns n’ha anat la mare,
màgic que estic segur que mai no
sobtadament, inesperadament, just
s’arribarà a inventar. I ara hi continuquan pensàvem que li acabaven
en sent: per fer-te companyia, per
d’arreglar el cor per poder celebrar
distreure`t, per ensenyar-te a planmolts altres caps d’any. Quin 2009
xar...
Quan les mares
tan cruel, quin fracàs de brindis.
I la mare també hi és d’alguna
es fan grans es
Se’n va la mare i queda un buit que
manera que costa d’explicar però
saps que mai no l’ompliràs amb res
que es nota, que se sent. Resta en el
tornen com nenes,
ni amb ningú, però al voltant del seu
nostre caràcter i en la nostra educatraspàs reps una lliçó de vida que et
ció, en la nostra manera d’encarar la
cal
mimar-les
tant,
transforma i que et fa millor persovida i en la nostra manera de ser. Hi
na. És com si fos el seu últim regal i
és i ens ajuda, ens cuida, ens vol bé,
es tornen tan
saps que et durarà sempre. Des que
com sempre, ni més ni menys que
delicades...
vam sortir de casa per dur-la a Sant
com sempre, però no es veu. Es va
Pau fins que una embòlia ho va
fer gran la mare, gairebé sense adoespatllar tot i ens va impedir tornar
nar-nos-en es va fer gran, va decauamb ella amb el mateix cotxe, aquells dies d’hospital van re, es va tornar insegura. Un dia vaig recordar uns versos
ser també un preàmbul d’emocions intenses. Vam corro- del Dámaso Alonso que m’havien quedat gravats a la
borar coses que ens imaginàvem. Que els metges són déus memòria des dels meus dies de batxillerat: «No me digas
i les infermeres són àngels, que hi ha gent que ha nascut que estás llena de arrugas, que estás llena de sueño.../ No
per cuidar els altres, per cuidar-nos a tots, i que mai els importa madre, no importa. / Tú eres siempre joven, / eres
podrem agrair prou que hi siguin ni els podrem pagar amb una niña,/ tienes once años./ Oh, sí, tú eres para mí eso:
diners l’amor i les ganes que hi posen. I vam veure també una candorosa niña». I vaig comprendre que ara aquella
com, en els moments difícils que es viuen als hospitals, mare era la meva. Quan les mares es fan grans es tornen
teixeixes amb els companys d’habitació uns llaços de com nenes, cal mimar-les tant, es tornen tan delicades...
solidaritat que mai no hauries pogut imaginar si te’ls Es va apagar així: tenia un cutis fi, una mirada transpahaguessis creuat pel carrer tan sols uns dies abans. Perquè rent, un somriure candorós. Com una nena d’onze anys.
cap altra circumstància uneix tant com trobar-se desvalgut La nostra mare. 
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MASIES DEL TERME
JAUME PUIG / Fotos: FRANCESC RUBÍ

Cal Biosca

A

l peu de la carretera
d’Igualada, a mà esquerra
i formant part del raval de
Santa Caterina, a la zona
de la Catalana, trobem
aquest mas de tres plantes
relativament recent, aixecat l’any
1951, al costat de l’antiga casa
Puigferrer, pels antics masovers de la

masia de l’Oller, els avis de Francesc
Biosca, que actualment està al front de
l’explotació de la casa. Les edificacions ramaderes auxiliars són de
dimensions importants i es dediquen
bàsicament als vedells. El conreu dels
sòls de l’entorn i d’altres camps més
allunyats de la casa es fa seguint el
model d’agricultura ecològica, amb

l’aval del Consell Català de la
Producció
Agrària
Ecològica.
Farratges, oli i, sobretot, cereals com
el blat i l’espelta, dels quals s’obtenen
farines amb plenes garanties, segueixen les normes dels productes agroalimentaris ecològics, en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i
comercialització. 
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Dolors Molist i Colom
Exiliada des del final de la Guerra Civil fins al 2007, ha sobreviscut a la II Guerra
Mundial i a la guerra d’Algèria. Casada amb Climent Santacreu, anarquista de la CNTFAI que fou President del Comitè Revolucionari d’Artés. Autodidacta, té una gran passió per la literatura francesa. De retorn a Manresa, on viu actualment, ha participat en
tres xerrades en dos instituts de la ciutat i al col·legi El Pilar, en el marc del Dia
Internacional de la Dona, i ben recentment, ha intervingut en un col·loqui sobre la
Guerra Civil i l’exili a la Biblioteca d’Artés, organitzat pel grup ARA (Assemblea
Revolucionària d’Artés), encapçalat per Ramon Fornell, que fa recerca històrica.
omàntica, amb un aire nostàlgic que ja de per si que hi vaig estar gairebé dos anys. La meva feina consistia
ens fa recordar el passat, Molist ha tingut dos a passejar-lo i fer-li de mainadera.
enamoraments a la seva vida: Climent San—Era anarquista com el seu marit?
tacreu i França. Explica que «la meva vida no
—No, no sabia ni què eren. Després ho vaig saber, quan
ha estat inútil, perquè he donat molt i he fet molt de mica en mica el vaig anar coneixent. M’agradava perquè
sense voler. Però ara que sóc al crepuscle, em era molt guapo i n’estava molt enamorada. Jo no militava
falta una espatlla per posar el cap. A França era molt enlloc, perquè els extrems no m’agraden. Tenia el carnet
apreciada i els cops durs els he rebut aquí. Vaig tornar sindical de la CNT, però mai no m’he considerat una milimassa gran i estic molt depressiva. Necessito una mica tant anarquista. Sóc republicana i a França em vaig apuntar
d’estimació».
amb els socialistes. Només votava a les municipals i quan
—Com va conèixer el seu home, Climent Santacreu?
podia votar a les eleccions espanyoles després de la mort de
—Ell era de Berga i el vaig conèixer a Artés. Era paleta i Franco, votava per correu, sempre socialista. De retorn a
va venir amb el seu germà, Josep, a
Manresa, vaig anar a buscar la seu dels
fer la Cooperativa Vinícola d’Artés.
socialistes, però com que l’entrada és
Jo treballava a cal Aguilar i cada dia
tan fosca i lletja, ho vaig deixar córrer
«A Manresa, quan la
passava per davant on ells feinejaven.
i em vaig apuntar a ERC, on ara miliEra bufona i quan passava ells em xiuto i cotitzo.
meva família va anar
laven. Un dia, al cafè de la cantonada,
—Com van ser els primers mesos de
on hi havia el meu germà Ignasi, mort
la
Guerra?
a l’Ajuntament a
a la Guerra, a la Batalla de l’Ebre,
—El meu marit de seguida es va
amb els de la lleva del biberó, el
apuntar voluntari i el van ferir d’un
demanar la cartilla de
Climent li va dir: «que no tens cap
tret de bala al braç, al front de Terol.
germana?», i ell li va respondre que
Aleshores estava convalescent i va
racionament, els deien
jo estava a punt d’arribar. Així em va
venir a Artés i ho vam aprofitar per
que ‘quan el vostre
conèixer i al vespre dels dissabtes
casar-nos pel civil. Vam anar a
anàvem a ballar, davant del Casino. Jo
Barcelona, vuit dies en viatge de noces
gendre torni, us la
festejava amb un noi d’Avinyó, que
i tot seguit se’n va entornar a combaestava fent el servei militar a
tre. M’escrivia sovint.
donarem’. I mai no els
Menorca: era molt gelós i no volia que
—Però, durant els mesos de juliol i
ballés amb ningú. Els amics li van
agost
del 36, va ser president del
la van donar. La meva
explicar i em va escriure una carta on
Comitè Revolucionari d’Artés, oi?
em deia que em deixava. Quan va arri—Sí, fou com el jove Robespierre de
mare havia d’anar a
bar de permís es van trobar amb en
la Revolució francesa. Ell no m’ho va
robar cols i patates per
Climent que es va imposar. Em vaig
explicar, però em vaig adonar que
casar amb ell i l’altre el vaig perdre de
alguna cosa havia passat. El fet és que
poder menjar»
vista.
van afusellar quatre persones del
—Com van ser els seus anys de
poble. Més endavant em va dir que
joventut a Artés?
havien trobat en una casa important
—Dels setze als vint han estat els millors anys de la meva d’Artés una llista elaborada pels facciosos contra els rojos.
vida. Érem pobres, però no tenia cap pena i, sobretot, era En trobar-la, els van passar a davant i van prendre represàfeliç.
lies. És veritat que ell va firmar aquelles morts. Si no, no
—El director de la fàbrica Aguilar d’Artés se l’emporta a els haurien pogut anar a matar, però també sé que aquella
Barcelona?
nit el meu home va dormir a casa. Aquells dies també van
—Els Berenguer eren tres germans i el més gran tenia el tirar l’església a terra. Jo no sóc partidària de la violència i
despatx a Barcelona. Quan va tenir un fill, li va demanar al no ho vaig trobar bé, però al meu marit el vaig arribar a
seu germà, que portava la fàbrica, a veure si coneixia algu- comprendre més tard. Ben mirat, l’església no valia la pena
na persona seriosa per cuidar el seu nen a Barcelona. Així, que l’ensorressin perquè la van tornar a reconstruir després.
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També sé que va salvar un dels germans de cal Aguilar, ja
que el buscaven per matar-lo. En veure’l a Barcelona, concretament al cafè Maison Doré, li va ensenyar la seva fotografia i li va dir: «amagui’s, que el busquen». No ho va fer
tot malament, però a cal Aguilar no ho saben això. Pensa
que els altres van fer molts morts, però amb el Crist a
davant!
—Quina valoració n’ha fet amb els anys?
—El fons d’aquell anarquista era bo i el seu cor net.
Aquelles morts d’Artés van ser una cosa terrible, sobretot
per a la família i els amics, en un poble petit. I des
d’aleshores el meu home no va ser mai més el mateix. A
França, li notava que ja no era feliç. Hi havia alguna cosa
que el consumia. Poder va ser perquè va firmar. No ho sé.
—Sovint es parla dels incontrolats. En un poble petit, com
Artés, no estava tot controlat?
—Deixant de banda els que s’amagaven per no haver
d’anar a la Guerra, el Comitè Revolucionari d’Artés ho
tenia tot controlat i puc assegurar que sense la firma del
meu marit no podia sortir ningú del poble. Per exemple, no
sé quines persones van participar en les quatre morts, però
sí que sé que eren d’Artés. Penseu que en els pobles petits
hi ha molts enemics.
—Quina relació hi havia entre el Climent i Ascaso i
Durruti?
—En Climent militava a la FAI i sovint baixava a
Barcelona. Prop de la caserna de la policia hi havia la seu
de la CNT-FAI, amb Garcia Oliver, Ascaso i Durruti al capdavant. Jo l’acompanyava, però em deixava a baix al carrer
i pujava ell tot sol. Al mes de setembre de 1936 va marxar
a la Guerra, amb la columna Durruti-Ascaso, un cop aquesta es va formar.
—Durruti va morir al front o assassinat?
—Encara avui continuen havent-hi moltes versions i no
ho sabem del cert. El fet es va comentar molt i els anarquistes sempre han pensat que el van matar els comunistes, que
els feien la vida impossible. El cert és que a Barcelona va
tenir un enterrament multitudinari, semblant al d’un cap
d’estat. Encara que tingui mala reputació, era un home molt
íntegre, recte i idealista, com el meu home. A Artés, els
comunistes ens van venir a fer un registre a casa per veure
si hi trobaven armes, però no les van trobar. N’hi havia, de
la seva etapa al Comitè, però el meu marit les havia amagat amb ciment, fent una falsa paret, sota d’una escala.
—Participava en tasques de la rereguarda?
—Es feien mítings, però no hi participava gaire, perquè
alguns dels que es feien organitzats pels comunistes eren
contra nosaltres. Era un ambient que no m’agradava i era
molt reservada.
—Com era la seva vida quotidiana durant la guerra?
—Menjava moltes farinetes de blat de moro i anava a peu,
a buscar vi a la Cooperativa d’Artés. El bescanviava per
d’altres productes, com ara, ous i verdura, i alguna vegada
fetge. A França, quan van entrar els alemanys, la població
també s’intercanviava productes. Recordo que anava amb
bicicleta des de Montlluís fins a la frontera de BourgMadame, on fèiem estraperlo de tabac, llaunes de sardina,
etc, per cobrir les meves necessitats. Allà vaig conèixer el
qui havia estat alcalde de Súria, també exiliat, que vivia en
una casa aïllada d’un poblet al costat de Llívia, fins que el
van matar. A Artés, ja he dit que treballava a la fàbrica de
cal Aguilar i vivia sola a casa meva, després d’haver-nos
casat, en un piset davant del camp de futbol, però a prop
d’on vivia la meva mare, amb els meus germans i germanes. Quan van entrar els nacionals –jo ja havia marxat des
que va caure Barcelona–, la meva mare va veure com ens
tiraven tots els mobles per la finestra.
—També va patir represàlies la seva família?
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—Sí, i tant! La meva mare i la resta de la família (la
Victòria que ara viu a Sitges i el meu germà Valentí, que
encara viu a França i és molt catalanista) van haver de marxar d’Artés perquè els feien la vida impossible. A Manresa,
quan van haver d’anar a l’Ajuntament a demanar la cartilla
de racionament els deien que «quan el vostre gendre torni
us la donarem» i mai no els la van donar. Així, que la meva
mare havia d’anar a robar cols i patates pels camps per
poder fer el menjar a la família.
—Per què es va exiliar?
—El meu marit sempre em deia que si perdíem marxés a
l’exili, ja que pagaria per ell, que era condemnat a mort. No
era dolent. Després de la caiguda de Barcelona, els republicans van iniciar la retirada. A Artés vam veure passar el cos
de trens, alguns soldats del qual van dormir a casa nostra.
Vaig marxar amb ells fins a Vic, ja que la meva germana hi
tenia família. Llavors a peu, amb la meva amiga Maria
González, vaig anar cap a França amb colles. Dormíem a
les palleres i sempre anàvem amb grups. Abans d’arribar a
la frontera, ens vam adonar que els nacionals ja eren dalt
d’una de les muntanyes i ens disparaven perquè no poguéssim seguir. Vaig haver de deixar la maleta i tot el que portava per poder arribar a la frontera. D’allí em van portar
fins a l’església romànica de Flassants-sur-Issole, amb
d’altres refugiats, dones i nens. Dormíem amb matalassos a
terra, ens donaven menjar i la gent del poble ens venia a
veure, però ningú no ens controlava.
—Com recorda aquella experiència?
—Hi havia molta gent que anava a peu per la carretera
amb vells que no podien més, amb les espardenyes destrossades i els peus descalços, i nens petits, alguns dins d’unes
tartanes on els exiliats hi duien el matalàs. El millor del
país va haver de fugir, sobretot els bons obrers. Els que van
sobreviure van poder treballar a França i alguns han arribat
a càrrecs importants, com ara David Pujades, fill d’exiliats,
que és presentador d’una cadena de televisió.
—Quan es planteja la possibilitat de tornar?
—Al cap d’un any de ser a França, ens van dir que Franco
havia promulgat una llei que deia que els refugiats que volguessin tornar a Espanya ho podien fer ja que no els passaria res. Aleshores vaig rebre una carta de la meva mare
dient-me que el Climent estava a Catalunya. Amb d’altres
refugiades, una de Terrassa, una altra de Sabadell i una de
Madrid, vam agafar un autobús que ens va portar fins a
Saint Jean-de-Luz, on ens esperava la Creu Roja, per
donar-nos entrepans, si cantàvem el Cara al Sol. Com que
ja en portava, no el vaig voler cantar. D’allà vam passar al
pavelló de Romania a Barcelona, on hi havia hagut
l’Exposició. Com que ningú no ens vigilava, vaig aconseguir escapar, però la policia em va detenir pel carrer i em
van dur a Capitania General, davant l’estàtua de Colom.
Allà una dona em va escorcollar i em va preguntar pel meu
marit. Li vaig dir que no estàvem pas junts. Vaig dormir
una nit a la presó de l’altra banda de Capitania i em van
deixar anar. Vaig arribar a Manresa, on vivia la meva mare,
i l’endemà ja hi havia la policia a fer-hi un registre. Però no
hi van trobar res.
—Quan i com es retroba finalment amb el seu marit?
—Al cap de quatre anys. Ell havia fet la guerra al front de
Terol i quan aquesta s’acabava el van tancar a la plaça de
toros d’un poblet prop de la ciutat, com tots els que la van
perdre. Cada nit en mataven uns quants, segons els informes que rebien. Així que va pensar: «mort per mort, em
tiraré». De manera que es va poder escapar i va arribar a
Manresa, d’on passa a Berga. El seu pare es va posar en
contacte amb uns passadors de muntanyes que el van fer
passar a França. Em buscava, però inicialment no em va
trobar. El van internar al camp de concentració d’Argelers
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Climent Santacreu i Dolors Molist, en una antiga imatge,
a l’estació d’esquí de Montlluís

«Quan ja estàvem tranquils,
pels fets de maig del 68, ja hi vam
tornar a ser. Al Climent se li
va tornar a despertar l’esperit
anarquista i es va sumar a la vaga»
i quan me’n vaig assabentar, els caps de setmana els portava sacs de pa i cacauets. Estaven tan desnodrits que fins i
tot es menjaven les clofolles. Al cap d’un temps, els propietaris de l’Hotel de França de Montlluís, on jo treballava,
que tenien un germà que era l’alcalde d’un poble de pagès
dels voltants, el van fer reclamar, amb la justificació de ferlo treballar en les seves terres. Però el Climent va treballar
de seguida de miner a un poble dels voltants i per fer el trajecte diari es desplaçava amb esquís. Per tal que ens retrobéssim tot sols, la mestressa de l’hotel em va fer anar a
estendre roba a fora, prop d’un penya-segat, i allà ens vam
trobar. Vam agafar un estudi i vam estar deu anys a
Montlluís fins que vam passar a Algèria.

—Quina va ser la vostra participació a la Resistència
durant la Segona Guerra Mundial?
—Jo treballava a l’Hotel de França, on arreglava les habitacions i després a la tarda servia el té als clients. Fins i tot
em va tocar servir alguns oficials de l’exèrcit nazi que
havien ocupat el país. No vaig intervenir en accions de
resistència, però el meu marit sí, ja que s’hi va allistar. Em
consta que una vegada van preparar un atac guerriller contra una columna alemanya que van fer saltar pels aires, a la
zona del Rosselló. Després, però, les represàlies dels nazis
van ser terrorífiques, ja que van arrasar poblets sencers,
inclosos nens i dones. De tota manera, d’armes a l’estudi de
Montlluís no n’hi havia tingut mai.
—Com van ser els deu anys de vida a Algèria?
—Prou bons, ja que el meu marit era paleta i es guanyava
molt bé la vida. Ens hi vam instal lar per influència d’una
meva germana, ja que el seu home que tenia negocis relacionats amb el marbre li anava molt bé. Hi vam anar amb
el constructor Georges Belagarde, que va donar la iniciativa al Climent per tirar el negoci endavant. Vivíem molt bé
en un dels barris residencials de la costa algeriana fins que
els independentistes van aconseguir que la majoria de la
població algeriana es revoltés i després d’una guerra fes
fora l’exèrcit francès. Com és obvi, tots els residents procedents de França també vam ser expulsats.
—Com viviu els Fets de Maig del 1968?
—Doncs mira, ja hi vam tornar a ser i al Climent se li va
tornar a despertar l’esperit de revolta i anarquista que portava dintre seu. Vivíem còmodament, ja que el meu marit
dirigia l’empresa que el seu soci i amic Georges Belagarde
havia reconstituït a França, relacionada amb la construcció.
Però quan la revolta estudiantil iniciada a la Sorbona de
París, es va estendre arreu del país, Climent Santacreu,
seguint les consignes de la major part del moviment obrer
francès, es va sumar a la vaga. Al cap de vuit dies, el meu
marit es va veure al carrer com tots els altres treballadors
que havien fet vaga. Uns dies després, però, Belagarde es
va repensar i li va tornar a donar la feina. Sort, perquè ja
començàvem a ser persones grans.
—Com és que decideix tornar l’any 2007?
—Era massa gran, m’estava tota sola i tenia por
d’emmalaltir. A França estava molt bé. Tenia una caseta
molt bufona i soleta, en un poble petit de pagesos, que es
diu la Roca d’Anteron, prop d’Ax de Provença. El dia que
portaven cols, tothom en menjava. Hi tenia amistats senzilles i maques alhora. Allà vaig criar tres nenes, una de les
quals s’ha casat amb un ambaixador, l’altre és jutge a
Marsella i l’altra és professora. Encara que jo no fos de la
mateixa categoria, m’apreciaven molt i em convidaven a
participar dels seus ambients i lunchs. Em tenien com una
més de la família. Al poble hi ha un diari local, on a part de

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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naixements i defuncions, hi va aparèixer un article sobre
mi, on venia a dir que «falta
«
una sola persona i tot sembla
despoblat». Em telefonen sovint d’aquell poble i em diuen
que tothom demana per mi.
—Vostè pel que explica és una enamorada de França, oi?
—Sí, perquè sempre m’hi he sentit molt ben tractada. Per
això, un dels meus somnis seria fer un article a París Matx,
per donar les gràcies a França. No sóc ingrata, sinó que li
estic molt agraïda. N’era abonada, ja que és una revista
seriosa amb articles en profunditat i feta per molt bons
periodistes, com La Depêche.
—D’on sorgeix el seu interès per la literatura francesa?
—Sempre he estat autodidacta i m’han interessat els llibres. De joveneta, llegia Garcia Lorca, Neruda i novel les
d’amor. A l’exili, de seguida em vaig sentir atreta per la literatura francesa, que m’agrada molt, i sobretot el més podrit
dels seus escriptors, ja que era feixista i es diu LouisFerdinand Céline, autor de Viatge a l’acabament de la nit.
També m’interessa Georges Duhamel i molts altres com el

novel·
lista Albert Camus, a qui havia conegut personalment. Malalt dels pulmons, tenia una casa a Lourmarin, un
petit poble a tres quilòmetres del meu. Va morir d’accident
amb el seu editor, el 1960 a Le Petit Villeblevin i fou enterrat a Lourmarin. També m’agrada molt el xilè Pablo
Neruda. D’entre els clàssics francesos he llegit molt
Stendhal, Charles Morgan, d’origen anglès, però que també
escrivia en francès, i dels russos Dostoievski i Tòlstoi. Ara
estic llegint un llibre d’autor francès sobre Ignasi de Loiola.
—S’ha retrobat amb amics de la seva època?
—En aquest acte que vam fer el passat dia 29 a la Biblioteca
d’Artés alguns avis com jo em van fer recordar algunes situacions, topònims i persones d’aquella època. Sovint vaig al Casal
d’Avis de Manresa a ballar i, tot i que hi ha gent de la meva
edat, no n’hi ha cap d’Artés. Vaig marxar de Manresa quan era
una nena i d’Artés quan tenia 22 anys. Ara, amb 92, m’he fet
amiga de Josep Valls, que és més jove que jo, però alt i guapot,
a qui agrada la poesia, que va al Casal a ballar amb la seva parella. De manera que em falta algú senzill amb qui poder parlar.

el Perfil
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olors Molist i Colom neix a
Manresa el 13 de gener de
1917. El seu pare, Joan, tenia
una fàbrica de vetes i una barberia al carrer Guimerà, però
les va perdre a causa de la seva
addicció al joc, i la seva mare es deia
Teresa. Amb dotze anys, la van posar a treballar a la fàbrica de teixits coneguda
popularment per cal Aguilar, d’Artés, on
també treballava el seu pare, a dins del
despatx, «i al mateix temps tallava els
cabells a l’amo». Els propietaris eren tres
germans, anomenats Berenguer, molt
coneguts a Artés. En aquesta població a la
família Molist se la coneixia pels de Cal
Vetes i vivien al carrer de la Barquera. No
va anar mai a escola i sempre va ser autodidacta, influïda pel seu avi Francesc
Colom, que anava sovint al poble i li deia
a la seva mare: «No et perdonaré mai que
no l’hagis fet anar a l’escola, aquesta
nena. Tot i així, ella se’n sortirà». Ha tingut molts amics professors i ha llegit molt,
des dels clàssics francesos fins als russos.
Després de la caiguda de Barcelona i
aconsellada pel seu marit, el berguedà
Climent Santacreu, amb qui es va casar
l’any 1936, passa a l’exili pel coll del
Portús. Treballa a l’Hotel de França de
Montlluís, a la Cerdanya francesa, i els
propietaris reclamen el seu marit que era al
camp de concentració d’Argelers, amb qui
es retroba al cap de quatre anys. Climent
Santacreu forma part de la Resistència
francesa contra l’invasor nazi i participa en accions directes. El 1952 decideixen anar a Algèria, on viuen còmodament durant una dècada fins a la independència del país,
que s’allibera del protectorat francès. De retorn a França,
el 1962, s’instal·
len en un poblet de la Provença anomenat la Roca d’Anthéron, des d’on el seu marit s’adherirà
activament a les protestes del Maig del 68. Sis anys des-
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prés, Climent mor als 65 anys d’edat, a conseqüència
d’un càncer de pulmó: «havia estat un gran fumador».
Dolors Molist continua la seva vida tranquil la en aquell
poblet de pagesos fins que amb noranta anys decideix
retornar a Manresa per viure-hi els darrers anys de la seva
vida. És autora d’una autobiografia en francès, Pourquoi
moi?, que espera publicar properament en català. 

IMATGES DE LA DICTADURA

E

1959

l diumenge 3 de maig de
1959 es van fer uns Jocs
Florals Jovenívols organitzats pel Centre Parroquial
de Santa Maria de la Seu.
La convocatòria tingué un ampli
ressò, amb 160 treballs presentats de
bona qualitat, considerant que els participants eren joves a punt de celebrar l’examen de final de curs,
o tal vegada iniciar el primer treball laboral. La quasi totalitat
foren escrits en català, aleshores una assignatura inexistent.
L’acte es va fer al teatre dels Carlins. El secretari del jurat,
Ramon Cotrina, filòleg i aleshores vicari de la Seu (principal impulsor dels Jocs) llegí una breu memòria, sobre la qualitat dels treballs, on es constatava «una esperança certa en
els nostres joves, la generositat i donació propis d’una edat
incipient». Els guanyadors dels premis ordinaris foren: Flor
Natural a la poesia Ahir i Avui, de Jesús Ciuró; Viola d’Or, a
la poesia La meva Seu, de Josep Griera; Englantina, a la
poesia Déu te guard, al Pi de les Tres Branques, de Josep
Ruaix. Seguien, dotze premis extraordinaris i uns altres set
premis, aquests, per a nois i noies de menys de quinze anys.

El mantenidor de l’acte, l’escriptor
i pedagog Joan Triadú, glossà fervorosament els conceptes de Fe, Pàtria
i Amor. Juntament amb ell formaven el jurat, Antoni Comas, historiador de literatura i escriptor, Jordi
Cots, escriptor i pedagog; Josep M.
Manubens, advocat, i Ramon
Cotrina, filòleg i secretari del jurat.
La reina de la festa fou la Mare de Déu de l’Alba.
L’acompanyaven un estol de dames d’honor, que embellien
la festa i li donaven una aparença de gran gala: Maria
Pastora Autonell, Teresa-Joana Balaguer, M. Rosa Capell,
M. Carme i Maria Lluïsa Farré Sanpera, M. Assumpció
Ferrer, M. Teresa Fius, Ignàsia Garriga, Mariona Llatjós,
Gerta Payàs, M. Antònia Pintó, M. Carme Sanmiquel Furió;
Elisa Selga Jorba, M. Àngels Subirana, M. Roser Tuneu,
Montserrat Vallès, i M. Rosa Vidal Puig.
Acabat l’acte, s’organitzà una comitiva des dels Carlins,
carrer de Sant Miquel, Plaça Major, baixada del Pòpul fins a
la Seu, per ofrenar flors a la imatge de la Mare de Déu de
l’Alba. 

Text: Ignasi Torras i Garcia
Fotografia: Arxiu R. Sanmiquel

LES TAPES DEL POU
El Pou, però d’etiqueta

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

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 recuperació i el tractament de malalties.

ÚNICA
SESSIÓ

Clínica Dental Sagrada Família 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.

DESPRÉS

CLÍNICA DENTAL SAGRADA FAMÍLIA
Més de 15 anys d’experiència al seu servei han fet guanyar la confiança de moltes persones
Sant Cristòfol, 48, Primera Planta | Manresa | Tel. 938771991

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

VW Scirocco TSi DSG: que comenci la festa!
Una de les millors opcions entre els esportius de benzina. Cridat a liderar el segment dels compactes de tres portes i adreçat als que busquen prestacions i originalitat en el disseny, el
S cirocco pot arribar a ser també objecte de desig del gran públic sempre que s’estigui disposat
a invertir en un bastidor que supera l’excel·lència i una mecànica de rendiment inesgotable

E

l Scirocco contemporani hereta el
nom de l’esportiu que Volkswagen
va dissenyar l’any 1974 i que després va
substituir el Corrado. Però la versió que
avui hem estat portant no té res a veure
ni amb l’un ni amb l’altre! Homologat
només per a quatre ocupants, arriba molt
ben equipat i amb una carrosseria preciosa que crida poderosament l’atenció
desde qualsevol angle.
Destaca
l’engraellat frontal amb dues bandes. La
superior, més estilitzada, integra les òptiques principals de doble far. L’inferior,
més ample, acull la boca de refrigeració,
els antiboires, els indicadors de direcció
i les bombetes de posició. Al mig hi
reposa la matrícula i l’emblema de la
marca passa al capó, a imatge i semblança del New Bettle i de la darrera generació del Golf. Perfilat, esmolat i subtilment arrodonit en les seves formes viatja arranat al terra generant un coeficient
aerodinàmic de només 0,34.
És més baix que el VW Golf –de qui
pren la base– però perd clarament amplitud i funcionalitat respecte d’aquell.
Especialment pel què fa a les places posteriors, on hi reposen dos únics seients.
No hi ha sensació de claustrofòbia perquè les finestres laterals es perllonguen
cap a la cua. Ni tampoc excessius problemes de visibilitat cap endarrere. La
discreta caiguda del sostre en aquesta
zona, les limitacions que genera la mida
del vidre i els recolzacaps integrats limiten el camp de visió però el conductor
aprecia clarament el límit de la carrosseria i l’angle mort a banda i banda és
mínim. Els seients s’adapten perfectament a la morfologia del cos amb independència de la tara dels passatgers i

només al darrera, una persona que superi l’1,80 metres pot veure compromès el
seu espai vital en alçada.
Diversos reglatges permeten trobar la
posició ideal davant el volant. Aquest
element té un disseny acuradíssim i la
duresa dels entapissats sintonitzen perfectament amb la filosofia del cotxe. En
qualsevol cas, nosaltres ens decantem
per l’entapissat de roba original. L’opció
de pell resulta menys transpirable i s’ha
d’abonar a part. Aplaudim, en canvi, que
les bosses de les portes arribin folrades
per evitar que els objectes dipositats
generin rumorositat un cop en marxa i la
gran quantitat de compartiments escampats per l’habitacle. Molt encertada
també la generositat d’obertura que
tenen les portes i la posada en escena de
l’interior. No hi ha res que desentoni. La
funcionalitat impera, el grau d’acabats és
l’esperat i la distribució recorda força la
de l’Eos, el model descapotable de la
marca.
El maleter reserva 292 litres per a
l’equipatge, 50 menys que un Golf. Si
hem de menester més espai cal plegar els
respatllers del darrera i sacrificar dues
places. Amb aquesta configuració obtindrem una superfície de 755 litres però,
alerta, perquè el llindar de càrrega queda
notablement elevat i això pot complicar
certes operacions quan els paquets són
voluminosos. Una altra particularitat del
Scirocco és que l’obertura del maleter
només es pot fer a través del comandament a distància o bé del botó que hi ha
a la porta del costat del conductor. La
roda de recanvi és d’emergència, del
tipus galeta i el fabricant l’acompanya
amb un kit antipunxades.

Un cop en marxa, a nosaltres ens ha
agradat especialment la precisió
mil limètrica de la direcció; la seguretat
que genera l’increment d’amplada de
vies en combinació amb el taratge de les
suspensions i el nivell mecànic del
cotxe. Control d’estabilitat i direcció
són específics i la bomba que empeny el
líquid de frens ha guanyat diàmetre.
Partim, doncs, d’una magnífica base : el
Scirocco s’aguanta com un pop, gira
com un compàs i frena allí on volem que
ho faci. Oblidem-nos del sistema opcional de control d’esmorteïment (que ,
amb tres modes de funcionament queda
reservat als més puristes) i fixem-nos
amb el què s’amaga sota el capó. La versió topall del model –que és la que hem
estat provant- munta el TSi de 200 CV
acoblat a un excel lent canvi automàtic
DSG de sis marxes. Tot això amanit amb
un compressor i un turbo pràcticament
imperceptibles que treballen com una
formiga perquè el client es convenci que
hem arribat al topall a nivell de potència
i gust per la conducció. Aquest és el sentit últim del nou model que ens proposa
VW. I a fe de Déu que se n’han sortit.
Som, doncs, davant d’un esportiu de
debò pensat per a tots els nivells. Sense
excessos prestacionals, amb un preu justificable i amb una estètica encisadora.
Que per molts anys puguin fer-se autos
d’aquestes característiques...
Preus anunciats per a les diferents versions disponibles: 1.4 TSI 160 CV 6V,
25.340 euros. 2.0 TSI 200 CV 6V,
28.580 euros. 2.0 TSI 200 CV DSG,
30.300 euros. 2.0 TDI 140 CV 6V,
26.780 euros. 2.0 TDI 140 CV DSG,
28.400 euros. 
Juny 2009 EL POU DE LA GALLINA
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la fila cultural

Els concursos literaris
desafien la crisi
E l dia 13 de maig va tenir lloc a la s ala gótica de l’hos pital de S ant Andreu el lliurament de premis de la s egona edició del concurs de narrativa, organitzat per
l’As s ociació d’Infermeres de la Catalunya Central.
REDA
EDA
DAC
ACCI
CC
CIIÓ

A

lla primavera
i
la
l florida
fl id no és
é úniú i
cament botànica,, sinó també literària. D’aquí l’origen d’uns llunyans
jocs florals, avui dia reconvertits en certàmens literaris, molt diversificats quant
a modalitats, edats dels participants i
altres casuístiques. D’altra banda, sorprèn constatar com, tot i les crisis i els
desànims, els concursos literaris han
incrementat tant l’oferta com la participació. A banda de premis llargament
consolidats, com els Premis Bages de
Literatura Juvenil, els premis de la
Coordinadora de Jubilats i de
l’Associació de Veïns del barri de la
plaça de Catalunya, enguany han estat
convocats per primera vegada el Premi
de Literatura Ràpida, per l’Associació
de Joves Escriptors del Bages; el Premi
Cal Gravat, convocat per l’associació de
veïns del barri, i també el Concurs de
Narrativa Gastronòmica, organitzat per
Diesa Restauració.
Infermeres lletraferides
Com a mostra d’aquesta efervescència
literària, tot seguit publiquem els treballs premiats en el concurs de microcontes, convocat per l’Associació
d’Infermeres de la Catalunya Central,
amb motiu del Dia Internacional de la
Infermeria. En l’edició d’aquest any, a
diferència de la de l’any anterior, en què
es tractava de recrear literàriament
anècdotes de la professió, la temàtica ha
estat lliure i l’extensió, breu, com escau
a la modalitat de microcontes. Entre la
trentena d’originals, un jurat format per
l’escriptora Carme Arrufat, la bibliotecària Montserrat Caus i un redactor d’El
Pou de la gallina, ha premiat Gemma
Arnau, Rosa Herms i Esperança Vicente
pels relats següents:
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Diagnòstic:
Staedtler HB2 deprimit

S

enzillament i dit sense embuts,
n’estic tip. Vosaltres no podeu
entendre què és estar deprimit. Jo crec
que en tinc motius.
Compartir el diminut espai que et
cedeix un bolígraf i tornar dia rere dia a
la perduda intimitat que et lliura un
estoig esdevé signe indiscutible de la
meva solitud.
El meu present es modula quietament
quan, portat dòcilment per una mà,
escric els mots més afalagadors, però tot
es fa efímer quan els records del passat
són esfilagarsats com una goma.
Com envejo tenir el cos tenyit de tinta
vermella, i em dol encara més no poder

fer eternes les paraules estampades en
un tros de paper.
Sovint les vostres mans se’m fan estranyes i els dits que m’oprimeixen el cos
m’obliguen a escriure, pensant que serà
en va. Quants cops no heu desfet el meu
traç per la simple indecisió de les vostres idees? Quantes vegades m’heu
escollit per fer un esbós que després heu
substituït per tinta noble?
A la fi, però, desitjo una mort suau i
poder-la compartir a ulls clucs amb tots
aquells mots caducs. Recelós d’allò que
ja no és escrit, voldria diluir-me en la
blancor d’aquest full i com qui n’espera
un prodigi, poder nodrir aquest escrit.
Gemma Arnau

I ·lus
Il
lustra
tracio
cions:
n An
Anna
na Cre
Crespo
p

Un paquet

-I

no t’hi vas fixar?
—Doncs no. Feia tants dies que
havia fet la comanda que, quan
ahir vaig trobar el paquet davant de la
porta, la veritat, vaig obrir-lo immediatament. De totes maneres tampoc no
deia res per fora. Em sembla. Quan el
vaig destapar, sí que em va semblar
estrany que vingués per peces. Jo mai
no compro res que s’hagi de muntar, ja
ho saps, però tenia tantes ganes de
veure-ho! Amb la il·
lusió que em feia!
Sí, no te’n riguis. I això, res, que vaig
anar seguint les instruccions, pas a pas.
I mira.
—I no t’adonaves…?
—Dona, a veure, de primer… Tenia un
cos daurat com a la foto, i les potes hi
encaixaven, i el que em pensava que
eren les nanses… És que va ser molt
fàcil, en un moment va estar muntat.
Gairebé sense adonar-me’n…
—Però tia, no m’ho puc creure! No ho
veies que no era una cafetera? I encara
em diguessis que et va sortir una planxa… però, un àngel!

—I què penses fer? Com el tornaràs,
muntat o desmuntat?
—Sí, tu riu. Però això no... Aquest
matí, quan… És viu.
—Què vol dir que és viu!

—No cridis burra. No em posis més
nerviosa. No sé què he de fer. No el puc
pas tornar així. És preciós. I quan desplega les ales… oh!
Rosa Herms

Per això el Lagri havia sortit a passejar,
ja no havia d’estar-s’hi sempre a l’ull…
Ara la Maria tornava a estar contenta, ell

ho sabia… Perquè el Lagri és un Lagrie:
una llàgrima d’alegria.
Esperança Vicente

Lagries

E

n Lagri es trobà caient per la galta
de la Maria. Com és que ja no sóc
a l’ull?, pensà, què li ha passat a la
Maria? Ella sempre és al seu llit, molt
cuidada, sense dir res, si fins i tot el
menjar li han de donar les noies de
l’hospital… El Lagri sempre havia cregut que moriria a l’ull de la Maria quan
ella decidís deixar aquest mon, semblava increïble que ara viatgés per la cara
d’ella com havia vist fer a d’altres
lagries a les galtes de companyes
d’habitació de la Maria o als familiars
d’aquestes quan se les enduien a casa
totalment curades. Ara era ell que viatjava! Que emocionant! Va relliscar per la
galta fins acabar al coll d’ella i, allà, un
mocador el va agafar… Quina olor més
fresqueta, que suau era allò… Llavors la
va veure, només l’havia vista una vegada, el dia que la Maria va arribar en
aquell centre: Era la seva filla! Feia dos
anys que havia marxat a l’estranger a
treballar, no podia endur-se la mare. I
ara havia tornat per treballar aquí, se
l’enduria amb ella, a casa novament…

Juny 2009 EL POU DE LA GALLINA

33

PROPOSTES

Qualitat creativa

Mites a part

ART. Maria Camp

CINEMA. Elisabet Perarnau

a galeria Rua X d’Art ens ofereix, fins al proper 15
de juny, una exposició que no ens podem perdre:
Ressonàncies, de l’escultora Àngels Freixenet i la
pintora Roser Oduber. Una mostra on trobarem la
personalitat, l’expressivitat, l’essència i la qualitat creatives
d’aquestes dues grans artistes bagenques. On podrem endinsar-nos en els seus pensaments, idees i experimentacions. On
descobrirem el joc amb els colors i els materials, i el diàleg
amb la natura i amb l’ésser
humà. De l’Àngels en rebrem
la força i la poesia. De la
Roser,
la
reflexió
i
l’austeritat. I aquest mes de
juny també val la pena estar
atents a una nova proposta
artística que, amb voluntat de
continuïtat, neix a Manresa.
Es tracta de Lamamuda, una
revista de poesia visual i mail art iniciativa de l’Escola d’Art
de Manresa. El nom que porta té a veure amb la femella del
mamut i amb el joc de paraules mà muda: la mà, indispensable eina de l’il lustrador, i la mudesa, fent referència a
l’habilitat de comunicació. El proper divendres 12 de juny, a
dos quarts de set del vespre es farà a l’Escola d’Art de
Manresa la presentació del segon número de la revista,
acompanyada d’una acció de poesia visual. 

ove and Honor, que es projectarà al teatre
Conservatori el dia 9 de juny, tanca el cicle de la trilogia de samurais de Yoji Yamada. Les dues anteriors, The Hidden Blade i The Twilight Samurai,
completen una forma de fer cinema que desmitifica
la figura del samurai. Love and Honor ens situa entorn
aquests dos termes: amor i honor. Necessitats primordials pel
samurai protagonista d’aquest film, que encarna Takuya
Kimura. Yamada ens presenta aquest personatge com un
samurai de classe baixa la
feina del qual consisteix a
provar el menjar del seu senyor, fins que un dia prova peix
fora de temporada i perd la
vista. La seva dona, Kayo,
accepta les proposicions d’un
samurai a canvi de protegir la
posició del seu estimat marit.
Aquests dos fets provoquen la
immersió d’una profunda depressió i alhora, d’una venjança
pel seu amor i honor perduts. El director ens aporta un cop
més la seva dosi de realisme, trenca amb els tòpics que giren
al voltant del món dels samurais, deixa de banda batalles
campals i efectes digitals, i se centra en la vida costumista
dels personatges del film, basant-se en la seva vida rutinària
i monòtona i ressaltant elements com l’orgull, la passió, la
impotència, la decepció i l’honor. 

El retorn de Pegasus

La tercera pota

MÚSICA. Maurici Ribera

TEATRE. Joan Morros

L

E

n el seu moment formacions com Fusioon, Gòtic
o Iceberg van encetar o donar a conèixer l’escena
del rock laietà; o si més no així l’anomenaven.
Van demostrar amb la seva mescla de jazz-rock i
de rock progressiu o simfònic estar al nivell del
so internacional del moment. Aquest passat recent de la
música va tenir una nova època d’esplendor quan entre
1982 i 1997 van posar de nou Manresa i Catalunya al punt
de mira de tot amant del jazz rock o fusió gràcies a
l’aparició de Pegasus. El
proper 6 de juny el Kursaal,
pel preu de 15 euros, acollirà
una de les actuacions del
retorn de Pegasus, que de fet
no va arribar a separar-se
mai oficialment. No és la
primera actuació que fan des
de la ruptura, però és de les
més esperades. La formació
ve amb els components originals, és a dir: Santi Arisa (provinent dels abans esmentats Fusioon), Josep Mas Kitflus
(membre dels mítics Iceberg), Max Sunyé (també a la formació Iceberg) i Rafael Escoté (de Gòtic). La superbanda
va obrir un camí que moltes formacions posteriors de la
ciutat continuarien; tot deixant el pavelló ben alt amb els
seus estils propis i demostrant tenir un planter ben sòlid i
eclèctic. 
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es arts escèniques i el teatre es sustenten en tres
potes. Durant 13 anys, El Galliner s’ha responsabilitzat de la més visible: la difusió, que ha permès
veure a Manresa una gran quantitat d’obres de teatre
de diferents generes i formats. Paral·
lelament, des de
diverses organitzacions es promou la formació de les arts escèniques. L’Aula de Teatre és la proposta mes ambiciosa en
aquest àmbit. Aquests dies podem veure a la Sala Petita els
resultats obtinguts dels diferents cursos. Finalment, la tercera
pota, la producció teatral
també comença a tenir cabuda
al Kursaal a través de les
Lectures dramatitzades. Una
iniciativa promoguda pel
Centre Dramàtic del Bages
(CDB) i Manresana d’Equipaments Escènics. El divendres
19 de juny tindrem oportunitat
d’assistir a la segona lectura a
la Sala Petita. En aquesta ocasió veurem Col·leccionista de jerseis, la primera obra reconeguda de William Mastrosimone,
estrenada l’any 1980 a Nova York, interpretada per Montse
Casanovas i Albert Vinyes. Ens parla de l’enorme dificultat de
l’home modern per fer les seves relacions profundes i duradores. Com més sensible i vulnerable és una persona, més dificultats té, no només per trobar parella sinó per sobreviure i això
l’aboca cap a la soledat. La tercera pota comença a caminar. 

QUADERN OBERT
JOAN SEGON
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FANAL DE CUA

Matèria viva

Pensar en la realitat

LLORENÇ CAPDEVILA

LLUÍS CALDERER

A

H

Matèria viva (Proa, 2009), la biòloga d’origen
i ha persones que davant de determinades frases
manresà Teresa Franquesa (veïna, fins als setze o
n’accepten o refusen el contingut d’una manera
disset anys, del barri de les Escodines) ens regala
automàtica i acrítica; es deixen seduir o s’indignen
un exercici de sinceritat. El llibre, que va merèicondicionades pel to, l’eufonia o la construcció, o
xer el premi Recull de Narració Joaquim Ruyra,
bé per la simpatia o antipatia envers aquell que les
es pot llegir com un conjunt de relats o proses breus, però
diu o escriu. En canvi, d’altres, abans de reaccionar i de protambé com una novel la autobiogràfica, ja que el conjunt
nunciar-se, necessiten contrastar-les amb la seva experiència
conforma clarament un mapa unitari d’algunes de les expede la realitat, trobar quelcom de concret que les afirmi o les
riències vitals que han marcat la protagonista, que no és cap
desmenteixi d’una manera total o parcial.
altra que la pròpia autora.
Entre les moltes frases de Josep Pla que tinc anotades en una
El passat manresà hi és present al llarg de tot el llibre, així
llibreta, per rellegir-les i reflexionar-hi de tant en tant, voldria
com la condició de biòloga de Franquesa, que ja es detecta en
copiar-ne aquí unes quantes que ara mateix, segurament,
el mateix títol. Un títol que, d’altra
poden ser-nos d’alguna utilitat. En
banda, és altament definitori del
quin sentit? Doncs, en el de servirque trobem després a dins.
nos de termòmetre. Indicador de
Els dinou capítols breus –de quaquè? Nascudes d’una visió dolgutre pàgines– que formen l’obra
da i profunda de la nostra realitat
tenen un punt de partida similar. A
col lectiva entre els anys 1944 i
tall de magdalena proustiana, en
1947, fins a quin punt s’han supecadascun hi ha un objecte que actirat aquestes xacres, passats més de
va la memòria i comencen a fluir
seixanta anys?, o bé el carro encaels records. De fet, també podem
ra trontolleja pel mateix pedregar?
parlar d’un llibre d’evocacions: el
«Com més desori més s’inflen
company mort, els pares, els avis,
les paraules».
els amics de joventut, els primers
«En aquest país hi ha hagut semamors, les germanes, els paisatges,
pre molts primaris, i el mal gust és
els estius, les colònies infantils a
una forma de popularitat. La
Vilada... El punt de partida tant pot
popularitat ha consistit, gairebé
ser un fragment d’escòria del volcà
sempre, en la denigració, feta
d’Stromboli, com una peça de
sempre a ull, a si l’encerto
ceràmica de Manises o una llibreta
l’endevino, sense cap sentit de
Moleskine. El cas és que l’objecte
responsabilitat».
serveix per evocar, a través de
«...Aquella cèlebre frase del
l’escriptura, un moment, un paisatministre Romero Robledo que diu:
ge o una persona. Escriure i recorPara los amigos, el favor; para los
dar es confonen a través d’una
enemigos basta con la ley».
prosa sòbria, íntima, impecable, de
«Aquest país és molt hiperbògran intensitat emotiva. Els dinou
lic. Tots els països pobres ho són,
esquitxos o pinzellades autobioi aquest és un dels que ho és més.
gràfiques, carregats d’imatges
Som un poble de gent biliosa,
força líriques i amb una profunda
envejosa i tètrica. Només ens
Il·lustració: Dani Hernández Massegú
subtilesa sentimental, es remeten
agraden les desgràcies. Som un
de manera preferent a la infantesa i
país de mosques mortes, i de
la joventut de la protagonista, que ens obre les portes del cor
mosques mortes tètriques. Per això som tan sentimentals.
i ens ofereix (comparteix amb nosaltres) la seva experiència i,
Amb l’excusa del sentimentalisme es toleren i s’exalten les
a voltes, la seva intimitat. I davant d’aquest oferiment tan
més enormes insanitats i bestieses. És un país de guerra
generós, com a lectors àvids d’experiència humana, no podem
civil permanent».
més que mostrar-nos agraïts. I és que, com sovint repeteix
«Aquest és un país de poca crítica real i de molta
l’Emili Teixidor, a un bon llibre li hem d’exigir que estigui
d’inventada».
ben escrit i sigui honest, i aquest de la Teresa Franquesa com«Jo no he comprès mai les profecies que circulen constantpleix de llarg les dues característiques.
ment. Sempre ha estat per a mi un motiu de permanent sorpreEn conjunt, doncs, Matèria viva és la història d’una dona
sa que els homes i les dones aparentin comprendre amb més
que fa front al passat per encarar el futur, una dona forta a
fidelitat les profecies que els fets. Jo només sé una cosa: tot el
qui ha marcat la mort prematura d’éssers propers i estimats
que passa en el món es produeix a expenses dels homes. Els
(el company, el pare, la germana), la qual cosa no ha impenostres actes ens segueixen. En som responsables. No soladit, tanmateix, que se’n surti i es mostri esperançada amb
ment som responsables dels nostres actes, sinó que som còml’avenir.
plices dels actes dels altres». 
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Ja és temps de fer calor,
i com sempre aquest Cul
arriba sens compassió
i fustiga sense embuts
Juny 2009

editorial

La Contrareforma

L

es opinions del regidor de Cultura, Ignasi Perramon, en un
article a Regió7 ens tranquil·
litzen.
El líder republicà diu que la plaça de
la Reforma no li agrada... com està
ara. Bé, és un bon principi. Perquè,
salta a la vista, que la plaça, pàrquing inclòs, no agrada a ningú i,
com a mínim, des de la casa gran no
s’amaga el cap sota l’ala. Ara bé, ens
agradaria saber quin tècnic/a i/o
urbanista va aprovar el projecte

NÚMERO 150

d’aquesta infraestructura i, sobretot,
quantes diòptries tenia quantificades
per l’oftalmòleg durant les visites
d’obra. Perquè és evident que durant
la construcció ja es veia que el ruc
anava pel pedregar. Total ment
incomprensible. Un cop, teòricament, acabat el nyap és tan considerable que clama al cel un replantejament de l’obra. Però, alerta, ja
s’anuncia un sobrecost desorbitat
que fa tremolar les arques municipals en època de vaques magres i
desacceleració econòmica.
No n’hi haurà prou de tenir potes
enlaire mitja ciutat. Ara s’anuncia
l’encimentada final per pal·
liar

l’aberració estètica formada per el
gran mur de formigó sota la façana
gòtica. Igual que plantar una floreta
damunt d’una tifa de vaca. La ciutadania, davant d’aquest cas, hauria
d’exigir responsabilitats tècniques i
polítiques. I tornant a les responsabilitats, si la plaça acaba costant un
ronyó després de reformar-se i contrareformar-se, els manresans tenen
dret a saber qui ha estat el geni que
ha donat llum verd a tot plegat, qui
ha estat el màxim responsable de
l’obra i quin polític n’ha estat
l’avalador. Perquè davant d’una
errada de càlcul tan clamorosa, no hi
ha excuses que valguin. 
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va com va

llum degàs

Tot queda a casa

D

es d’on escric aquestes ratlles
veig penjat d’un fanal un cartell
amb la cara retallada en gris, sobre fons
vermell, del president Berlusconi. Dit
així podria semblar que em trobo a
Roma o en qualsevol altra ciutat de la
veïna Itàlia. Doncs no: sóc a Manresa,
en ple període electoral. Dic en ple per
les dates, no pas per l’ambient que es
respira, si és que se’n respira cap.
Aquests caps penjats arreu de la ciutat
fan el mateix efecte que, tres segles
enrere, devien fer els caps decapitats
dels bandolers, exhibits –engabiats– en
portals i carrers. Sortosament es tracta
de les eleccions europees i sortosament
el cavaliere no s’hi presenta.
M’esgarrifa imaginar-me un campetxano Sílvio com a canditat en unes
eleccions municipals, a Manresa, vencent-les per majoria absoluta, o bé
governant en coalició amb el PP i
Plataforma per Catalunya. M’esgarrifa
i, alhora, em pessigolleja la curiosa
morbositat de la imaginació. Si
Berlusconi fos alcalde de Manresa, no
caldria patir més pel futur –ara com ara
ple d’incerteses– de Pirelli, que convertiria en una gran fàbrica de gominoles, annexada a la qual instal.laria un
gran Megaparc on celebrar festes
d’aniversari d’adolescents, de les quals
el mateix batlle faria de mestre de cerimònies i cronista fotogràfic, per seguir
amb la tradició dels calendaris de
Pirelli.
Quant a la població immigrant, seria
ubicada als
baixos dels
Jutjats nous,
convertits ara
en una gran
sala d’espera,
en espera que
la crescuda del
riu Cardener
permetés repatriar-los riu
avall, de dret
cap al mar,
que segons el
poeta és la
nostra pàtria
antiga. Pel que
fa a jutges i
fiscals se’ls
concediria una
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jubilació d’or anticipada al parador
dels Lledoners i ell mateix presentaria,
per TV Manresa, de la seva propietat,
com la resta de mitjans de comunicació
locals, a excepció de la revista Pax i del
Pou Jove (per preservar la imatge de
pluralitat informativa) una nova versió
del mític Vostè jutja.
Així mateix, amb Berlusconi a
l’Ajuntament s’haurien acabat els problemes de falta d’habitatge i
d’aparcament. S’obriria una gran zona
d’acampada a l’entorn del parc de
l’Agulla i, com a la ciutat de Roma, tot
el nucli urbà seria convertit en una illa
de vianants, amb pas restringit per als
cotxes no oficials. Pel que fa al servei
al ciutadà, se’n milloraria l’atenció: els
ciutadans podrien demanar ser atesos
en català, en castellà o en tanga. La
seva foto presidiria totes les aules, juntament amb la de la néta de Mussolini i
el pare Apel·
les.
Quant al calendari de festes, el dia
de la Llum –luce, en italià– seria
substituït pel dia del duce, de manera
que els goigs ja no parlarien d’aquella
llum resplendent, sinó d’aquell cabell
tan brillant, en al·
lusió a la mata de
cabell, negre i llustrós, que llueix de
bell nou el cavaliere, veritable miracle: d’aquí que el raig de làser lluminós no vindrà de Montserrat sinó
d’aquest fanal, que recorda aquell del
qual, farà aviat 65 anys, van penjar a
Milà (seu de Pirelli) qui havia sembrat Manresa de bombes.

dura és la vida
maria picassó

les set xacres d’un buda feliç

des de la butaca d’en Voltaire

El plàtan de
Manresa

T

emps de canvis de símbols i d’acció,
companys! Tal com ens van les
coses darrerament als catalans s’imposa
un canvi de paradigma. O actuem o és
l’inici de d’un llarg i progressiu declivi
com a comunitat. No patiu que això no
passarà demà mateix, una llengua i una
cultura no moren mai, d’un dia per
l’altre.
Segurament, dins d’aquella munió de
ciutadans que necessiten un grapat de
prozacs cada dia, hi estic jo mateix. Ara
bé, un cop d’ull sense passió als mitjans
de comunicació i una orella amatent al
batec del país fan que no sigui gaire optimista a l’hora de pensar en un futur
immediat. Europa era una esperança per
als nostres drets, la nostra llengua i
l’organització política com a poble amb
identitat pròpia. Doncs Europa, nois, ens
ha fet figa, o més clar l’organització del
parlament Europeu, amb majories de partits polítics estatals no està per la nostra
feina!
Anem més a prop, a Madrid, ens

venen l’Estatut i el finançament com
una llarga promesa mai concretada. A
Barcelona, el nostre president, només
fa que dir-nos: «Tingueu fe en mi»,
segurament esgotada l’esperança i en
ple exercici de la caritat, ja se’ns han
esgotat les tres virtuts capitals de la
religió catòlica. Per a quan una acció
similar al Tancament de Caixes? Cal
recordar que a l’any 1899, a
Barcelona, es va buscar una solució ben legal per combatre una
situació fiscal injusta. Per
què no pagar a Madrid a
terminis?, que ja els els
pagarem quan ens tornin el que ens deuen!
Sempre tinc al cap
una trista fantasia que
voldria compartir
amb vosaltres. Els
manresans, si fem
un petit esforç de
memòria,
tenim
present un plàtan
que hi ha just a la
plaça d’Espanya (que
persones ben intencionades sempre volen rebatejar). Doncs aquest plà-

isaac bosch

l’homenot de la pipa
tan, el segon que es troba baixant pel
Passeig des de la plaça de l’Onze de
Setembre, i en girar davant de l’Institut,
al costat del mig de la plaça (en llatí,
Platanus Hibrida, per més desconsol), fa
anys que rep totes les trompades dels cotxes que baixen i patinen fins a topar-hi.
Mig ferit i ple d’esquerdes aguanta al bell
mig de la plaça d’Espanya! Ja que el Pi
de les Tres Branques és
mort, llarga vida
al Plàtan. 
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bugada al pou
Gerent o comissari?

S or Lucía Tucumán

Joan Haro, actual gerent de Fira de
Manresa i que tan ben retratat apareix
en el retall del diari Regió7 dedicat a
Expobages que reproduïm, en el qual
declara que «importa la comoditat de
l’expositor», s’agafa la seva feina amb
energia i decisió. Ho fa amb tant vigor
que és capaç de treballar implacablement i al peu del canó. El diumenge 24
de maig, en l’últim dia de fira que gestiona, no va vacil·
lar ni un moment a
l’hora de prendre mesures dràstiques.
L’emissora Styl FM va decidir programar en el seu estand una sessió del
conegut DJ Miquel Molina per amenitzar la tarda dels assistents a la mostra.
Haro va considerar que el punxadiscos
feia massa soroll i no va dubtar ni un
segon a desendollar els altaveus de
l’espai d’Styl FM davant de la mirada
atònita dels presents i els responsables
de l’emissora. En una altra edició, potser aquesta empresa de comunicació es
plantejarà molt seriosament muntar un
estand a l’Expo. En tot cas, potser hi
hauria hagut una altra manera de combinar l’activitat prevista per l’emissora
i les necessitats de la fira mitjançant
una conversa prèvia. Fet i fet, l’amic
Haro va quedar ben retratat i va exhibir
un gran caràcter, sens dubte.

Una altra figura de la societat manresana amb fortes conviccions és la germana Lucía Caram, amb programa
televisiu propi i abonada a les noves
tecnologies. Caram ha dinamitzat del
tot la comunitat religiosa en la qual viu
al barri de les Escodines i la seva tasca
ha arribat a ser notícia més enllà de les
nostres comarques. Fa pocs dies, la
germana va assistir a Berga a la presentació, conjuntament amb altres
ponents, de l’entitat Veu Pròpia. Per
aquest motiu la religiosa va ser notícia
en un breu del diari Regió7 que anunciava l’acte i en el qual va ser citada,
com podeu veure en el retall que publiquem, com a sor Lucía Tucumán, guanyadora del premi Joan XXIII, en lloc
d’anunciar-la amb el seu cognom,
Caram. Podríem dir que la cosa té certa
lògica, ja que sor Lucía prové
d’aquesta regió argentina i encapçala
una organització que porta el nom de
SOS Tucumán, però d’aquí a canviar-li
el cognom... La patinada va originar-se
des de l’entitat i Regió7 també va
caure-hi de quatre potes. En el fons,
una anècdota divertida i sense més conseqüències.

Berenador
desassistit
Una altra anècdota no pas tan entranyable la va viure un servidor fa ben
pocs dies al berenador del parc de
l’Agulla, un establiment que, certament, no ha funcionat mai com cal.
Amb l’arribada de la calor en els darrers dies de maig vaig decidir anar a
fer-hi un refrigeri un dimecres a la
tarda. Tot i que les taules eren plenes,
em va estranyar que, després d’un
quart d’hora llarg, ningú no vingués a
atendre’m. Em vaig acostar fins a la
barra de bar ubicada dins de l’edifici
annex a la terrassa i em vaig trobar una
única cambrera que em va fer saber
que, a partir de les sis de la tarda, no es
servien les taules. Vaig comprar un
refresc que em venia molt de gust i
vaig tornar a asseure’m a la taula tot
pensant que és una llàstima que un
indret tan acollidor, amb vistes al llac i
la natura estigui tan mal gestionat.
Trobo que deixar una sola persona responsabilitzant-se d’una trentena de taules és incomprensible. Dic sent responsable perquè atendre-les, a partir de
mitja tarda, no les atén pas. Només les
buida de tant en tant. Pel que sé, en la
societat que gestiona l’establiment hi
ha present l’empresari Ton Plans. Crec
que l’amic Ton, hauria de replantejars’ho. O potser el problema és que no té
competència a la zona? Si instal·
lessin
una altra terrassa a l’altra banda del llac
amb millor servei canviarien les prestacions de l’actual berenador?

Desordre públic
Una altra pràctica incomprensible és
la que ha portat a l’Ajuntament a la
construcció de parcs infantils enreixats com si fossin presons. L’últim
s’ha ubicat a la zona de la plaça de
Catalunya
–rebatejat
com
a
Guantánamo II pel nostre company
Joan Segon al Pou Digital–, després
de la prova pilot a la zona de la
Bonavista, una zona que la casa gran
no aconsegueix esponjar d’una vegada
per aconseguir la gran plaça somiada
en els plans urbanístiques de fa dècades. Precisament el solar annex a
aquest parc de la Bonavista, tancat
provisionalment amb un filat
metàl lic, ha estat envaït pels vehicles
en els darrers dies, després que se
n’esbotzés el tancat. L’espai, ple de
deixalles i males herbes, fa molt poc
goig i és potencialment perillós en un
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quintí torra cordons
capital d’Espanya. I la veritat és que,
com vam poder veure, la Cibeles es va
tenyir, ni que fos per un dia, dels colors
del Barça. 

lloc tan transitat de la ciutat. Potser ja
aniria sent hora de prendre una decisió
enèrgica i transformar aquesta zona.

E l culé C anongia
En l’emissió per TV3 de l’especial
Londres París Roma, després que el
Barça aconseguís la seva tercera Lliga
de Campions el passat 27 de maig, es
va poder veure una imatge amb regust
manresà. M’ho explica una afecciona-

ressons ciutadans

da blaugrana que estava enregistrant el
programa i va identificar el diputat
socialista manresà Joan Canongia entre
els seus col legues de partits catalans
celebrant la victòria al punt de concentració madridista per excel lència: la
plaça madrilenya de la Cibeles.
Canongia, saltant i cridant com el que
més, apareixia en una informació del
corresponsal a Madrid de la televisió
catalana en la qual es narrava com
s’havia viscut la final entre FC
Barcelona i Manchester United a la

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

àlies
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mossèn gudiol

epitafi

Tancat per jubilació

B

envolguts germans i germanes, passejo pel centre de la
ciutat i no puc evitar sentir una tristesa immensa cada
cop que veig anunciat el tancament d’un altra comerç de tota
la vida. Darrerament, s’abaixen les persianes a un ritme vertiginós. A fe de Déu que aquest sotrac econòmic en el qual
estem immersos ha acabat d’ensorrar algunes botigues manresanes de sempre que, després de les grans superfícies, el
comerç asiàtic, els mercats ambulants i els outlets, ja no han
pogut resistir la desacceleració actual. Són molts i moltes
que, després de fer-se a la idea que la continuïtat dels seus
negocis no atreia els seus fills i filles, han acabat detestant la
seva feina de cara al públic tant o més que la seva descendència. Per a més inri,
les caixes i els bancs no
perdonen ni un euro.
Alabat sia Déu! Sembla
que no hi ha sortida per
al petit comerç. I més, si
no s’ha especialitzat i es
dedica a vendre articles
exclusius o d’altíssima
qualitat que hom no
pugui trobar als basars i
a les grans superfícies,
amb els quals no es pot
competir ni en horaris ni
en política de preus.
Valga’m Déu! Quin
canvi
de
fesomia
comercial ha experimentat el Barri Antic de
cinc anys cap aquí. No
cal ser un geni per
entendre que l’activitat
econòmica de la ciutat

s’ha anat adaptant a cada etapa, així com els comerços i les
activitats professionals. Però, el xoc actual és tan brutal que
sovint penso que hem fet una regressió, que som menys persones o que els que regenten i atenen a les botigues l’últim
que tenen ganes és de vendre. Que Déu em perdoni, però
sovint em sento estrany i desorientat. No sé on anar a comprar sense que no m’atenguin amb desinterès i sense cura o
tingui la sensació que sóc en una altra part del planeta. Els
últims comerciants de tota la vida estan tancant la paradeta.
I deixen ben pocs deixebles. Per això coninuo sense entendre la gran fal làcia que representa la UBIC i un projecte de
Manresa Comercial que pensa més en el llustre dels seus
directius que no pas a
motivar un canvi que
replantegi l’estratègia
comercial global de la
ciutat. És clar que tenint
un president que ven
terres i parets és difícil
fer caure el mur de la
tossuderia
i
l’immobilisme. A fe de
Déu que el meu cosí
Oleguer Bisbal continua
tenint actualitat i vigència. Mentrestant, continuen fent l’agost els
venedors de saldos i els
rebentadors de preus de
productes
d’escassa
qualitat, venuts amb
nocturnitat i traïdoria o
mitjançant mercats de
denunciable competència il lícita. 

lo gaiter del calders
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E

l Barça
B
d’en
d’ Guardiola
G di l
aquest any
a y haa triomfat.
t o at.
Quanta eufòria! Quanta gresca
hem tingut tot el veïnat!

o pot ser que les privades
facin només transmissions
amb la llengua de Castella
per tocar-nos els collons.

S’han complert els vaticinis
que cantaven les cançons
de la trepa del Cracòvia:
Copa, Lliga i Champions

Que no demanem la lluna,
ni que ho facin en llatí!
Quaranta anys de democràcia
i encara passem aquí?

Llàstima que per desídia
ens hem hagut d’empassar
els locutors de la tele
radiant en castellà.

Esta vist que per ser a Europa
com a casa, a cor què vols,
hem de fer com els del Barça:
deixar enrere els espanyols. 
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LA PLAÇA
Butlletí electrònic d’informació
ament de Manresa
de l’Ajuntament

