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Desajustos
entre continuen les elucubracions per determinar el punt final de la
crisi econòmica, la realitat en el si de moltes famílies és cada dia
més crua. Tot fa pensar, a més, que el 2010 serà encara més exigent
amb l’economia domèstica i obligarà molta gent a fer autèntics tripijocs per tirar endavant. Els cicles de subsidi s’allarguen i, lluny
de veure millores en el sector productiu, cada cop són més els desocupats i, en
conseqüència, cada cop esdevé més difícil aconseguir llocs de treball que permetin sufragar hipoteques, lloguers i despeses diverses generades per ritmes de vida
corresponents a etapes de bonança econòmica. I al marge de la necessitat
d’estrènyer-se el cinturó, la diferència entre l’esvoranc economicofinancer
actual i el de principis dels vuitanta, per exemple, és l’alta taxa de població
immigrada que, si d’una banda ha contribuït a elevar el nostre PIB i enriquir-nos
fa relativament pocs anys, ara també és l’abanderada d’un conseqüent augment
en les despeses en sanitat, educació, subsidis de desocupació i serveis i prestacions bàsiques adreçades a la ciutadania. Perquè els sis milions de la campanya
de la Generalitat presidida per Pujol, s’han convertit en els set milions llargs de
l’era Montilla. Han canviat les tornes.

M

La immigració ha vingut a prosperar i l’hem engolida a marxes forçades. Ens
n’hem beneficiat fins arribar a cert col·
lapse migratori. Les oportunitats s’han
acabat. Per als immigrats i sovint també pels autòctons. Desenganyem-nos: en
etapes de vaques magres, quan escasseja la feina i, de retruc, també escassegen
els recursos, el conflicte latent batega entre les classes treballadores. Així,
comencen molts conflictes xenòfobs i s’articulen bona part dels discursos excloents i populistes. Si bé és veritat que ara molts nouvinguts passen de llarg i busquen oportunitats més al nord d’Europa, també és cert que molts han arrelat a
casa nostra, han esdevingut ciutadans de ple dret i se senten cada cop més partícips de la nostra realitat sociocultural. En el fons, també és una realitat irrefutable que (per assotades per la crisi que estiguin) Catalunya o Manresa continuen
sent més acollidores que la majoria de llocs d’origen de la immigració resident
a casa nostra. Alguns estudis intenten demostrar que moltes famílies, davant
l’actual situació econòmica, es plantegen retornar als seu país d’origen. En realitat, l’únic que sembla evident és l’alentiment del flux migratori i el seu estancament provocat per les fortes onades dels darrers anys i el gris panorama econòmic dels països d’acollida.
A Manresa, la realitat migratòria ha esdevingut un xoc cultural intens i la crisi,
com dèiem, n’ha ressaltat els aspectes més controvertits i sovint ratlla el conflicte social i compromet la convivència. Aquest senyal d’alarma s’activa davant
d’un panorama complex en el qual caldrà treballar durament perquè tot plegat
torni a assentar-se de manera natural. Caldran noves vares per mesurar i nous
paràmetres de desenvolupament social i econòmic per afrontar el futur amb certes garanties de cohesió social. La sortida de la crisi serà com la sortida d’un nou
sol. Un sol que sortirà per a tothom i que haurà de redreçar, per força, les sinergies que ens han portat fins a tocar el precipici. El futur, en societats com la manresana, ha de pal·
liar els actuals desajustos. 
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D’esquerra a dreta, Ignasi Cebrian, Joan Tatjé, Jaume Torras, Alba Alsina i Carles Claret
(moderador), durant la taula rodona al Casino

L’anella verda
a debat,
al Casino
El dia 2 de setembre es va fer una
taula rodona, dins del cicle Temes del
Pou, a la Sala d’Actes del Centre
Cultural del Casino, sobre el tema:
L’anella verda de Manresa, coincidint
amb la presentació de la revista dedicada a aquest projecte. L’acte va
comptar amb la presència d’Alba
Alsina, regidora de Medi Ambient de

l’Ajuntament de Manresa; Ignasi
Cebrian, membre del col·lectiu
Biòlegs Glocals; Jaume Torras, representant del col·
lectiu Meandre, i Joan
Tatjé, coordinador comarcal d’Unió
de Pagesos. Després de l’exposició
dels ponents, es va obrir un viu debat
amb el públic assistent, que omplia
bona part de la sala. 

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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EL DIT A L’ULL
JORDI SARDANS

/

Mercè Ribera i
Gonfaus
Quina trobada d’amics que vas organitzar! Tothom expressava el que sentia i com eres. «Cap graó per sota»,
va dir l’Esteve, que et coneixia molt
bé, des de petita. El mot excel·
lent et
defineix: excel·
lent com a mare, com
a persona, com a metgessa, com a
companya, com a amiga... No deixaves indiferent a ningú: se t’estimava,
o no. Ser una bona persona i una persona especial en aquest món, és molt
difícil. Mai no t’oblidarem.
Pere Culell i Oliveras

Marxa de Torxes
Feia anys que no anava a manifestacions i francament va ser molt agraït
anar a la Marxa de les Torxes organitzada per diferents col·
lectius culturals, polítics i socials. Em va agradar
veure entre els participants, companys
que feia anys que no veia, em vaig
retrobar amb veritables independentistes de Santpedor i amb d’altres
amics que mai no em pensava veure
en manifestacions d’aquest tipus. I,
això em va agradar, com el fet de
veure iaies que espontàniament aplaudien els pas dels manifestants assegudes al mig del Passeig. Tot va transcórrer en absoluta normalitat, tot i que
en alguns moments la festa em va
semblar carrinclona. Però, ja m’està
bé, perquè l’important era participarhi i feia temps que no es veien prop de
mil persones en una manifestació a
Manresa. En la meva opinió, penso
que va quedar clar que tothom té dret
a expressar-se lliurament, i precisament és aquí on discrepo dels manaires actuals, sobretot dels que
s’autoanomenen socialistes. Per què,
qui i en nom de qui poden negar el
dret democràtic a qualsevol Nació a
exercir el dret de l’autodeterminació.
O és que vosaltres, companys del
PSC, penseu ara que Catalunya ja no
és una Nació? O és que jo no sou prou
demòcrates en les qüestions nacionals? A mi, mai no m’ha agradat una
Constitució pactada amb els franquistes, que imposa un rei triat per un dictador, una unitat espanyola inexistent i
un exèrcit supervisor de tota la trama,
però a alguns dels partits reformistes
catalans ja els va estar bé. Encara

jsardans@elpou.cat

avui, defenseu aquesta fanfàrria?
Penseu el que vulgueu, però els demòcrates d’ahir i els d’avui el que demanem (i potser haurem d’exigir) és el
dret d’autodeterminació. A partir
d’aleshores veurem qui i quants som
els independentistes catalans o els
independentistes d’Espanya. D’a cord?
Josep Rodriguez

Manresa empudega
Em considero una ciutadana cívica
que, tot i les molèsties que em pugui
causar, intento sempre reciclar tot el
que puc, dipositar les deixalles en els
contenidors apropiats i, sobretot, utilitzar recipients per a la brossa que no
empudeguin l’ambient. També tinc
entès que comerços i restaurants han
de gestionar els seus residus de manera particular i utilitzar els seus propis
contenidors. Per tot plegat, m’indigno
moltíssim cada cop que he de suportar
les pudors de molts contenidors, especialment al centre de la ciutat, amb
deixalles entaforades fins al capdamunt, llençades a l’interior sense cap
bossa ni recipient o esteses al costat
amb caixes a terra. I aquest panorama
sol ser visible a les dues del migdia o
a primera hora de la tarda. L’aspecte
que dóna la ciutat és deplorable. El
que sol passar és que molts comerços
llencen la brossa molt abans que passi
el camió de recollida i col·
lapsen els
contenidors. L’ajuntament hauria
d’advertir-los (i sancionar-los si cal)
si duen a terme aquestes pràctiques o
instar-los a utilitzar els seus propis
contenidors en l’hora adequada. Així
no deixarien plens els que ha d’usar la
resta de ciutadans. I, sentint-ho molt,
si es determina que manquen contenidors o manca capacitat de recollida,
crec que caldrà posar més contenidors
o recollir la brossa més sovint. El que
crec que no pot continuar és l’actual
disbauxa en aquest tema que només
contribueix a incrementar la sensació
de brutícia i deixadesa de Manresa.
Roser Pons

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

Guardiola,
fill predilecte

E

l mateix dia que fem la
presentació d’aquest Pou, Josep
Guardiola rep la distinció de fill predilecte de Santpedor, de mans de la
seva admiradora, l’alcaldessa Laura
Vilagrà. El poble ja l’havia distingit
l’any 2007 quan va posar el seu nom
al camp de futbol de la localitat.
Penso que és un gran encert distingir
una persona íntegra, honesta,
intel·
ligent, treballadora i sobretot eficaç. I, possiblement, aquest sigui el
millor moment per atorgar-li aquesta
distinció, un cop s’ha sabut que el tribunal antidopatge del Comitè Olímpic Italià l’ha exculpat definitivament
de qualsevol cas de dopatge, posant
en evidència la Cort Federal d’Apel·
lació italiana, que l’havia condemnat a quatre mesos de sanció, que
va complir, per donar positiu en nandrolona, quan era jugador del Brescia
l’any 2001. L’actual tècnic blaugrana
va recórrer a la justícia esportiva i
finalment va poder demostrar que
mai no s’havia dopat.
I és també un bon moment per
honorar-lo perquè ha estat el màxim
responsable que el Futbol Club
Barcelona hagi aconseguit en una
sola temporada l’enyorat triplet
(Lliga, Copa del Rei i Champions)
que mai cap equip de l’estat espanyol
havia aconseguit fins ara. I, encara
pot completar la gesta si l’equip guanya el Mundial de Clubs que es disputarà aquest desembre als Emirats
Àrabs Units, concretament a la seva
capital Abu Dhabi. Guardiola, des de
ben jovenet (ja destacava com a jugador del Gimnàstic de Manresa), ha
estat un enamorat del futbol que ha
tingut la sort (fonamental en l’esport)
d’estar en el lloc precís en el moment
oportú i aportar els seus coneixements futbolístics, d’un esport que
l’apassiona, al Futbol Club Barcelona, en aquests moments el club de
futbol més admirat del món. Passió,
treball, constància, amor al seu País,
tot plegat ben combinat ha donat els
fruits desitjats. I, encara no en té prou.
Aquesta és l’actitud a seguir i un
exemple en el qual s’haurien d’emmirallar els polítics catalans. Si li posen
dificultats, ell s’avança en la recerca
de noves solucions. En uns moments
de profunda crisi, el Barça juga per a
molta gent un paper essencial. Enhorabona, Pep, i per molts anys!
Octubre 2009 EL POU DE LA GALLINA
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Mor atropellat el
ciclista Josep Oró
3 de setembre. El ciclista manresà
Josep Oró i Plans, de 56 anys i vinculat a
la Penya Ciclista Bonavista, mor atropellat a l’autovia C-31b, prop de Tarragona,
quan es dirigia a seguir l’etapa de la
Vuelta i la seva bicicleta és envestida per
un vehicle, el conductor del qual en
resulta il·
lès i dóna positiu en el control
d’alcoholèmia i detecció de drogues.

Ocupen la casa
Llissach
4 de setembre. Un grup de joves de
l’Esquerra Independentista de Manresa
ocupen els locals de l’antic establiment
dels Mobles Pich, a la casa Llissach,
situada a la plaça del mateix nom i anuncien la intenció d’obrir-hi un Ateneu
Popular. L’edifici és previst que entri a
formar part del Catàleg de Patrimoni
Protegit, en la propera revisió.

Milers de manresans
a la Nit Blanca
10 de setembre. La segona edició de la
Nit Blanca de la Cultura atrau milers de
manresans al Museu de la Tècnica, el
Museu Comarcal de Manresa, la Seu, el
teatre Kursaal, el Casino, les piscines
municipals i la Sala d’Exposicions de
Caixa Manresa. Entre les activitats més
concorregudes destaquen Un Kursaal
de por, una visita pels llocs més ocults
del Kursaal, amb elements de misteri, i
el Camí dels Sirvensis, a la Seu.

11:01
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La CUP i PxC no
participen en
l’ofrena de la Diada
11 de setembre. Una quarantena
d’entitats prenen part en l’acte institucional d’homenatge als màrtirs de l’Onze de
Setembre, a la plaça del mateix nom.
L’acte s’inicia amb l’ofrena dels grups
municipals, amb l’absència del regidor
de la CUP i del de la Plataforma per
Catalunya, i es clou amb el cant dels
Segadors i una ballada de sardanes.

Comença el curs amb
més cargoleres
14 de setembre. El curs escolar comença a Manresa amb la novetat de l’entrada
en funcionament de l’escola Valldaura,
que acull una quarantena d’alumnes de
P-3, instal·
lats en cargoleres provisionals,
que s’afegeixen a les ja existents al CEIP
Ítaca i a l’IES Cal Gravat, en espera de la
construcció dels centres definitius, i de
les dels IES Lacetània i Peguera, mentre
s’hi fan les obres de remodelació.

Continuen la recerca
d’Oriol Condal
16 de setembre. La família i el cercle de
persones properes al jove manresà Oriol
Condal Serra, desaparegut des del dia 6
de setembre, organitza la sortida d’un
grup de recerca des de Manresa en direcció a Porta (Alta Cerdanya), sense cap
resultat. El jove, de 24 anys, va desaparèixer mentre estava fent el Camí dels

bons homes (la ruta dels Càtars) i, en tancar aquesta edició, es preparava una nova
recerca per part dels familiars al nord de
l’estany de Lanós.

Dovella arriba als
cent números
17 de setembre. Una conferència de
l’historiador Francesc Comas a l’auditori
de Caixa Manresa és l’acte central de la
celebració del número 100 de Dovella,
dedicat al Pla Integral de Rehabilitació
del Nucli Antic de Manresa. La revista,
especialitzada en temes culturals de la
Catalunya central, va néixer fa 28 anys i
actualment s’edita sota l’aixopluc del
Centre d’Estudis del Bages.

La cantada d’havaneres nota la crisi
19 de setembre. La tradicional trobada
d’Havaneres al Cor de Catalunya torna al
parc de l’Agulla, de la mà de l’Agrupació
Cultural del Bages, en una 26a edició
marcada per la crisi econòmica i el fet
que és el tercer any que no rep suport
econòmica de l’empresa Rom Pujol.
Malgrat tot, un total de 25 grups participen en la cantada, que és seguida per centenars de persones al llarg de la tarda.

La Renaixença
celebra els 75 anys
19 de setembre. Prop d’un miler d’exalumnes de l’escola Renaixença es retroben per encetar els actes commemoratius
dels 75 anys del centre, inaugurat l’any

Els empresaris debaten sobre lideratge
29 de setembre. Un centenar
d’empresaris i polítics es reuneixen a
Món Sant Benet, convocats per Esade,
per debatre sobre el lideratge en el
moment actual. Hi prenen part entre
d’altres el president de la càtedra de
Lideratge i Governança Democràtica
d’Esade, Jordi Pujol, Salvador Alemany
(Abertis i Cercle d’Economia), Carlos
March (Banca March), Ferran Soriano
(Spanair), Ivan Martén (The Boiston
Consulting Group), María Garaña
(Microsoft), Josu Jon Imaz (Petronor),
Manel Rosell i Feliu Formosa (Caixa
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Manresa), Josep Mateu (RACC i FemCAT), Josep Piqué (Vueling), Adolf
Todó (Caixa Catalunya), Xavier Torra
(Simon), Joan Font (Bon Preu), Antoni
Abad (CECOT), Alfredo Bassal (Este-

ve) o Helena Pisonero (KPMG), i també els consellers de la Generalitat Antoni Castells i Josep Huguet, l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, i el conseller
d’Economia basc, Carlos Aguirre.
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Una de freda...

La Marxa de Torxes aplega un miler de
participants
10 de setembre. La primera Marxa de Torxes per la Independència, organitzada
per la Comissió 11 de Setembre, aplega un miler de persones, en un recorregut
des de Crist Rei fins a la plaça Major, on després de la intervenció de la colla castellera Tirallongues i la colla sardanista Manresa Dansa, el professor de dret
constitucional de la UAB Marcel Mateu fa el parlament reivindicatiu i l’actriu
Mireia Cirera llegeix el manifest signat per la Fundació Independència i Progrés,
Deumil.cat, Òmnium del Bages, CiU, ERC, CUP i Reagrupament.cat.
1934 pel president Lluís Companys, en
una celebració festiva que inclou una
llançada de 75 globus, després d’una
ballada de sardanes, i un berenar multitudinari, amb l’assistència de l’alcalde
Camprubí i la directora dels Serveis
Territorials d’Educació, Dolors Collell.

Els partits es resignen a la fusió de
Caixa Manresa
21 de setembre. ERC retira la moció
que volia presentar al ple municipal per
demanar que el consistori condicionés
la fusió de Caixa Manresa amb Caixa de
Catalunya i Caixa Tarragona, en espera
d’obtenir més informació i només
s’aprova la defensa del model català de
caixes, amb l’abstenció d’ICV i el vot
en contra de PP i PxC. Dos dies més
tard, la junta de portaveus aprova una
declaració institucional demanant que la
fusió no impliqui reduccions de llocs de
treball ni d’iniciatives econòmiques,
socials o culturals de l’entitat. L’endemà, el consell d’administració de
Caixa Manresa es reuneix en caràcter
ordinari, sense debatre a fons la fusió.

Les Dominiques celebren 125 anys
25 de setembre. El saló de sessions de
l’Ajuntament s’omple en l’acte de reconeixement a les germanes dominiques,
en el 125è aniversari de l’arribada a
Manresa de la comunitat. En el trans-

curs de l’acte Josep M. Gasol i
Almendros, cronista de la Ciutat i antic
professor de l’escola, parla sobre Les
Dominiques en el context històric manresà i hi intervenen també la priora
general de la concregació, Natividad
Martinez; la priora provincial, Montserrat Sala; el professor del centre Josep
Renalias i l’alcalde Josep Camprubí.

S’inaugura el monument a la dansa
d’arrel tradicional
26 de setembre. A la plaça Gispert,
s’inaugura el monument a la dansa
d’arrel tradicional, obra de Ramon
Oms, que l’Esbart Manresà ofereix a la
ciutat de Manresa. L’acte compta amb
la participació de la resta d’esbarts dansaires de la ciutat: Esbart del Casal
Cultural de Dansaires Manresans, Grup
de Dansa Cor de Catalunya i Associació
per la Dansa Estudi Folk.

Cent ciclistes contra
el canvi climàtic
27 de setembre. Prop d’un centenar de
persones participen en la tercera edició
de la Pedalada contra el canvi climàtic.
Bona part del recorregut es fa a través
de carril bici, coincidint amb l’estrena
d’un espai reservat a la carretera de
Santpedor (entre el camí de Can Font i
el Gimnàstic), que relliga l’accessibilitat
des del centre de la ciutat al parc de
l’Agulla amb bicicleta. 

La manca de transparència informativa de l’Ajuntament en la situació de
la Fàbrica Nova és un dels afers més
greus protagonitzat per l’actual consistori. No és ètic negar informació a
l’oposició en cap cas, però encara
menys sobre un tema tan delicat. No
valen disculpes ni justificacions i els
més directes responsables polítics i de
comunicació haurien de dimitir immediatament. No ho faran i tots sabem
per què, però a la llarga els sortirà el
tret per la culata. És inadmissible
l’estat de deixadesa en què es troba el
solar de la Fàbrica Nova fa un any,
amb un paisatge més propi de la guerra de l’Iraq que no pas de Manresa.
Pot excusar-se l’Ajuntament dient que
ha fet requeriments a les parts implicades, Sacresa, Cots i Claret i La Caixa,
però si haguessin fet bé la seva feina i
haguessin negociat adequadament
amb totes les parts, no hauríem
d’esperar ara la decisió d’un jutge per
poder desbloquejar una situació penosa i lamentable. Abans de fer volar
coloms cal saber fer la feina ben feta i
sinó se sap fer, cal dimitir.

...i una de calenta
L’escriptor empordanès instal·
lat a
Manresa des de fa molts anys, Josep
Maria Bertran Teixidor, s’ha retrobat
feliçment amb la literatura un cop
jubilat de les seves obligacions laborals i administratives. Celebrem molt
especialment el seu retorn ja que des
de molt jovenet ha estat un entusiasta
tant de la premsa escrita com de la
literatura. En arribar a Manresa, va
col·
laborar en la majoria de mitjans de
comunicació locals i ara que torna a
tenir temps per demostrar les seves
qualitats literàries s’hi ha tornat a
dedicar de ple. Així, ha obtingut
aquest estiu amb l’obra L’eixida el
VIII premi de novel·
la curta Romà
Comamala que atorga l’Ajuntament
de Vilabella (Alt Camp). La festa literària es va celebrar a l’abadia de
Vilabella. És previst que l’obra sigui
publicada el proper Sant Jordi per
Cossetània Edicions. La seva narració
curta Llufes i baldufes, que va guanyar
el primer premi Homilia de prosa per
a la gent gran ha estat també publicat
aquest 5 de setembre en un llibre que
recull les obres guanyadores de l’any
2008, corresponents als premis
Homilia d’Organyà.
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CENTRE DE
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07
manresa@cpnl.cat

Aprèn català on i
quan vulguis
Parla.cat té més de 26.000
persones inscrites que
procedeixen de més de 150 països
El passat 15 de setembre, el secretari
de Política Lingüística de la Generalitat,
Bernat Joan, va presentar el portal per
aprendre català a Internet Parla.cat a la
sala d’actes del Centre Cultural del Casino
de Manresa.
Parla.cat és un entorn d’aprenentatge
de català en línia que té per objectiu posar
a disposició de tothom, independent de
l’origen, residència o nivell de coneixement de català, materials didàctics per
aprendre la llengua o millorar les habilitats
comunicatives.
El secretari de Política Lingüística,
Bernat Joan, va destacar que aquesta eina
està en primera línea de les tecnologies
d’ensenyament de llengües «és la joia de
la corona», que permet «aprendre català
on i quan es vulgui», també va explicar
que hi ha més de 26.000 persones inscrites de més de 150 països, incloent-hi la
Ciutat del Vaticà.
Actualment el curs ofereix tres nivells
d’aprenentatge, el nivell bàsic, el nivell
elemental i el nivell intermedi. Antònia
Serena, directora del Parla.cat al Consorci
per la Normalització Lingüística, va dir que
ben aviat es posarà a disposició de tota la
ciutadania el nivell de suficiència.
El curs està disponible en dues modalitats: lliure i amb tutoria. La modalitat lliure permet l’aprenentatge de manera totalment autònoma i és gratuïta. La modalitat
amb tutoria és de pagament i permet
l’aprenentatge guiat per un tutor o tutora
que fa el seguiment de l’evolució de
l’alumnat. Aquesta modalitat facilita
també l’accés a una aula amb eines de
comunicació per interactuar amb la resta
d’usuaris de la comunitat virtual.
Es pot accedir al Parla.cat a través de
l’adreça: http://www.parla.cat.
Parla.cat és el resultat de la
col·laboració entre la Secretaria de Política
Lingüística, l’Institut Ramon Llull i el
Consorci per a la Normalització Lingüística, es va posar en xarxa el dia 1
d’octubre de 2008 i està disponible en
català, castellà, francès, anglès i alemany.
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CRÒNIQUES DE LLUNY
SERGI MARTÍNEZ

Des d’una cooperativa brasilera
A l’esquerra, a
l’agrovila de la
Copavi.
A sota, després de
comprar, com cada
dijous, productes interns de la cooperativa a preu de cost, o
preu zero. A la dreta,
els 10 manaments
dels Sense Terra

els socis. També ens organitzem per nuclis, o per carrers de
l’agrovila, espai on es tracten els temes més socials, que també
dirigeix un coordinador que canvia cada sis mesos i que també
participa de les reunions setmanals del conselho.
De manera molt resumida, us diré què produeix cada sector
(que d’això vivim!). Indústria fa sucre morè, melado (mel de
canya de sucre) i cachaça. Pecuària cuida tots els animals de la
cooperativa, vaques i vedells, porcs, gallines, ànecs, cavalls.
Horta produeix totes les fruites i verdures de forma totalment
ecològica. Fleca produeix tant per al consum intern com per a
la venda. Cuina prepara l’esmorzar i el dinar al menjador comunitari per economitzar temps i potenciar la col·
lectivitat,
mentre que el sopar el fa cadascú a casa seva, per potenciar
també el temps individual. Lacticini pasteuritza i embalatja 600
s escric des de la cooperativa Copavi del Moviment litres diaris de llet, fa iogurt (boníssim!), formatge i doce de
dels Sense Terra. Després de festejar durant quatre leite. Munyidor van a buscar el ramat de vaques a les 5 del matí
anys amb el MST, prenc la decisió d’adquirir un xic i a les 17 h i les fan passar de 12 en 12 per la munyidora. El secmés de compromís i casar-m’hi. Durant el juliol i tor de suport s’encarrega de la part comercial i vendes, tant al
l’agost del 2008 vaig fer dues etapes d’experiència Brasil com a Europa, i quan hi ha un pic de feina en qualsevol
per decidir on havia de ser el meu futur. Un
sector són els primers a ajudar. Els de Mercat i
mes vivint a l’acampament Emiliano Zapata
entrega a domicili munten parada cada
«Aquí es valora diumenge al mercat de Paranacity, i entre
de Ponta Grossa, i un altre mes vivint a
l’assentament organitzat en forma de cooperaamb la mateixa setmana fan venda i entrega a domicili a
tiva a Paranacity. Abans de retornar per darreParanacity i a ciutats i poblets propers.
importància el
ra vegada a fer de temporer europeu, ja tenia
El nostre dia a dia és aquest. La Copavi és un
temps dedicat
decidit que el meu retorn a terres brasileres
molt bon lloc per viure i fer-hi arrels, almenys
serà per fer camí dins de la cooperativa.
per als propers 40 anys! Un molt bon lloc per
a la família,
La Copavi és una àrea de terra (una antiga
construir-hi una família (qualsevol dia m’hi
l’estudi, el
fazenda) de 215 hectàrees, ocupada el gener
poso!). Segur que hi ha d’altres realitats al món
temps lliure»
del 1993 i guanyada el juliol del mateix any.
que demostren que viure d’una altra manera és
És un espai pensat, organitzat, dirigit pel
possible (el famós lema del FSM, «Um outro
col·
lectiu, que funciona assembleàriament. I
mundo é possivel»). La Copavi és l’exemple que
funciona, perquè el 10 de juliol d’aquest any va complir 16 conec i el que he escollit. «Cada um de nós compôe a sua proanys amb un nivell de consciència important! En aquest assen- pia história, e cada ser em si, carrega o dom de ser capaz de
tament hi viuen 23 famílies, un total de 80 persones. La Copavi ser feliz». Per mi, ja ho tindríem! Salut i una forta abraçada de
és una proposta de construcció alternativa, tant en la forma de color groc per a tothom!
viure com en la de treballar. Es valora amb la mateixa importància el temps dedicat al treball que el dedicat a la família, a
Sergi
l’estudi, al temps lliure. Per exemple, us puc explicar que un
Martinez viu
cop al mes, sempre en dia laborable, es para de produir durant
i treballa a la
un o dos dies a través de dinàmiques, de jocs, de debats, de
cooperativa
xerrades... per mantenir vius i conscients els nostres valors.
Copavi, de
Aquestes jornades són remunerades com si s’hagués treballat
Paranacity
una jornada normal. Políticament o socialment estem organit(Brasil)
zats per sectors o activitats, amb un coordinador que cada any
es renova i que mentre ocupa aquest càrrec participa en les reunions setmanals del conselho politico, l’equip responsable de
la cooperativa durant quatre anys, que ha estat elegit per tots
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BIOGRAFIES ANÒNIMES
CONXITA PARCERISAS
cparcerisas@elpou.cat

Yermani Meliano: «‘Aiguallum’ ha
estat una experiència meravellosa»

Una foto actual meva, a casa. A l‘altra, hi surt tota la familia: D’esquerra a dreta, Ariel, Yermani, Neifi, Argenis i Toby (el gos)

óc de la República Dominicana. Escoltava les campanades i pensava que el 2009 havia de ser un bon
any per a mi. Havia pogut acabar amb un matrimoni
complicat, em sentia lliure, tenia deutes, però tenia
feina, tenia amics i, sobretot, vivia amb els meus tres
fills. I per acabar-ho d’arrodonir i amb gran sorpresa meva,
des de l’Ajuntament em van proposar de cantar una cançó en
el CD Aiguallum. Ha estat una experiència meravellosa: gent
de molts països diferents, els músics, el Toni Xuclà, que és
fantàstic, i sobretot, el que em va impressionar més va ser el
concert que vam fer a la plaça de Sant Domènec. Quan ja em
tocava sortir i vaig veure tanta gent, les cames em tremolaven. M’agrada cantar, però mai no m’hauria imaginat fer-ho
en un concert com aquell. M’agradaria que hi poguéssim tornar. Quan penso com he arribat fins aquí, crec que no seria
capaç de tornar-ho a viure. Vaig tenir el meu primer fill quan
era quasi una nena, vaig madurar de cop i em vaig perdre
l’adolescència i la joventut. El meu marit era més gran que jo,
vam viure nou anys casats. Allà els homes són molt faldillers.
Aquí a Europa jo crec que, si la parella funciona, són més
fidels. A vegades, al Passeig, veig parelles d’avis agafats de la
mà i m’emociona; això al meu país no es veu i és molt bonic.
Amb tres fills vaig tornar a casa dels pares. Treballava
d’administrativa, primer en un despatx d’advocats, després
en un banc, però van fer reducció de plantilla i em vaig quedar fent feinetes de perruquera. La meva mare em va animar
a marxar cap a Europa. Va hipotecar casa seva, es va quedar
amb els meus fills i vam poder pagar el meu viatge i el visat,
que ens va costar 1.105.000 pessetes. Tenia sis mesos per
tornar els diners i set mesos per buscar-me la vida a Europa.
D’Alemanya vaig anar cap a Còrdova, on vivia la meva
excangur, i fins a arribar a Manresa he passat per Gijón,
Madrid, Múrcia, Arenys de Mar i Rajadell. A Gijón un senyor em va llogar per cuidar la seva mare. Em veia angoixa-

S

10

EL POU DE LA GALLINA Octubre 2009

da pel deute que tenia, em va avançar el sou i me’l va pagar
de cop. Però al cap de set mesos, quan se’m va acabar el
visat, no em va voler fer contracte. La seva mare estava contenta amb mi i deien que si tenia permís de treball els deixaria. Ja era una il·
legal. Ells mateixos em van atemorir. Em
deien que si sortia de casa em detindrien i em tornarien al
meu país. Al final em vaig escapar cap a Madrid a casa d’uns
cosins. Em van buscar, fins i tot van viatjar a Santo
Domingo per trobar-me.
Des de Madrid vaig trobar feina en un restaurant de Múrcia
i l’amo es va enamorar de mi. Ens vam casar i van poder
venir els meus fills. Vaig aconseguir que vinguéssim a viure
a Catalunya, però han estat nou anys d’infern. De què serveix tenir una casa, joies, modelets, que el teu marit et llueixi, si no pots sortir a fer un cafè amb una amiga i no tens un
euro a la butxaca. A Catalunya, però, és on ha canviat la
meva vida. Quan érem a Arenys, una amiga em va acompanyar a l’INEM i la Generalitat em va pagar un curs d’auxiliar
de clínica. Quan feia tres dies que l’havia acabat em trucaven per treballar en un hospital de Canet de Mar i després a
Arenys. A Manresa he treballat a l’Hospital de Sant Andreu
i d’auxiliar de quiròfan a Sant Joan de Déu. Ara estic treballant a l’hospital de Berga i a Gironella. Això és el que ha fet
canviar la meva vida i m’he pogut alliberar de submissions
i maltractaments.
El meu fill Ariel, de 21 anys, és sord, es va fer jardiner a
través del CIO i ara treballa en un magatzem de roba.
Argenis, de 16, ara començarà un curs de soldadura i fa
d’àrbitre de futbol infantil, i Neifi, de 13, va a l’institut.
Estem bé a Manresa. A Santo Domingo tenia un cap que tot
el dia posava cançons de Serrat, se les sabia totes. Jo mai no
havia pogut anar a un concert seu perquè es pagaven en
dòlars. Ens conformàvem a veure’l per la televisió. No em
vull morir sense poder-lo escoltar en directe. 

Octubre 2009 - 247:Maig 2009 - 242 v1.qxd

05/10/2009

11:01

Página 9

DIÀLEGS TERAPÈUTICS
SÍLVIA BERENGUERAS

/
JORDI PUJOLÀ, TERAPEUTA DEL SO

«El so ens connecta amb allò sagrat de cadascú»
–Quin és el primer bol so en el propi cos i per això hi estem 50 minuts. Mai no surts
tibetà que et vas comprar?
igual d’una sessió; a mi també m’afecta.
–És aquest dels gravats,
–Com?
són fets a mà. Tot ell és una
–Em fa estar fora del temps. A més, que hi hagi persones
obra d’art, fet amb un aliat- dóna molta força. No paro de sorprendre’m positivament amb
ge de nou metalls. Emet un les vivències que té la gent, és impressionant l’estat profund a
so molt diferent dels que en què es pot arribar. Quan acabem obrim un espai per fer
tenen set, o onze. Alguns comentaris, i sol ser molt enriquidor. Hi va haver algú que
són beneïts per lames. Per només sentint la melodia que va sortir d’un bol de quars, va
tant, tenen una força espe- veure i sentir la serp, la visió que tenen els qui solen prendre
cial, són bols per a llocs sagrats.
ayahuasca, l’herba sagrada per a rituals xamànics. Ell ja la
–Però no els toques pas en temples.
coneixia.
–No, però en les sessions en grup en què els toco es pro–Realment els bols de quars són tan potents?
dueix una comunió entre tots. Ens hi acabem trobant gent
–La vibració d’un bol de quars pot arribar 3 km enllà. Al
desconeguda, amb qui estableixes una coneixença autènti- principi era reticent a tenir-ne; tenia el prejudici que s’havia
ca. I és que el so fa connectar amb allò sagrat de cadascú. d’anar amb molt de compte, perquè en algunes persones podia
Arran d’escoltar aquests instruments connectes amb algu- tenir un efecte negatiu, però un cop hi experimentes i hi poses
na cosa sagrada que és teva i que has d’oferir. La veu inte- la intenció terapèutica sentir-los ha estat un regal dels déus, tot
rior em diu que he de compartir l’experiència sonora.
i que procuro no excedir-me en el temps ni en la intensitat
–A les sessions fas música?
quan els toco. Ara me’n vull comprar un altre que actua en un
–La música és allò que té
lloc molt concret del cervell.
melodia i jo miro de no fer
–Explica’m això.
intervals musicals. Sobretot
–Amb el so dels bols de
tracto de no tocar intel·
lecquars es poden reequilibrar
tualment, sinó de manera
els hemisferis cerebrals, ja
intuïtiva. Mai no començo
que sempre estem més en el
ni acabo una sessió de la
mental. Es tracta de buscar
mateixa manera, no segueiuna freqüència de molt pocs
xo cap guió, res mental. Per
MHz, amb què l’hipotàlem
mi perdria tota la gràcia, si
fa que els hemisferis del cerho fes. En aquest treball hi
vell treballin per igual, i
ha una intenció no musical,
això relaxa moltíssim.
sinó terapèutica, perquè el
–I per què es dóna aquest
so, sense intenció, no té res.
efecte?
Abans de començar sempre
–La vibració podem no
demano intencions positives
sentir-la, però queda enrei que el so faci efecte en les
gistrada en els camps subpersones.
tils. Arriba a qualsevol racó
–I és així?
del nostre ésser, ja sigui per
–Jo crec que els fa un bé,
la pell, el sistema limfàtic,
perquè obre una finestra
circulatori o ossi, i eleva
Poder sonor
dins seu. El so és intel·
ligent
alhora la vibració d’aquests
i va al lloc que necessita
òrgans, el mateix efecte que
mb pots de detergent i olles de la cuina improvisava
cada persona, penetra en els
produeixen el txi-kung o el
una bateria al terrat de casa seva. Tenia 5 anys. La
nostres camps energètics i
ioga.
seva mare hi va veure alguna cosa de particular i més endaafloren pensaments i emo–Així el nostre cos vibra, i
vant el va fer estudiar música. El piano era el seu instrucions. Sempre et dóna inforno ho sentim?
ment, però fins que no va fer sonar un bol tibetà en una botimació, no et deixa indife–Sí, tot es vibració. Sense
ga de l’Índia no va ser conscient del poder del so i els seus
rent. Poden venir imatges,
Internet, les civilitzacions
harmònics, els tons que sonen per damunt del so d’una nota
tremolors. Són vehiculamés antigues ja van descomusical, embolcallant-lo. Amb aquests descobriments, no
cions vàlides; la clau és que
brir que el nostre planeta
és estrany que no vagi a discoteques des de fa molt. «Ho
cadascú les descodifiqui.
també emetia un so, i van
rebo com quelcom agressiu, un caos. M’agrada més gaudir
Sense voler es fa feina, deideterminar que és la síl·
laba
del silenci i els sons harmoniosos del mar, la natura. És un
xant-se gronxar pel so i els
Om. Imagina’t com de conbany de so gratis». Malgrat tot, confessa que això no li treu
harmònics. Intento que cada
nectats estaven amb la
la possibilitat d’anar a un concert d’ACDC.
persona rebi la vibració del
terra.
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OBSERVATORI DE NATURA
Text: JORDI BADIA - Fotos: FLORENCI VALLÈS I JORDI BADIA
jordibadia@infonegocio.com

‘¡Qué bueno que viniste!’
a globalització fa temps que va arribar també a la natura. Vegem els casos exemplars d’un animal, la cotorreta de pit gris, i d’una planta, la cortadèria, ambdós originaris de terres sud-americanes com tants nouvinguts
que identifiquem pel seu parlar cerimoniós. La cotorreta de pit gris o argentina és un lloro una mica més petit que un
colom, amb el plomatge verd lluent excepte el front, les galtes,
el coll i el pit, que són de color gris. Té un bec potent i corbat,
capaç de trencar pinyols durs i de fer bones mossegades. Es tracta d’un ocell cridaner i esvalotat, de veu estrident. Qui sap si alguns amos, incapaços d’aguantar més la xerrameca inacabable
de les cotorres, van acabar per alliberar-les clandestinament.
El fet és que, ja fa anys, la cotorra de pit gris va aconseguir
fixar una població nidificant a Barcelona, la primera coneguda a
Catalunya. També es coneixen poblacions de cotorreta a moltes
altres ciutats europees –algunes de
tan al nord com L’Haia– on es veuen
i se senten volar en estol enjogassat.
A partir de la capital catalana, la
població de la cotorreta s’ha anat
estenent per Catalunya i la tenim
també a Manresa i a d’altres localitats de la comarca. L’hem vist sovint,
per exemple, al pati de l’institut
Guillem Catà. La cotorreta de pit gris
construeix grans nius col·
lectius fets
de branques seques entreteixides
damunt dels arbres o, esporàdicament, d’estructures metàl·
liques. Té
una predilecció per les palmeres, que
proporcionen alhora un suport ample
i camuflatge al niu. Aquests nius són
com un bloc de pisos amb cambres
independents per a les parelles. A
còpia de més i més branques i de
noves cambres per hostatjar els nous
membres de l’estol, el niu pot fer-se
molt gran, com els de cigonya.
La cotorra argentina menja fruits i
llavors amb closca dura. Se l’ha vist
trencar els fruits de la mèlia, un arbre
originari de la Xina i plantat als
carrers, que els ocells autòctons ignoren. Per la seva banda, la
cortadèria o herba de la Pampa és una planta gramínia de port
molt alt, que als entesos en la matèria recordarà al càrritx o al
canyís. Fa una gran tofa de fulles en forma de cinta i color verd
blavís, de metre o metre i mig d’alçada, del centre de la qual
s’alcen encara uns grans plomalls, molt elegants. És una planta
ben decorativa, plantada als jardins espaiosos. Alerta, però, que
la cortadèria no és, ni de bon tros, inofensiva, sinó una planta de
mira’m i no em toquis. Tal com el seu nom d’origen castellà
avisa, les fulles de la cortadèria tenen el marge serrat –escabre,
en terminologia botànica– que talla com un ganivet de serreta.
Els plomalls blancs surten a l’estiu, amb flors masculines o bé
femenines en exemplars separats –és una planta dioica. Aquests
plomalls poden mantenir-se sencers durant molt temps, com elements decoratius de flor seca.
La cortadèria és originària de l’Argentina i l’Uruguai. Viu als
terrenys ben il·
luminats. Mercès a l’ajut dels jardiners, la cortadèria s’ha estès a les diferents parts del món amb clima mediterrani o temperat humit; a molts llocs massa i tot. A l’entorn de la

L

ciutat de Porto o, més a prop, al delta del Llobregat,la cortadèria
ha esdevingut una planta terriblement invasora. A Manresa la
veiem escampada, per exemple, a Viladordis, a l’entorn de
l’entrada de l’autopista.
La cotorra de pit gris i la cortadèria són dues espècies que, a
més de compartir la pàtria argentina, tenen en comú que les hem
portat a terres catalanes per la seva bellesa. Les hem contemplat
amb simpatia mentre la seva població era petita, reclosa dins
d’uns espais preestablerts. Ai, però, quan aquestes espècies han
volat pel seu compte fent cas omís de restriccions; llavors els
humans els hem canviat la benevolència anterior per hostilitat,
establim normes per subjectar-les i els més convençuts treballen
per eradicar-les.
Si fa o no fa el mateix procés passa a la societat. Celebrem
l’arribada dels primers nouvinguts, amb curiositat si els veiem
exòtics, i amb entusiasme, si demostren posseir capacitats desconegudes
o excepcionals, com la genialitat del
10 del Barça. Ai, però, quan els nouvinguts són molts i competeixen pels
mateixos recursos; llavors fàcilment
apareix la desconfiança, es promulguen lleis d’estrangeria i fins es desperta la xenofòbia.
La realitat a la natura, com a les
societats humanes, és que les poblacions van i vénen amb el temps, i que
la distinció entre espècies autòctones
o típiques del país i espècies
al·
lòctones o forasteres és artificial.
Els ecosistemes, poc o molt, són
oberts i canvien amb les pertorbacions i els atzars històrics. El paradigma de l’equilibri dels ecosistemes
esdevé el mite fundacional de tota
societat, bonic de creure, però essencialment fals. Moltes introduccions
voluntàries o no d’espècies, com la
de la cortadèria, han resultat desastroses per a d’altres ja establertes, sobretot a les illes i llocs que havien estat
molt temps aïllats. Però no pas totes.
També moltes altres espècies han vingut per facilitar-nos o enriquir-nos la vida. Algú recorda quan de la Xina van arribar les
canyes que s’usen als horts mediterranis per enfilar les catalaníssimes tomaqueres i mongeteres originàries d’Amèrica? Tampoc
en la gestió de la natura no tenen cap fonament científic les actituds xenòfobes generalistes, mancades d’anàlisi de detall, que
identifiquen com a dolentes totes aquelles espècies de les quals
es coneix una data aproximada d’inici de la població. 
Fotos pàgina esquerra:
La cotorreta de pit gris o argentina (Myiopsitta monachus)
posada a les branques d’un avet d’un jardí.
Fotos pàgina dreta:
-Una cortadèria o herba de la Pampa (Cortaderia selloana)
creix espontàniament a la vora d’un camp a Viladordis, ben
integrada entre el canyís, a l’esquerra, i les canyes, a la dreta.
-Els plomalls de la cortadèria a finals d’estiu.
Octubre 2009 EL POU DE LA GALLINA
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La crisi trenca expectatives
del col·lectiu d’immigrants
La crisi econòmica desfà les expectatives de molts immigrants, que, amb tot, intenten tirar endavant, valentes, el seu projecte de futur, personal i familiar. La destrucció de llocs de treball ha afectat el conjunt de la població i les persones immigrants
–amb ocupacions més vulnerables als cicles econòmics i pendents de mantenir la
situació regular al país d’acollida– es troben amb agreujants específics. Però les
poques perspectives al lloc d’origen descarten un retorn.
LAURA FÍGULS

E

l projecte migratori implica molts
esforços i moltes renúncies, no
només d’una sola persona, sinó també
de la seva família i del seu entorn.
Tornar, sense les expectatives complertes, ho perceben com un fracàs.
Per a molts, continua sent la darrera
opció. Said Belhadj va arribar a
Catalunya, amb els seus cinc germans,
quan tenia dos anys. Era el 1986 i els
Belhadj deixaven enrere Nador, una
ciutat oberta al Mediterrani, al nordest del Marroc. Era un projecte migratori familiar que havia començat a
Solsona, on el pare treballava de forestal des dels anys setanta. El 2000 van
traslladar-se a Manresa, ja que els germans havien muntat una empresa de
construcció i tenien molta demanda al
Bages i al Vallès Occidental. Fa nou
mesos, els Belhadj van marxar tots a
Bèlgica, a la ciutat flamenca
d’Anvers, excepte una de les germanes, que va quedar-se a Catalunya.
«En un any, he passat de tenir-ho tot a
no tenir res. Ho he perdut tot. I, ara,
he de tornar a començar nou», es
queixa Said quan pensa en el que, per
a ell, ha representat la crisi. Un pas
enrere en aquell projecte migratori que
semblava haver-se tancat a Manresa.
Però el context econòmic i social ha
obert en canal, una altra vegada, la
necessitat de continuar marxant.
La migració és un fenomen humà,
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mundial i històric, que en cada època
ha estat diferent. Però les migracions
actuals tenen unes característiques tan
diferents a les anteriors que es pot
concebre «una nova era de les migracions internacionals», va escriure
l’expert Joaquín Arango. El canvi més
decisiu ha estat la profunda redefinició del mapa migratori, al qual s’han
afegit un gran nombre de països, tant

Al Bages, l’arribada
d’immigració ha estat
superior a la mitjana
catalana. Del 2000 al
2008 la població
estrangera a la comarca s’ha multiplicat per
10. De 1.948 persones
(2000) a 19.660 (2008)
d’origen com de destí, i aquesta
ampliació s’està traduint en la «diversificació de les rutes i les connexions». Les migracions s’han mundialitzat, o globalitzat, d’una manera desconeguda fins ara, ja que tenen «com
a escenari tot el planeta», però s’han
mantingut «eriçades de barreres i de
fronteres»: la nova mobilitat mundial

és, a la vegada, fronteritzada, sosté
Arango.
Aquesta intensificació dels fluxos
migratoris ha modificat, en pocs anys,
les estructures demogràfiques i socials
dels llocs d’origen i de destí.
L’emigració espanyola va començar a
remetre als anys 70 i a partir del 1990
el procés es va invertir; el que havia
estat un «etern emissor d’emigrants va
adquirir a poc a poc les característiques típiques d’un país d’acollida fins
a convertir-se en l’estat europeu on
més s’ha accelerat aquest procés», a
partir de l’any 2000, segons van
escriure les professores Margarita R.
Pino Juste i Carmen Verde Diego. En
aquests vuit anys, la població estrangera s’ha multiplicat per sis a
Catalunya, el lloc de l’estat espanyol
que més persones immigrants ha rebut.
Segons les dades oficials dels padrons
municipals (Idescat), el 2008 hi havia
més d’un milió de persones estrangeres, 1.103.790, mentre que el 2000,
n’eren 181.590. Al Bages, aquest
increment ha estat superior al de la
mitjana catalana. De 2000 a 2008, la
població estrangera a la comarca s’ha
multiplicat per 10,09. Hi havia 1.948
persones estrangeres el 2000 i, el
2008, n’eren 19.660, que representaven, sobre un conjunt de la població
amb 181.346 habitants, un 10,84%.
Amb l’arribada de persones estrangeres, Manresa ha experimentat «un creixement molt fort de la població en els
últims anys», explica el regidor
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Arribar a la lluna amb el wòlof Youssouph Djibril

A

través de la televisió, veuen imatges enganyoses.
Sembla com si els diners aquí es recollissin pel
carrer. Decideixen anar on hi ha tot això, tot i que després es trobaran en situacions que segurament no tenen
res a veure amb el que havien imaginat. Malgrat les dificultats, pensen: ‘O ho tinc tot o no tinc res’. A més, a
l’escola no hi veuen futur perquè no hi ha recursos. Per
això, amb l’ONG Vents de l’Àfrica Negra, estem construint una escola a Saint-Louis. Aquest estiu hi vam
anar i vam fer molta feina. És un projecte perquè els
nens i les nenes pugin aprendre, creure en el futur, sense

d’Immigració, Ignasi Perramon.
Segons les darreres dades del padró
municipal, de juny de 2009, a la capital bagenca hi ha 77.208 habitants, i

jugar-se la vida al mar. Hem de millorar la qualitat de
l’educació. És el que ens farà lliures i ens permetrà
conscienciar la població jove. Nosaltres som una generació sacrificada que intentem preparar el terreny per
als joves. A nosaltres, qui ens el va preparar? El nostre
idioma matern és el wòlof. L’estranger, l’anglès, que ens
van fer creure que ens donaria totes les oportunitats. Un
amic em va dir un dia: ‘Amb el wòlof, no arribareu mai
a la Lluna’. Però això és mentida! Els xinesos han arribat a la Lluna i fa unes dècades ningú no ho hagués dit
mai».

13.928 són estrangers, un 18,14% del
conjunt de la població. No obstant
això, durant el primer semestre
d’aquest any, l’increment es va estabi-

litzar. De gener a juny, si bé es van
empadronar 1.062 persones d’altres
països a Manresa, la població estrangera només va augmentar en 73 habitants. Aquesta diferència de prop de
1.000 persones es correspon a les que
han marxat.
Del creixement exuberant a la crisi
La recerca d’un context més pròsper
en oportunitats laborals, esperonada

Said Belhadj: «Amb els
germans vam muntar
una empresa de construcció. Teníem feina a
dojo i ens guanyàvem
molt bé la vida. Però
es va aturar de cop»
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La crisi del sector de la construcció ha deixat moltes persones nouvingudes que hi treballaven sense feina i sense recursos

per la desigualtat global entre països,
és el primer motor dels processos
migratoris que, en el cas de l’estat
espanyol, es concreten en una «immigració laboral molt activa». «La
immigració de països no comunitaris a
Espanya és, sobretot, una immigració
de treballadors», va escriure el professor de sociologia Lorenzo Cachón. Al
Bages, els vuit anys en què la població
estrangera a la comarca s’ha multiplicat per deu, es corresponen al període
de la gran bonança econòmica, amb la
reproducció de llocs de treball i la
incorporació de població estrangera al
mercat laboral. «Amb els meus germans havíem muntat una empresa de
construcció el 1998 –relata Said–.
Teníem feina a dojo, sense parar. Ens
guanyàvem molt, molt bé la vida. Més
bé que en qualsevol lloc d’Europa.
Però tot es va aturar. Se’ns va tallar
de cop!».
L’economia espanyola va experimentar un creixement exorbitant entre el
2000 i el 2007, basada en sectors que
requerien molta mà d’obra i que multiplicaven ràpid els llocs de treball.
S’ha arribat a la conclusió que, sense
la immigració, l’estat espanyol no hauria gaudit mai d’aquest creixement,
segons destaca Miguel Pajares en un
informe de 2009 per a la Fundació
Jaume Bofill, ja que l’estat espanyol
va enfilar el seu boom amb un gran
desequilibri entre l’augment del gran
nombre d’ocupats espanyols i
l’increment de la població activa
autòctona, molt inferior. A més, com
que les persones immigrants van ocupar sectors en què costava trobar mà
d’obra i de baixa qualificació, van
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generar «una mobilitat ascendent de la
població autòctona», segons Pajares.
«Els immigrants tenen molt present
que estan a la cua. Han assumit que
parteixen d’un desavantatge i creuen
que els toca treballar del que sigui.
Aquesta desprotecció els cau a sobre
com una sensació molt potent, com un
ofec», destaca Alba Franch, responsable d’Immigració i Ocupació de Creu
Roja a Manresa.
«Em vaig quedar sense feina el
febrer de 2008, quan els promotors
per a qui treballàvem no van voler ni
acabar l’obra. Vam quedar pendents
de pagament, perquè no tenien res.
Encara no hem cobrat. Quan passes
sis mesos treballant, amb professionals al teu càrrec, seguretats socials i
hisendes, i ho has de pagar tot, però a
tu no et paguen, com ho fas?», lamenta, angoixat, Said. Aquell boom
s’interpreta, ara, com una bombolla.
Una frenada en sec dels sectors en què
s’havia basat l’economia espanyola
que, lligada a la crisi financera i a
altres causes, s’ha traduït en la desestructuració de sectors productius i en
la recessió de l’economia. Com la
repercussió que tenen, les unes amb
les altres, les fitxes del dòmino.
Segons les últimes dades, de 2
d’octubre de 2009, durant el mes de
setembre, el nombre d’aturats a
Catalunya va augmentar en 12.300
persones, amb un total de 531.400, un
increment del 50% respecte del setembre de l’any passat. A més, els últims
pronòstics de l’OCDE van sentenciar
que el 2010 l’estat espanyol continuaria en recessió i que l’atur arribaria a
l’angoixant 20% de la població. El

context i les perspectives han provocat
que l’arribada de nous immigrants en
els països d’acollida, sense el reclam
de les oportunitats laborals, motor de
la mobilitat, hagi disminuït de manera
molt significativa durant el segon
semestre del 2008 i el primer del 2009.
Tornar, l’última opció
La majoria de persones immigrants, i
en especial els afectats pels estralls de
l’atur, es troben a l’expectativa que
l’economia es recuperi i intenten aixoplugar-se en la protecció social que els
garanteix el sistema. Però la crisi afecta en dues situacions concretes respecte dels temes d’estrangeria, segons
explica Eva Giner, assessora del
Centre
d’Informació
per
a
Treballadors
i
Treballadores
Estrangeres (CITE-CCOO). En primer
lloc, la renovació dels permisos. La
persona estrangera que té permís de
treball està obligada a treballar per
renovar el permís de residència. «Si no
cotitza, no renova i es queda en una
situació il·legal. A més de tots els problemes de no tenir feina, s’hi afegeix
la possibilitat de quedar-se en situació
irregular» També destaca aquest problema Jose Bragulat, responsable del
Punt d’Informació i Atenció a les persones immigrants de Bages per a
Tothom: «Estan molt subjectes a la
situació laboral». L’altra gran problema amb què es troben és el del reagrupament familiar, ja que, «si volien portar la seva família, la situació laboral
els ha fet tirar enrere en el reagrupament. O, encara més, si el reagrupant
no pot renovar, tota la família es
queda en una situació irregular», des-

Octubre 2009 - 247:Maig 2009 - 242 v1.qxd

05/10/2009

11:01

Página 15

el tema del mes

taca Giner. La llei d’estrangeria afegeix aquests problemes específics a la
població immigrada. Alba Franch
explica que «el govern espanyol no
autoritza treballar a les parelles del
reagrupament familiar. Ha passat que,
en el moment que el reagrupant s’ha
quedat sense feina, tota la família ha
quedat sense ingressos, mentre l’altra
membre potser hauria pogut treballar».
A Manresa, els serveis socials i les
entitats socials, com Càritas o Bages
per Tothom, i d’emergència social,
com Creu Roja, ofereixen ajudes,
assessorament i cursos de formació i
inserció. Una de les preocupacions,
però, és quant pot durar aquesta situació d’expectativa si la crisi és més profunda. Què es fa quan ja no hi ha cap
solució? «La majoria de persones amb
dificultats són ajudades per la seva
comunitat d’alguna manera o altra,
com sigui. Les comunitats exerceixen
un paper de solidaritat crucial; funcionen així sobretot les comunitats
d’origen africà», explica Franch. El
procés migratori implica, per damunt
de tot, que tornar al país d’origen
sense les expectatives complertes es
percebi com un fracàs. Amb els estralls de l’atur al conjunt de la població, i
amb aquesta la immigrant, el govern
de l’estat espanyol va presentar, el
novembre del 2008, el Pla de Retorn
Voluntari. Aquest programa es va
anunciar com una solució a les dificultats de les persones immigrants, que,
amb el nou context, volien tornar als
seus països d’origen. Però el pla ha
anat xocant, durant aquest any, amb la
realitat migratòria.
El retorn és, de moment, l’opció
minoritària. En primer lloc, perquè la

Flori Angel: «És extraordinari el tema dels
metges, receptes, preu
dels medicaments...
Em fan sentir segura.
A Romania no saps si
els podràs pagar»
situació al país d’origen és més magre
que en el d’acollida, fins i tot –i encara més–, amb la crisi. «L’estat espanyol està malament, però no tan malament com el país d’origen! El país
d’origen des de sempre que està malament. Molt pocs, per no dir ningú, hi
volen tornar, a no ser que tingui fons
per poder-hi muntar el propi negoci.
No es contempla aquesta idea de tornar enrere», afirma categòricament
Said, que afegeix: «Tornar a on?
Tornar a què?». «Malgrat tota aquesta crisi tan profunda, molts encara
tenen la mirada fixa al mar. I, és clar,
quan arriba algú que ha marxat per
voluntat pròpia d’aquí, costa molt
d’entendre», explica Said.
Viatge sense retorn
Flori Angel, de 37 anys, és de
Romania, de Bucarest. Primer va venir
a Manresa, sol, el seu marit. Flori, amb
les seves dues filles, s’hi va unir al cap
d’un any, el 2005. El marit va començar a treballar en la construcció i van
poder estalviar. Ara, treballa en una
fàbrica i ella, en una restaurant. Les
seves dues filles han tornat aquest any
a Romania; enyoraven el país, els
familiars i amics i la més gran, s’hi ha
casat. Ara, la Flori i el seu marit com-

parteixen el pis amb una altra parella
de Romania. «No volem tornar; estem
molt bé aquí i tenim la gran sort de
tenir feina. Estem molt contents on treballem i, a més, ens sentim molt
segurs», explica Flori. Una seguretat
que es concreta «en el futur; aquí,
cada dia sé que tindré, almenys, diners
per menjar. El meu cunyat, que és un
paleta excel·lent, no troba feina enlloc
a Romania i la meva germana em va
trucar que no tenien diners ni per
comprar el pa. Em demanava si li
podia buscar feina aquí, però li vaig
dir que també hi ha molts problemes».
Youssouph Djibril és senegalès, de
Saint-Louis. Va estudiar Farmàcia
Industrial al Marroc i va exercir la professió a Mauritània i al Senegal. Ara és
conserge d’una escola de Sant Fruitós,
on resideix, i, també, és l’impulsor i el
president de l’ONG Vents de l’Àfrica
Negra, una entitat manresana que tira
endavant projectes de cooperació i
explica la realitat de l’Àfrica i del que
significa immigrar. Al Senegal, era
president de l’Associació Cultural del
seu barri, un dels més grans de SaintLouis, amb 22.000 persones, conegut
com el barri dels Pescadors. Va marxar
del Senegal pels problemes polítics i
econòmics. «Em vaig enganxar a
Catalunya, senzillament, no ho podria
explicar. Hi ha un llibre, Les identitats
que maten, on Amin Maalouf [autor
libanès en llengua francesa] diu que
quan la mentalitat de l’home és estreta, la Terra de Déu és àmplia». Potser
per això. De Manresa, concretament,
va ser Montserrat... me’n vaig enamorar», recorda Youssouph. «A l’Àfrica
sempre hi ha necessitats i ara es complica encara més la situació. La societat africana sempre ha estat en crisi.
Octubre 2009 EL POU DE LA GALLINA
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El nostre futur ja era del tot incert
però, ara, molt més. A l’Àfrica, hi ha
una explosió demogràfica. La població activa és molt feble. És un cap gros
amb un cos molt dèbil. Com
s’aguanta? Sempre està a punt de
caure... Quins mitjans té per afrontar
aquest context?», explica Djibril.
«Recordo la meva terra meravellosa.
El meu barri és el que té més densitat
de població del Senegal. La majoria
de famílies es dediquen a la pesca per
sobreviure. Per això, es coneixen molt
bé el mar. La majoria de cayucos que
arriben a les Canàries, a les costes
espanyoles, passen pel meu barri. Són
persones que vénen de l’Àfrica subsahariana i s’aturen al barri dels
Pescadors per trobar algú que pugui
dirigir les embarcacions. És tan trist
veure passar els cayucos...». A més,
davant la pregunta de la possibilitat
del retorn, l’expressió de Youssouph
es converteix en el convenciment
silenciós que «immigrar és un viatge
sense retorn. Una de les vegades que
he tornat al Senegal, quan pujava
l’escala de l’avió, vaig adonar-me que
no podria recuperar mai el meu país,
el Senegal que havia viscut abans
d’immigrar».
«És clar que m’agradaria tornar, hi

Una vinyeta força il·lustrativa, que va guanyar el Pulitzer. És obra de Steven Breen i
va ser publicat a The Sant Diego Union Tribune, el 5 d’abril de 2008

vam deixar tota la família. Però tinc
37 anys i, en tota la meva vida, hi he
vist crisi. A Romania, sempre ha estat
així. Encara no he vist mai el mar del
meu país. No tenia diners per viatjar.
Aquí, en canvi, he pogut anar a la
platja», explica la Flori, que repeteix,
categòrica: «Estem molt contents a

Manresa i si no s’arreglen les coses a
Romania, no tornarem». Tot i les dificultats, Youssopuh expressa: «Tinc
molta sort de tenir feina aquí. Però el
meu poder adquisitiu no permet grans
solucions. A l’Àfrica, hi ha una cadena de solidaritat molt forta entre les
persones. Part dels diners que guanyo

Els Plans de Retorn Voluntari

A

mb noms molt semblants, a l’estat espanyol hi ha
dos programes de retorn voluntari. El primer que es
va engegar, el Programa de Retorn Voluntari
d’Immigrants, «ofereix ajut i suport social a les persones
estrangeres immigrades en situació de vulnerabilitat que
desitgen tornar al seu país», segons la seva presentació.
Un suport que es concreta en «el bitllet de retorn al país
d’origen, la tramitació de la documentació i la provisió
d’un ajut econòmic del viatge». A aquest, s’hi poden acollir les persones estrangeres tant si tenen permís de residència com si no i els seus familiars.
En canvi, al Pla de Retorn que es va llançar a finals de
2008 amb una gran projecció mediàtica, poden presentars’hi les persones immigrants que hagin cotitzat a l’estat
espanyol, que podran capitalitzar l’atur corresponent al
seu país d’origen. «El Pla de Retorn Voluntari estableix
el pagament anticipat o acumulat de la prestació contributiva per desocupació a treballadors estrangers no
comunitaris que tornen voluntàriament als seus països
d’origen». Aquesta és la definició que ofereix Migrar.org
a partir del web oficial del programa. «Podran computar
totes les cotitzacions efectuades a Espanya i en el seu país
d’origen a efectes de pensió futura», afegeix el díptic de
presentació que va difondre el govern espanyol. Aquests
països extracomunitaris han de tenir firmats «convenis
bilaterals en matèria de Seguretat Social», puntualitza el
Ministeri de Treball. El Programa prohibeix tornar a
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l’estat espanyol en el termini de tres anys per residir i/o
realitzar una activitat lucrativa o professional. A més, les
persones que es vulguin acollir al pla «s’han de comprometre a retornar al país d’origen en els 30 dies naturals,
com a màxim, comptats des de la data del primer pagament de la prestació» i tornar, si és el cas, «amb la companyia dels familiars reagrupats sense una autorització
de residència independent».
Segons les dades facilitades pel Ministeri de Treball i
Assumptes Socials, el primer d’aquests programes de
retorn, que anomenen «per als immigrants vulnerables»,
ha rebut un total de 6.671 sol·
licituds entre el 2003 i el
2008. Pel que fa al nou pla de retorn, se n’han presentat
7.524, segons les últimes dades oficials, del 16 de setembre de 2009. En el díptic d’aquest nou programa, la presentació del pla va acompanyada amb l’exhortació: «Tú
eliges tu futuro» i amb la concreció de l’objectiu del pla,
«per augmentar la protecció dels treballadors i treballadores immigrants que desitgin tornar als seus països
d’origen». Però la poca acollida que han rebut aquests
plans i els pocs recursos de què disposen (el primer programa porta un retard de sis mesos en les tramitacions)
constaten que no estaven encaixats amb la realitat migratòria. Per als experts en immigració, els programes de
retorn són necessaris per a persones que es troben en
situacions extremes, però no s’adeqüen a les situacions de
la majoria de les persones que han immigrat.
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el tema del mes
Eva Giner: «quan es
queden a l’atur, als
problemes de no tenir
feina s’hi afegeix la
possibilitat de
quedar-se en situació
irregular»
els envio a la meva família de SaintLouis. Allà funciona així, els diners de
qui treballa es reparteixen entre tots.
Els intento ajudar des d’aquí, però la
crisi em dificulta poder enviar diners a
la meva gent».
Mobilitat migratòria
Amb el retorn en darrera opció,
l’actual crisi, en canvi, ha intensificat la
mobilitat, no cap al lloc d’origen, sinó
cap a altres països amb més perspectives
econòmiques i socials. A més, la immigració és moviment, sempre ho ha estat.
«Quan parlem d’un immigrant no parlem d’una persona que ha decidit venir
d’un poble del Senegal, per exemple, a
Catalunya, a passar-hi la resta de la
seva vida. La immigració s’ha mogut i
es mou. Si no troba feina aquí, pot anar
a altres llocs de l’estat o a altres països
d’Europa on tingui família. És important aquesta idea; perquè quan diem si
marxen o no marxen, sembla com si, fins
ara, la immigració no s’hagués mogut:
la immigració és tot aquest procés, tot
aquest moviment», explica Josep
Vilarmau, tècnic d’Immigració de
l’Ajuntament de Manresa.
«Tenia la meva casa hipotecada i,
quan se’m va acabar la feina, la hipoteca em va seguir. Tot et persegueix.
M’havia de moure, no em podia quedar
aquí», recorda Said, que continua detallant el fil de la seva història: «Estava
molt bé aquí, amb la meva pròpia casa i
el meu cotxe. Vaig haver de tornar la
casa perquè, si havia començat pagant
una hipoteca de 700 euros, en vaig acabar pagant 1.300. El cotxe, el vaig haver
de vendre per poder estar net, pagar els
treballadors que teníem al nostre càrrec, les seguretats socials i hisenda». La
diferència en la protecció social entre
l’estat espanyol i Bèlgica va ser el motiu
principal que va fer decidir Said a marxar de Manresa i anar a Anvers, on viuen
els seus oncles i cosins. «Em van advertir que no tenien feina i que me’n donarien només uns mesos perquè pogués
regularitzar la meva situació i demanar
el permís de residència. Després de quatre mesos, se’m va acabar la feina.
Però, en canvi, ara disposo del subsidi

per desocupació fins que en torni a trobar», explica Said. Aquest sistema és
una garantia poderosa respecte del
compta enrere dels 18 mesos de prestacions d’atur a l’estat espanyol. Said
explica que no és l’únic de Manresa que
ha marxat cap a països del nord
d’Europa. «Conec força persones, soles
o amb família, que han intentat traslladar-se a Bèlgica o a Holanda. Marxen
per les millors prestacions socials; per
això, i per altres garanties que aquí no
tenim. Si no trobes feina, almenys
podràs viure; i si tens fills, els podràs
mantenir. Els que estan marxant d’aquí
estan disposats a pagar per poder treballar –destaca Said–: intenten comprar
un lloc de treball per poder entrar a la

roda de la protecció estatal».
La complexitat del procés migratori
explica per què tan poques persones
pensen en el retorn. A més de la situació
d’origen, a més de les altres possibilitat
de moviment a través de la xarxa

Jose Bragulat: «Estan
molt subjectes a la
situació laboral i si
volien portar la família,
aquest context els ha
fet tirar enrere el
reagrupament»
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Alba Franch: «La
majoria de persones
amb dificultats rep
ajuda de la seva
comunitat. Sobretot les
comunitats africanes
exerceixen un paper
de solidaritat crucial»

Dolors Serra: «Molts
viuen una situació
desesperada i
abandonada. Molts
són homes d’entre
20 i 40 anys, que
viuen amb una
angoixa terrible»
d’immigració –anar a on es té família o
amics–, tots els esforços, personals i
col·
lectius, que suposa emigrar completen aquest sentiment de tornar enrere.
«Amb el que costa tenir papers, i portar
la família... No poden tirar per la borda
un esforç de molts anys per venir i
construir el seu futur per després tornar», explica Vilarmau. La inversió de
tota una família i de l’entorn cap a la
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persona que emigra és una característica del procés migratori. El tècnic
d’Immigració de Manresa precisa que
«qui marxa és responsable de reeixir en
aquest projecte. Si no troba feina, no té
diners i torna, és un fracàs. Per a
aquesta persona i per a tots aquells que
li havien encomanat la ‘feina’ i que li
havien abocat les seves esperances».
Retornar
suposaria
abandonar
l’esforç de molts anys, amb les dificultats que es van haver d’acarar en el país
d’acollida. «És difícil arribar a un lloc
nou. Per la llengua, sobretot, no entenia res! No coneixia absolutament res.
Ni ningú! És molt dur. Molt dur. Vaig
passar molts nervis. Però després vaig
trobar una amiga que feia cinc anys
que vivia aquí i em va acompanyar a
molts llocs. A més, per escolaritzar les
meves filles, no vam tenir cap problema, també ens van ajudar molt», relata
Flori. «Hi ha moltes dificultats.

Sobretot la llengua», coincidex
Youssouph, que afegeix: «també la por
del desconegut, on no es té confiança
en l’altre. El grau d’observació, on
l’altre et pot rebutjar fàcilment.
Contenir sense expressar és la càrrega
que porta el carrer. S’ha de tenir coratge per escapar dels prejudicis».
També suposaria renunciar als valors
aconseguits al país d’acollida. Flori,
per exemple, insisteix en el sistema
sanitari d’aquí: «És extraordinari; els
metges, les receptes i el preu dels
medicaments, em fan sentir molt segura. Allà, no saps si els podràs pagar».
I a més, per a molts, significaria renunciar també al futur de qui ja ha cedit el
present. «Tot aquest esforç té a veure
amb la persona immigrant, però
sobretot amb els seus fills i el seu projecte familiar. L’immigrant sempre ha
aguantat el que ha convingut pensant
en els fills. La inversió és per al futur
familiar, no només el personal. Aquí la
gent suporta unes condicions de vida i
de treball que moltes vegades no són
les desitjades per donar oportunitats
als fills. Sí que hi ha uns valors; els
drets, l’educació, la sanitat... però
moltes vegades no s’apliquen tant a un
mateix, sinó als que vénen després. En
un procés migratori, la gent s’ho
passa molt malament durant un temps.
O sempre. Aquesta generació és una
aposta per al després. I una renúncia
no seria gens fàcil», indica Vilarmau.
Un projecte intergeneracional
«El meu pare ens explica que moltes
de les seves esperances eren per a nosaltres», recorda Said. «Els meus germans també ho viuen d’aquesta manera. Marxar cap a Bèlgica, ho han fet
per als seus fills. Perquè puguin tenir
oportunitats». Said i els seus germans
eren els fills a qui havien dipositat el
futur i les esperances del projecte
migratori que el pare havia començat a
Solsona, els anys 70. Però els germans
Belhadj, amb la crisi, diuen que han de
començar de nou a Anvers i se senten,
una altra vegada, els «immigrants que
s’han de sacrificar pensant en el futur,
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més que en el present». «Per a nosaltres, significa tornar enrere, com quan
va arribar el meu pare. Quan ho tens
tot, ja no renuncies al teu futur. Però
quan no tens res, penses en els fills. Si
tornes al país d’origen, com viuran?»,
exclama
Said,
que
insisteix:
«Nosaltres aquí érem la primera generació i anàvem a passar a la segona,
havíem avançat molts anys. Però quan
els fills podien estudiar, els pares
s’han quedat sense feina i han hagut
de marxar per tornar a començar».
«La situació actual tendirà a anar
evolucionant amb el temps a mesura
que els immigrants actuals vagin
envellint i el cicle migratori es vagi
completant», escrivia Cachón el 2007.
Said pensa, però, que el context econòmic actual ha esqueixat aquest cicle
migratori: «La crisi ens ha trencat. Ha
tirat enrere el cicle i ens ha fet recular». Tot i aquestes circumstàncies,
Ignasi Perramon explica que «hem de
tenir confiança que l’ascensor social
per al qual estem treballant funcionarà». Per comprovar-ho, però, segurament encara fa falta la perspectiva del
temps. De moment, les persones immigrants no renuncien a les esperances ni
a lluitar per a les oportunitats.
Si bé Said va viure a Catalunya des
dels dos anys, explica que el seu projecte no és establir-se a Europa. Per a
Said, el futur acaba on va començar, a
Nador. «No és quedar-me ni aquí, a
Catalunya, ni a Bèlgica, ni a enlloc. El
meu projecte és tenir un fons per poder
tornar i treballar al meu país. Malgrat
que no vaig créixer allà, quan hi sóc,
em sento lliure; aquí, no. No em sento
a casa. Quan passo la duana i entro el
Marroc, és increïble. Canvio. No ho
sabria descriure, però em sento molt
lliure. Als meus germans els passa el
mateix», expressa. Said espera tornar
algun dia a Nador, amb les expectatives
complertes, les del pare i les dels fills.
I aquest retorn representarà, per a Said
i per als Belhadj, haver complert el
projecte migratori.
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La ‘segona generació’ i les persones amb una
situació irregular, dos reptes en immigració

A

mb el fort creixement de la
població estrangera a partir del
2000, l’estat espanyol té molts reptes
en matèria d’immigració. La integració plena dels nouvinguts a la societat
n’és la matriu central i el context de
crisi urgeix nous objectius, sense ser
cap excusa per renunciar-hi. Els
experts i tècnics de Manresa apunten
alguns d’aquests reptes en l’escala
més reduïda de la ciutat. A la responsable d’immigració i ocupació de Creu
Roja de Manresa, Alba Franch, li preocupa la segona generació de les persones immigrants. «S’estan donant
situacions en què els fills reprodueixen
a l’escola actituds racistes que imiten
dels seus pares. Són comentaris molt
gruixuts que estigmatitzen els nens i
les nenes immigrants. A títol individual, cada família és conscient dels
valors que transmet i aquí no podem
deixar sola l’escola, com a ciutat ens
ho hem de plantejar molt seriosament». Referent a aquesta segona
generació, l’assistent social de Càritas,
Dolors Serra, apunta que és vital que
«els nens i les nenes immigrants reïxin
en la formació escolar perquè puguin
accedir amb normalitat a la formació
superior».
Una altra de les grans preocupacions
és el grup de persones immigrants en
edat activa que no tenen feina ni permís de residència. «Hi ha un col·lectiu
creixent de persones en una situació
irregular i els que treballem en aquesta realitat veiem que són dramàtiques
les seves expectatives de futur. És molt
important que intentem ajudar-los en
la vivència d’encaixar aquesta situació, perquè se’n surtin sense un deteriorament físic ni psíquic», explica

Serra, que conclou que «aquesta és
una de les situacions que més em fa
patir». «Es troben en una situació desesperada i abandonada que només els
fa donar voltes sobre com se’n podran
sortir. Molts són homes d’entre 25 i 40
anys, que viuen amb una angoixa terrible», explica Franch, que reivindica la
visibilitat d’una altra realitat dramàtica,
la de les mares soles, amb dificultats
per cuidar els fills. «N’hi ha molts
casos, de tots els orígens geogràfics i
per diferents motius. Es troben soles
perquè la seva parella està en el país
d’origen i no ha pogut viatjar amb
elles en el procés migratori. O bé perquè s’han divorciat. O perquè es van
quedar embarassades després d’un
flirteig o, el que és més esgarrifós, a
causa d’una violació».
El regidor d’Immigració, Ignasi
Perramon, i l’assessora del CITECCOO, Eva Giner, destaquen que el
més important és superar el desconeixement cap a les persones immigrants.
«El coneixement mutu és vital, i encara més en aquest context de crisi, per
trencar els recels i les barreres mentals. És quan s’aprecia la persona i no
l’aspecte ni les diferències que es
poden eliminar els prejudicis amb sintonies i complicitats», subratlla
Perramon. Tot i aquest horitzó ple de
reptes, tant Giner com Jose Bragulat,
de Bages per a Tothom, valoren que
Manresa disposi d’una xarxa de serveis
i entitats socials que, dins les seves
competències i possibilitats, amb
assessorament i activitats, donen resposta a les necessitats de les persones
immigrants que arriben a la ciutat o
que, en aquest context, han de resistir a
la crisi.

Per a anuncis en
aquesta revista...

PUBLICITAT

Casa fundada
l’any 1963
C/ Urgell, 38 - Tel. i Fax 93 872 43 86
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A PROPÒSIT
JOSEP M. OLIVA
jmoliva@elpou.cat

/

Caixa Manresa

E

l 1973, i per encàrrec de la Caixa d’Estalvis de sempre emmascarin els seus discursos amb grans paraules
Manresa, Josep Maria Gasol va escriure una his- i ens vulguin fer veure garses per perdius.
tòria de l’entitat als més de cent anys de la seva
Estic segur que si la nostra Caixa hagués perdurat fins
fundació: «Caja de Ahorros de Manresa 1863- al 2015, als actes del cent cinquanta aniversari no n’hi
1973». En una de les seves pàgines es pot llegir hagués faltat cap d’ells per fer el brindis i disparar de nou
«Don Manuel Oms y de Prat fue el principal promotor de la seva artilleria de fogueig amb les frases que pronunla Caja de Ahorros manresana. Evidentemente, no estuvo cien a cada discurs... que si «projectes de futur», que si
solo en los laboriosos trámites preparatorios de la funda- «una aposta pel territori» que si «grans reptes», que si
ción; otros ilustres patricios compartieron la idea y apor- «una tasca engrescadora»... i tots els tòpics banals que
taron su colaboración valiosa en un esfuerzo común –algo diuen sempre per no acabar dient res. Però en aquests
insólito en estas latitudes–, que promoments, d’autèntica tristesa per als
dujo el fruto sazonado de una instimanresans que estimem aquesta instución que honra a la ciudad y a sus
titució com si hi tinguéssim una part
promotores». Ara, 144 anys després
nostra, cap d’aquesta colla parla de
del naixement d’aquella Caixa que
reptes ni de futur ni d’engrescament,
va començar a funcionar al 1865, no
tots semblen passar-hi de puntetes
hi ha cap esforç comú ni prou mancom si no anés amb ells i com si la
resans il·
lustres per aturar la seva
mort d’aquesta institució més que
desaparició. Ben possiblement quan
centenària tingués una importància
aquest escrit vegi la llum, Caixa
tan relativa com les torres que s’han
Manresa ja hagi perdut la seva autotrobat tot fent obres a la Muralla. La
La manca de
nomia i hagi passat a fusionar-se
manca de reacció davant d’una pèramb altres dues caixes d’estalvis
dua tan important ens produeix a
reacció davant
posant fi a una trajectòria que ha anat
molts una gran decepció. Potser
paral·
lela a la història de Manresa
l’última decepció que ens pugui prod’una pèrdua tan
durant prop d’un segle i mig. Ignoro
duir una classe dirigent de la qual ja
important ens
quins són els motius reals que ho
no esperàvem gran cosa i de la qual
hauran fet irreversible, però em dol
ara no esperem res. Francament
produeix a molts
veure aquesta manca de reacció
molts auguràvem més reaccions a
davant la pèrdua d’una entitat que
les insinuacions de fusió i, ves per
una gran decepció
molts manresans ens sentim tan noson, la primera que vaig llegir va ser
tra com la Seu, com l’Orfeó
en un article la de la Laura Vilagrà,
Manresà, com el Centre Excursioalcaldessa de... Santpedor! Després,
nista de la Comarca de Bages, com el Montepio de en una mena d’enquesta publicada a Regió7 tan sols semConductors o com el teatre Kursaal. Potser si algú sortís a blava doldre-se’n d’una manera inequívoca el Pere
la palestra a explicar els motius concrets que haurien fet Garcia i, més tard, l’Antoni Daura, que hi signava una
inevitable aquest pas entendríem que no hi havia cap altra carta en el mateix sentit. De la resta d’opinants o
sortida i lamentaríem la seva pèrdua amb la mateixa resig- d’entrevistats no en recordo cap lament profund ni cap
nació amb què acceptem tantes fatalitats a la vida. Però la reacció enèrgica. I menys encara dels qui d’alguna manemena de desídia que sembla envoltar aquest procés tan ra ostenten la representació de la ciutat, els llocs capdasobtat, ens porta a pensar que vivim en una ciutat que ha vanters. Quants demanen la independència de Catalunya
perdut el tremp, l’esperit, les ànsies de defensar el que li i no saben defensar la de Manresa! Quins pobres hereus
és propi. I és evident que si la paraula prohom continués d’aquells prohoms del segle divuit. Ells van posar els
usant-se, no tindríem ara mateix a ningú a qui aplicar-li. fonaments d’una Manresa pròspera i amb una identitat
No cal pas dir noms ni càrrecs: tots els que surten actual- pròpia i aquests els la deixaran convertida en una ciutat
ment a les fotos són d’una grisor absoluta, encara que de franquícies. 
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MASIES DEL TERME
JAUME PUIG / Fotos: FRANCESC RUBÍ

Cal Plantat

uan s’hi arriba la campana de
la façana, que fins fa poc
encara es feia servir en cas
de foc o perill de lladres, ja
ens dóna pistes que ens trobem en un dels masos amb
història. Aixecat al segle XIX, va anar
passant de mans, entre elles les de la filla

Q

del polític republicà Francesc Farerras i
Duran, i conserva una capella de dimensions considerables, que està dedicada a
la Mare de Déu de Lourdes i on es deia
missa per la festivitat de la patrona. És la
darrera masia del terme de Manresa i
dóna nom al grup de cases que hi ha al
voltant, al raval de les Farreres. Pertany

d’altra banda a la parròquia de Salelles i
el camí que hi porta es troba en un estat
força lamentable, de la qual cosa es dol la
família Moncunill, que en són els actuals
propietaris i que hi menen les vuit quarteres amb cereals, horta, fruiters i ceps, a
més de dur la granja de gallines ponedores i uns bons pollastres de pagès. 
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L’ENTREVISTA
JORDI SARDANS / Fotos: FRANCESC RUBÍ
jsardans@elpou.cat

Josep Castanyé Subirana
Fundador, conjuntament amb mossèn Junyent, del Centre de Pensament Cristià de
Manresa, del qual va ser director i professor durant 25 anys, també ha estat vicari
de Crist Rei de 1977 a 1986. Doctor en Teologia per la Universitat alemanya de
Münster, exerceix de professor universitari a la Facultat de Teologia de Catalunya i
també als instituts religiosos d’Ensenyaments Superiors de Barcelona i Vic.
Actualment també és rector de les parròquies de Rupit i Cantonigròs.
om van anar els teus set anys a Alemanya, estu- Rahner, Jürgen Moltmann, J.B. Metz; els suïssos Hans Küng
diant teologia?
i H.L. Von Balthasar, l’holandès E. Schillebeeckx; els fran—Va significar entrar en contacte amb un altre cesos Yves Congar i Henri de Lubac, així com el peruà
món a nivell de mètode i d’estudi, ja que és total- Gustavo Gutiérrez. Entre els renovadors d’última generació
ment diferent. Vaig conèixer professors que tenien i divulgadors esmentaria el gallec A. Torres Queiruga i el
un gran nom en aquells moments i vaig tenir unes possibili- professor de la nostra facultat J.L. González Faus.
tats extraordinàries de treball. Quan vaig arribar-hi, recordo
—Ja que va ser el teu tema de doctorat, a quines concluque vaig conèixer un altre català que feia anys que ja hi era sions arribes en la relació entre la teologia i el nazisme?
i em va comentar que hi podria fer tot el que volgués, però
—La teologia mai no pot dictar actuacions concretes, sinó
que tingués ben present que ningú no em faria la feina. I va que ha de marcar línies generals, on bàsicament es tingui en
ser així mateix. Hi ha bons professors, però les classes duren compte l’home, la situació social i una estructura mínima
molt poc i, per tant, s’ha de fer molt esforç personal, que és perquè hi pugui viure. Però, a partir d’aquí, la teologia calla
prioritari. Aquest tipus d’ensenyament ajuda a destriar el que i el polític fa el que li dóna la gana. És a dir, que s’acostuma
val la pena del que no. Eren uns anys d’eufòria i a vegades a deixar-se portar pel poder. En el cas de Hitler aquest poder
al mes de març ja teníem preparats els
es basa en una tremenda repressió.
seminaris dels temes que volíem fer.
—Com valores el personatge de
Eren els llocs on apreníem de veritat.
Hitler?
Es dóna el cas curiós que els mesos en
—És una persona estranya que l’any
«Vist des d’ara, el
què no hi havia classes les biblioteques
1923 ja va escriure el Mein Kampf, un
Concili Vaticà II és un
estaven més plenes d’estudiants.
llibre veritablement descabellat que
Particularment, aquesta situació em va
sembla impossible que ningú el pogués
caramel posat a la
permetre posar-me en contacte amb
portar a la pràctica, però quan va arribar
l’església protestant. M’interessava
al poder no va fer res més que aplicar al
boca, i quan ens l’han
conèixer les causes de la separació tan
peu de la lletra el que ja havia escrit,
tremenda entre les dues esglésies i el
amb conceptes com l’antijudaisme,
tret ens hem quedat
procés que ha portat a aquesta divisió.
l’ordre o la raça ària que exposa amb
Ara, em dedico molt a la teologia protota claredat en el seu llibre.
amb el regust d’una
testant, i a la meva biblioteca hi ha gai—Com valores l’actuació d’alguns
il·lusió frustrada.
rebé tantes fonts protestants com catòcapellans progressistes a l’Amèrica
liques.
llatina?
Al seu moment,
—Què vols dir? Si et refereixes que
—Han evolucionat els estudis de teoCamilo Torres és una capellà progresva comportar una
logia?
sista, malament anem. Una persona
—Sí, en la mesura que tenen en
que se’n va a la selva amb el fusell, ho
gran il·lusió»
compte l’evolució cultural de la
sento molt. Ara bé, si em parles de la
Humanitat. En aquests moments no hi
Teologia de l’Alliberament, amb
ha tant interès per la teologia, pel que
Gutiérrez, Asman o dels jesuïtes que
fa a la investigació i renovació, però és veritat que des dels van matar al Salvador i de tots aquells que estan fent una
anys 40 als 80 del segle passat es va produir un gran canvi renovació i una formació de la societat hi estic molt
en els estudis teològics per la part catòlica, amb una trans- d’acord. Penso que tota la Teologia de l’Alliberament és
formació total de la perspectiva teològica. Avui dia, però, bàsicament una conscienciació i una personificació de
aquests grans teòlegs han desaparegut i sovint s’obliden. l’individu. Fer agafar una certa autonomia i una certa autoAlguns van ser bastant maltractats els anys 50 i 60, però consideració que permet a l’individu conviure en aquest
recordo que l’impacte que han causat és el d’una trajectòria món ha estat una feina important dels capellans adscrits en
teològica impressionant. Un dels que va marcar més forta- aquesta teologia. També hauríem de parlar de molts laics, ja
ment la teologia del segle XX va ser Karl Barth. La pedrera que cal deixar ben clar que un capellà sol no pot fer res per
és tan immensa que hi ha molt temps per anar picant encara. molt avançat que sigui. Al seu costat hi ha d’haver una colla
Parlo dels també alemanys Walter Kasper, Paul Tillich, Karl de gent que segueix una línia determinada que provoca can-
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vis forts en la societat, sobretot de cara a la humanització i
a l’establiment de relacions personals.
—És un moviment sense deficiències?
—No, també n’hi ha. Un exemple concret. Em vaig trobar
en una reunió de cristians en una favela xilena, on parlaven
dels seus problemes. Va arribar una dona sola i li van demanar pel seu home que no havia assistit a la reunió. Va arribar
tard i borratxo. L’endemà vaig poder parlar amb ella i li vaig
demanar què li havia aportat la comunitat, sobretot com a
parella. Em va dir que feia dos anys que hi era i ara el seu
marit ja no l’estovava tan sovint. A quin nivell es mouen? En
d’altres camps sí que s’ha notat el progrés: portar aigua a
alguns barris, fer-hi claveguerams, millorar la sanitat amb
hospitals, la creació d’escoles, sovint gràcies a un grup de
gent que capitaneja el rector del poble. En aquest sentit hi ha
coincidència entre la Teologia de l’Alliberament i la vivència de la gent. Recordo que en un moment determinat a
Brasil hi havia 325.000 comunitats de base, però en aquests
moments tampoc no hi ha tanta eufòria perquè des de
l’arribada de Joan Pau II i la seva Cúria al poder es va canviar l’estructura de molts bisbats.
Centre de Pensament Cristià
—Com vàreu formar el Centre?
—Quan vaig arribar a Manresa, amb els capellans que hi
havia a la Residència Sacerdotal, com ara mossèn Junyent,
que s’havia mogut molt en l’aspecte eclesial a la ciutat, com
també ho havia fet mossèn Bardolet, que aleshores ja no hi
era, ens va semblar que seria bo de crear una escola d’una
manera més sistemàtica, ordenada i aprofundida amb la finalitat de presentar la fe i el pensament cristians. Aleshores es
va crear una escola de Teologia que durava tres anys, amb
tres hores de classe setmanals, amb tots els requisits acadèmics que calen a una institució docent. No tenia una categoria acadèmica reconeguda perquè era privada i depenia del
Bisbat de Vic, però on es podia estudiar, fer els exercicis,
usar la biblioteca. Als primers anys hi va haver una resposta
fabulosa per part de la gent, a partir del sisè any va baixar
l’eufòria, però durant uns quinze anys més es va anar mantenint un ambient d’estudi i de treball molt agradable. Vam
intentar trobar professors de nom i de talla fins arribar a estar
molt contents del cos docent que teníem a la institució.
L´intent de l’escola era donar una formació bàsica i sistemàtica, amb unes mires molt àmplies i en la mesura del possible en confrontació a la situació cultural del moment.
Pensem que el Vaticà II acabava d’obrir les portes al diàleg
i s’hi es presentava una teologia que es feia càrrec dels nous
plantejaments podria ser bastant interessant, per ajudar la
gent a pensar cristianament dins del nostre món.
—Què suposa el Concili Vaticà II?
—Vist des d’ara és un caramel posat a la boca, i quan ens
l’han tret ens hem quedat amb el regust d’una il·
lusió frustrada. Al seu moment, comporta una gran il·
lusió. En el meu
cas concret es va escaure quan acabava la carrera i em va
representar una obertura i una eufòria tremenda, impensables en un altre moment. Inicialment va semblar que les institucions també s’unien de ple al Concili fins als anys 80 en
què es notava la presència de l’Església en la nostra societat.
Semblava que es recuperava el temps perdut, perquè
l’església catòlica sempre ha tingut la fama d’anar dos-cents
anys per darrere de la cultura i ara semblava que ens hi apropàvem. Els que érem joves i vèiem la teologia com una cosa
viva, amb un futur per davant, vam viure uns anys entusiasmadors. Aquest entusiasme es va estendre a diverses capes
de la societat, com ara seglars, creients i no creients, però de
mica en mica tot es va anar esvaint i en aquests moments
penso que és una vergonya el que tenim, tenint en compte les
promeses que se’ns van fer.
—Per què l’Església perd aquest pes específic?
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—En acabar el Concili, les males veus feien dir en algun
cardenal de la Cúria romana que els teòlegs que havien
determinat la marxa del Concili i els bisbes que l’havien
abonat se’n tornarien a casa seva i que la feina ja la farien
ells quan els altres fossin fora de Roma. No sé si es ben bé
així, però al cap i a la fi volien dir que les regnes les tenien
ells. De fet, hi ha molts indicis que les coses han anat així.
Per mi, l’error que hi ha hagut és que als anys 70 no es van
institucionalitzar les perspectives que havia marcat el Vaticà
II. Les estructures es van continuar mantenint inalterables.
De tal manera que en aquests moments ens hem quedat
sense bots i sense vi, fent ús de la semblança de l’Evangeli.
—Quin paper hi jugava mossèn Junyent, al Centre?
—Va néixer a la plaça Major de Vic i fou un home amb una
gran sensibilitat. El coneixem tots i té un bon record a
Manresa pel seu esperit, intel·
ligència i perspicàcia. Sabia
adonar-se de les coses a distància. Tenia un esperit molt lliure, però alhora molt emprenedor i eclesial, d’una fe extraordinària. Penso que va fer tots els possibles per donar una
altura al cristianisme a Manresa. Va saber donar una cara al
CPC i quan es presentava en públic obtenia un cert reconeixement. Tant ho feia des del Centre com des de fora. Te’l trobaves anant a fer un cafè i et sortia amb unes idees genials.
Era molt divertit i distret a vegades. Tot plegat configurava
la seva personalitat.
—25 anys després, el CPC ha anat de baixa?
—És evident que han baixat el nombre d’alumnes i les activitats s’han hagut de remodelar. Des de fa tres anys, mossèn
Florenci Costa hi està al capdavant. Es fan algunes trobades,
es manté la Biblioteca, s’ha remodelat el Casal, que de fet,
és nou. Es fan dos cursos per semestre, quatre a l’any, de
l’Institut de Ciència Religiosa de Vic i s’ha demanat una
subseu a Manresa que permeti obtenir una diplomatura.
—En aquests moments, on serien les principals diferències?
—D’organització i institucionals. Cada cop hi ha uns
acords més afinats que ajunten més teòricament, però a la
pràctica s’ha de fer l’esforç de refer l’estructura eclesial amb
menys bisbats, entendre totes les pregàries..., es tracta d’un
procés d’osmosi que segurament durarà segles. Tot i així, la
línia doctrinal és la d’arribar a acords: amb els anglicans
cada vegada hi ha doctrinalment menys diferències. N’hi ha
més amb els luterans o calvinistes, per qüestions episcopals
i pels valors dels ministeris, que per als catòlics tenen molta
importància com a mediadors, mentre que pels protestants
com a organitzadors no tenen cap poder.
Cismes
—Els cismes són una constant en la història de l’Església,
oi?
—Sí. Sempre hi ha hagut grups de gent que s’apartaven de
l’Església oficial i anaven per les seves. El que passa que en
aquests moments n’estem patint un dels més terribles de la
història de l’Església. Dit clarament, és el cisma d’una jerarquia que s’ha apartat del poble cristià. Ara no hi ha contacte
ni relació ni consell. D’acord que l’Església és jeràrquica,
però hi ha moltes maneres d’exercir aquesta jerarquia. A més
hi ha l’inconvenient que tota aquella gent que s’havia entusiasmat els anys 70, ara que s’han tornat a imposar els manaments i les normatives estrictes, és a dir, l’autoritarisme, senzillament resten decebuts o se’n surten.
—A la societat civil no li passa el mateix quan s’arriba al
poder?
—Penso que sí. Quan s’arriba al poder s’exerceix, es
mana, i el garrot es passa per tot arreu, peti qui peti. Hom
pensa que al cap d’uns quants anys ja el trauran, però mentrestant es farà això i es passarà pel tub. En aquests
moments, penso que és el que passa a la nostra societat econòmicament, políticament i eclesialment. En aquest sentit
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«Mossèn Junyent tenia un esperit
molt lliure, però alhora molt emprenedor i eclesial, d’una fe extraordinària. Va fer tots els possibles per donar
una altura al cristianisme a Manresa»
no és que l’Església vagi molt al marge de la societat en el
seu funcionament, sinó que penso que està al mateix nivell.
Això sí, amb uns elements concrets diferents i unes perspectives diferents, però en la mateixa línia. Ara està de
moda no fer mal i sobretot no fer plegar ningú. Aquest és el
to de la nostra política. Així, una de les curiositats de la nostra societat és que un pecat desconegut ja no és pecat. Penso
que aquesta és una de les situacions culturals terribles que
estem vivint avui dia.
—Va lligat a la crisi de les vocacions o són problemes diferents?
—Penso que sí, en el sentit que aquesta Església manaire
no entusiasma ningú, sinó que es converteix desgraciadament en poc esperit. Dóna la impressió des de dins l’Església
que l’Esperit Sant només actuï en el cap dels bisbes que
tenen autoritat, quan tots sabem que no es deixa apoderar
per ningú i menys per l’autoritat; s’escampa i inspira tot el
poble cristià, ja que no ve per l’ordre sinó pel bateig i la fe.
Per tant, som tots els que estem implicats en el funcionament

d’aquesta Església. És clar que una societat atraient, amb
capacitat d’innovació i la possibilitat d’aportar idees pròpies, capta nous elements. El problema de fons és saber si
dins d’una cultura més evolucionada, democràtica, individualitzada i mediatitzada, és a dir, més pendent dels mitjans
de comunicació, encara té aquesta tendència a acceptar la fe
cristiana. Penso que aquesta serà sempre una qüestió molt
discutible, com ho és també si l’evolució de la cultura retreu
o fa innecessària la fe.
— La religió s’ha d’ensenyar o s’ha de viure?
—Em penso que no es pot viure si no s’ensenya. També
crec que la religió no és per ensenyar sinó per viure. S’ha de
posar l’accent no tant en l’ensenyament sinó en la vivència.
És el mateix problema que existeix entre la fe conceptual i
la fe viscuda. Un altra problema és on, com i qui l’ha
d’ensenyar. La religió com a configuració cultural que ha
marcat els nostres pobles durant dos mil anys s’hauria de
donar a conèixer en l’àmbit de la història, de la literatura, de
l’art o de la cultura general. Quan es diu que si una obra és
religiosa ja no és artística, entrem en una de les deficiències
tremendes de la nostra cultura. Una cosa és que religiosament no tingui importància i una altra que tingui un significat cultural impressionant. Així, per exemple, no es pot llegir una obra grega si abans no es coneix la mitologia. És
exactament el mateix que passejar-se pel Museu Episcopal
de Vic i exclamar que els altars tenen uns colors molt bonics,
però no adonar-se’n del que expressen ni quina cultura hi
havia al darrere, ni per què d’un romànic es passa a un gòtic.
Aquestes coses no les ha d’ensenyar la religió, sinó la cultura. Ara bé, com que no es pot fer cultura de temes religiosos,
passa el que passa.
—On rau el problema, en l’ensenyament religiós o en
l’aprenentatge cultural?
—Els bisbes estan entestats a fer catequesi i no religió a
les escoles. Aquest és el conflicte, de tal manera que no es fa
ni cultura, ni religió ni catequesi. Per què uns pares poden
determinar que el seu nen no faci història de la cultura religiosa? Com s’explica l’Edat Mitjana si no s’explica la cultura religiosa? I el començament de la Moderna? Si no
s’explica la religió no s’entendrà Galileu i el significat que
comporta. Ni després tampoc no es pot entendre ni Clarke ni
Newton. Tampoc si no s’explica la religió es pot entendre el
trasbals que significa per a les institucions tradicionals, entre
elles també l’Església, el que representa la Revolució
Francesa. I, sense entendre la religió, tampoc no es pot
entendre el sistema de Kant ni de l’idealisme. Així doncs,
d’una manera o altra, si fas cultura has de topar amb la religió. És la dimensió que es doni a la cultura com a tal el que
té importància cara a la formació. De tal manera que una
persona està obligada a aprendre religió per cultura, senzillament perquè la cultura implica també les manifestacions
religioses que hi ha hagut al llarg de la Història. Per això
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només cal escoltar la Música o mirar-se un Museu. Encara
estic esperant que surti una cultura laica o un art laic.
—No existeix?
—Què és? Disseny? Potser sí, com que no es pot dir res, es
fa una mena de disseny que cadascú interpreta al seu aire.
Reconec que n’hi ha de molt bonic, però un disseny que no
diu res només serveix per entretenir, però no forma.
Insisteixo, per què les escoles no poden fer Humanitats? Per
què si hi ha 25 professors hi ha 30 parers sobre les concepcions de l’home. D’aquesta manera és impossible posar-se
d’acord. Estem en un nivell culturalment desastrós. No hi ha
ideologia que doni una unitat social, de tal manera que qui
peta és l’home.
—Per què l’Església no cuida el seu patrimoni, que en
alguns casos té força valor històric?
—Moltes esglésies del territori català van néixer a causa dels
peregrinatges i aplecs que feien la gent de l’entorn i així

s’anaven mantenint fins a perdre la seva funció bàsica. És cert
que moltes són unes grans obres d’art, però l’economia del
bisbat no se’n pot fer càrrec. L’Església no té diners per poder
conservar adequadament el seu patrimoni. Al Bages, sort hi ha
hagut dels Amics de l’Art Romànic que han fet una feinada
impressionant, no sempre guiats per un sentiment religiós,
però sí afavorint l’art i el patrimoni, i és molt d’agrair
l’empresa que han portat a bon terme des de fa molts anys.
Què se’n fa de les rectories buides? La majoria no tenen les
condicions adients per viure-hi i els cal unes grans reformes.
Per poder-les llogar, abans s’han de poder adequar i restaurar
i no hi ha diners. Són un bé mort i a mesura que passa el temps
es va destruint fins desaparèixer. Potser sí que tot i que
l’economia del bisbat està ben portada en l’àmbit dels números, el clero hauria de fer rendir millor el seu patrimoni, pel
que fa als immobles que té, sobretot en relació als arrendaments molt barats, que fa molt de temps que no s’han tocat.

el Perfil
osep Castanyé Subirana neix a Sora (Osona), el 10 de juny de 1941. El seu pare era
de Sora i la seva mare de Sant Vicenç de
Torelló i tots dos feren de pagesos. Va a
l’escola unitària del poble, amb un «mestre
que havia estat tinent a la Guerra, amb
molta disciplina i que sempre parlava en castellà,
amb el contrast entre el que parlàvem a casa i el
que havíem de parlar al col·legi. Recordo l’escena
que quan li dèiem Senyor Jesús, ell ens rectificava i ens deia: Don Jesús». Als dotze anys passa al
Seminari de Vic, on comença Humanitats fins al
segon curs de Filosofia en què passa a la
Universidad Pontificia de Comillas que regentaven els jesuïtes a Santander. Després dels quatre
anys de Teologia s’hi llicencia. Retorna l’any
1966 amb ganes d’anar a estudiar a l’estranger, ja
que «eren moments de molta eufòria i només feia un any
que s’havia acabat el Concili Vaticà II». Atret per la teologia protestant vol investigar les causes de les diferències
amb la catòlica i li venen ganes d’estudiar ecumenisme.
Però en lloc d’anar a Alemanya li va tocar fer de vicari a
Sant Sadurní d’Anoia, perquè en aquells moments el rector s’havia quedat sense. «Durant quatre anys em vaig trobar amb un rector extraordinari, Lluís Vidal Bosch, que
després va ser rector de la Bonanova a Barcelona, i amb
qui vaig aprendre molt i va ser el meu mestre de treball
pastoral en una parròquia». Després s’inscriu a la
Universitat de Münster, a Alemanya, on estudia a les
Facultats Catòlica i Protestant. Passa set anys al nord de
Westfàlia, fins acabar el Doctorat en Teologia. Hi analitza
la relació entre la teologia protestant i el nacionalsocialisme de Hitler.
A finals de 1977 i durant nou anys fa de vicari a la parròquia de Crist Rei de Manresa, amb d’altres companys com
mossèn Guàrdia, mossèn Jubells «de qui tinc un record
extraordinari». Participa en grups de jovent de la parròquia i catequistes i d’allà sorgeix la idea del Centre de
Pensament Cristià, en uns moments d’eufòria dels temes
eclesials i cristians. «Col·laborem amb mossèn Junyent,
que ja havia preparat el terreny amb la seva activitat
durant tants anys a Manresa». L’escola va ser fundada
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pels mossens Junyent i Castanyé: «Em va tocar la part
més estructural, de permisos i programes». Paral·
lelament
i des de l’any 1982 fa classes com a professor a la Facultat
de Teologia de Catalunya, ubicada a Barcelona.
S’especialitza en el tema dels Sagraments i més darrerament en el Tractat de Déu. L’any 1986 el bisbe l’envia de
rector a Castellgalí, on construeix la nova rectoria: «Vaig
estar molt bé amb la gent». Al cap de dotze anys passa a
ser ajudant del rector de la Divina Pastora de Vic, en el
moment de la creació de l’Institut de Ciències Religioses
de Vic, l’any 1995. N’és director durant cinc anys. Ara hi
continua com a professor i en forma part del Consell. Fou
director del Centre de Pensament Cristià, que deixà definitivament després de 25 anys, en què ocuparà la nova
direcció Florenci Costa. Actualment continua de professor
a Vic i també a la Facultat de Teologia de Barcelona, on
també porta les publicacions de la seva facultat. Així
mateix fa classes a l’Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona, nascut als anys 90. Des del 2003,
en morir el rector de la Divina Pastora, el bisbe el va traslladar a Rupit, d’on ara és rector, i des de l’any passat
també ho és de Cantonigròs. Continua vivint a Vic i és
afeccionat al muntanyisme durant les vacances. En aquest
sentit ha fet diversos cims dels Alps amb Joan Aurich i
Ramon Bofí.
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ins els actes de la Festa
Major de l’any 1957, la
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, que celebrava el 50è
aniversari de la fundació, va organitzar a l’institut Lluís de Peguera la fira
de mostres, dita oficialment Mercado
Exposición de Productos. La formaven 126 estands; l’objectiu era estimular la indústria i el comerç
per sortir de l’estancament d’aquells anys.
Quan ja tot estava a punt per a l’estrena, durant la nit del
29 al 30 d’agost caigué un fort aiguat que va inundar els
estands exteriors i també l’interior del recinte firal, i va causar
danys importants, que van obligar a suspendre la inauguració,
que fou el 31, segon dia de festa major. Es pogué obrir gràcies
a la col·
laboració dels expositors, i sobretot dels bombers, que
van extreure aigua nit i dia sense parar. La fira estigué oberta
fins al dia 8 de setembre.
Entre els nombrosos visitants cal destacar l’Escolania de
Montserrat, invitada per la Cambra de Comerç. Fou al matí del
dia 5 de setembre que una trentena d’escolans arribava al Camp
d’Aeromodelisme Club, al Cassinet, un esport que estava de

D

moda i es practicava a la plaça de
toros. Seguidament visitaren la Cova
de Sant Ignasi. A les 12 entraren a
l’Ajuntament, on els va rebre l’alcalde Joan Prat Pons, i oferiren un petit
concert al saló de sessions. Seguidament es traslladaren a la basílica de la
Seu. Als peus de la Verge de l’Alba,
van cantar dues composicions marianes i la Salve. Amb probabilitat aquest fou el primer concert de
l’Escolania de Montserrat a Manresa. Acompanyen els escolans
els pares Ireneu M. Segarra, director, i Llorenç Ferrer, prefecte.
A la tarda visitaren el monestir de Sant Benet de Bages, i
seguidament la fira de mostres, en dos grups. A la fotografia el
grup que acompanyava el P. Ferrer visita l’estand de la Caixa de
Pensions, contemplant la maqueta del grup d’habitatges de Sant
Ignasi, que l’entitat edificava als terrenys del final de la carretera de Cardona, davant la caserna de la Guàrdia Civil. Els acompanyen l’advocat Josep M. Manubens, secretari de la Cambra
de Comerç, i Pere Espinalt Vendrell, secretari general de la fira.
Hom pot llegir el text publicitari. Entre els escolans, l’únic manresà, Ignasi Cucurella Comellas (quasi invisible al centre de la
fotografia, observant la maqueta). 

1957

Text: Ignasi Torras i Garcia - Fotografia: Sardà (Arxiu Cucurella)
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Vols saber què passa a Manresa?

SUBSCRIU-TE AL POU!
Obsequia qui vulguis o obsequia't tu mateix amb un any d'informació i opinió manresana. Nosaltres ens fem càrrec d'enviar
mensualment El Pou de la gallina a qualsevol lloc del món, només per 3,30 euros per revista

Nom i cognoms
Adreça
Població

CP

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

Tel.
a

de 2009, per un

import de 3,30 euros per exemplar, que pagarà:
Titular
Caixa o banc

Codi

Agència

Codi

Carrer
Població
Us demano que els rebuts al meu nom que presentarà l'Associació Cultural El Pou
de la gallina siguin pagats amb càrrec al compte núm.
(signatura)
Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer de Sobrerroca, 26, 1r. 08241 Manresa (Bages).
També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat

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

BMW Sèrie 7: Ministre del privilegi
Generositat en relació amb les dimensions, profusió d’alumini, excel·lència en el confort de
marxa, direccionalitat a les quatre rodes, esmorteïment electrònic i tres mecàniques possibles d’injecció directa. Són algunes de les característiques del nou vaixell insígnia dels alemanys de BMW. Una pila d’arguments per devorar quilòmetres i recordar-los.

E

l 90% dels mortals mai no podrem
comprar-nos un BMW Sèrie 7. I potser mai ni tan sols esdevindrà objecte de
la nostra cobdícia. Però hi ha referències
que perduren inexorablement. Estampes
que resisteixen qualsevol comparació. I
estàndards de marca que ocupen un
indret privilegiat en el nostre cervell.
L’auto que hem estat portant aquests dies
se situa en el llindar més alt de les berlines de representació. Ostenta una elegant
i generosa carrosseria, una presentació
interior espectacular i un comportament
dinàmic de primer nivell, tot i
l’envergadura. I això que en aquest cas
els alemanys han primat l’estètica a
l’eficàcia fent passar el coeficient de
penetració de 0,29 a 0,31 en la versió
contemporània. L’aposta ha estat encertada quan analitzem la silueta amb deteniment. La línia de tot el cotxe és més
moderna i atractiva. Especialment el
morro presidit per dues grans ronyoneres
especialment pensades per a la refrigeració. Però també a la cua, on reposen
grups òptics verament innovadors.
El rejoveniment també s’encomana a
l’interior, on tots els materials –no cal dirho– són de màxima qualitat. La presentació visual és molt atractiva i l’ergonomia
s’ha tingut molt en compte. Amb reglatges infinits és impossible no arribar a la
posició ideal. Hi ha algunes tecles
d’accés directe, però la majoria de les
funcions se seleccionen a través del
comandament que reposa a la consola
central i –sincerament– hem deixat per a

més endavant la memorització del centenar de configuracions possibles... En tot
cas, dos advertiments: la pantalla d’alta
resolució, on visualitzarem la major part
de la informació, és de 10,2 polzades i el
maleter és més petit del que intuïm a primer cop d’ull.
Entre les novetats destacables de la
nova Sèrie 7, el sistema d’esmorteïment
electrònic que varia el reglatge en funció
de les necessitats, de l’estil de conducció
i de la ruta. I el Dinamic Drive Control,
que gestiona de forma simultània el control d’estabilitat (DSC), l’ABS i el control de frens en revolt (CBC). El conductor pot intervenir sempre a voluntat en
aquesta programació per definir el comportament exacte del cotxe. Però si no hi
actua de forma premeditada l’auto
s’encarregarà de vetllar permanentment
per la seguretat del passatge.
En ruta, la profusió d’alumini es nota.
Ha aprimat la tara de forma notable. Set
quilos d’estalvi en el sostre, vint-i-dos
repartits a les portes i uns quants més en
el capítol mecànic, no en va tots els
motors oferts han estat construïts en
aquest lleuger metall. Opcionalment es
pot disposar d’un sistema (Integral
Active Steering) que desmultiplica la
direcció en funció de la velocitat i actua
sobre les rodes posteriors fent-les girar en
el sentit contrari de les del davant per
incrementar la maniobrabilitat a poca
velocitat. La sofisticació tècnica d’aquest
element també incideix en la direccionalitat quan es roda de pressa.

La mecànica que hem portat és la de sis
cilindres dièsel, un propulsor totalment
nou amb els mateixos tres litres de cilindrada del model predecessor, però amb
245 CV. El fabricant li atribueix una
punta de 245 km/h i un consum mitjà de
7,2 litres. A nosaltres ens ha impressionat més el sistema de reconeixement
d’obstacles per infrarojos, el mecanisme
de reconeixement de senyals de trànsit de
limitació de velocitat que adverteix mentre dura la zona de vigència o les càmeres
de vídeo laterals col·
locades per anul·
lar
els angles morts de visió.

Motor: Davanter. 6 cilindres.
2.993 cc injecc-directa. Turbo dièsel. 245 CV. Canvi: Automàtic de 6
vel. Frens: Disc vent/discs.
Direcció: assistida. Accel. de 0 a
100 km/h: 7,2 segons. Consum
mitjà: 8,9 litres. Preu: 78.400
euros.
Octubre 2009 EL POU DE LA GALLINA
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la fila cultural

Trencant les pautes
Després de la relaxació de l’estiu i abans del tràfec nadalenc ens endinsem en la tardor i comença el mes d’octubre. Un mes on recollim les fulles dels arbres, podem
començar a abrigar-nos i també podem deixar-nos sacsejar per les paraules del cicle
de promoció per la lectura Tocats de Lletra, que aquest any es presenta sota el crit
d’aquells que són o van ser transgressors.
ANNA NAVARRO

E

l cicle de promoció de la lectura
Tocats de Lletra arriba un cop més
amb els primers aires més frescos de la
tardor. Aquesta idea sorgeix any rere any
gràcies a la col·
laboració del Gremi de
Llibreters i de la regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Manresa. Tocats de
Lletra començà l’any 2007 tot recordant
aquells autors maleïts que reivindicaven
la seva vigència. L’any següent, el tema
fou més melós i la sensualitat es filtrava
suaument dins les orelles en escoltar
cada una de les paraules dolces i tendres.
Enguany, en paraules de Yolanda Esteve,
tècnica de Cultura, calia tornar a ser punyent i és per aquest motiu que es podran
escoltar les veus d’aquells a qui es titlla
d’alterar l’ordre, d’anar contracorrent o
de ser simplement transgressors.
Trans-gredir –agredir la ment, sacsejar
per dins, obrir i mirar, remirar. Si revisem la història toparem amb molts
exemples de transgressió. Sigui política,
social o artística, amb la transgressió
molts individus o pobles han adaptat un
esperit crític, s’han encarat als tabús i
alguns això els ha permès avançar.
Transgredir és sortir d’una pauta ja establerta, i transgredir és poder crear amb
les mans lliures sense por a cap barrera.
El cicle d’enguany vol ser, amb la transgressió com a bandera, una porta oberta
per deixar dir tot allò que la boca tanca.

El programa
Si es comença a desgranar la programació hom topa amb un tret de sortida
força peculiar: un espectacle titulat
Fresca, encara belluga!, un crit que
podria entonar qualsevol peixatera en
ple dia de mercat. Precisament això és el
que va fer, però venent poesies, l’actriu
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manresana Mireia Cirera. En aquest primer espectacle, s’ocupà un nou espai no
utilitzat encara en cap altre cicle anterior: el mercat municipal. D’aquesta
manera, apunta Ignasi Perramon, regidor
de Cultura, «la poesia arriba on no és
habitual i alhora a un lloc molt concorregut de tot tipus de gent un dissabte al

El poeta Enric Casasses, un dels
participants al cicle Tocats de Lletra

matí». En definitiva, un bon lloc per
assolir la missió que persegueix des que
va néixer per primer cop aquest cicle ara
fa tres anys: escampar les lletres pels
racons més transitats i variats de la ciutat.
La programació és àmplia, variada i
pluridisciplinar. Tant s’hi pot trobar
l’enigmista Màrius Serra proposant jocs
de paraules, mots encreuats o mots maleta el divendres dia 9 d’octubre al vespre
al Centre Cultural del Casino, com una
exposició a càrrec del destacat poeta

visual Josep Maria Calleja a l’Escola
d’Art de Manresa, anomenada La poesia
visual a Catalunya. L’engranatge per tal
que tot funcioni és senzill però ple de
força: un conjunt de gent engrescada a
aportar idees i un teixit associatiu ric en
talent que proposa espectacles ben
intensos però de curta durada. I és que
tots els espectacles guarden aquest
secret: aconseguir que en menys d’una
hora l’espectador pugui captar un bon
raig de paraules per anar-les assaborint
durant dies. Aquesta és la fórmula que
ha funcionat tan bé durant tres anys i que
ha convertit Tocats de Lletra en una trobada de cada cop més assistents, que
demanen més enginy i més qualitat. Si a
sobre de generar qualitat artística, fer
bellugar idees, sacsejar mentalitats i
obrir nous horitzons, es desperta la
curiositat per la lectura de gent que no la
tenia, s’assoleixen sobradament els
objectius marcats. «Estem convençuts
que aquesta programació desvetlla més
interès per llegir i gaudir de la lectura»,
argumenta la Yolanda.
Novetats
Si encara hi ha algun manresà o manresana que no tingui ni idea de què és el
Tocats de Lletra, pot tenir per cert que
avorrir-se no s’avorrirà: aquest any
encara hi ha més actes programats que
els anys anteriors. Un exemple més de la
maduració i experiència que va agafant
el cicle. En aquest sentit, hi ha qui pot
començar a intuir en Tocats de Lletra
una certa marca, «ja hi ha gent que ens
demana què farem l’endemà, i l’any
següent», comenta Esteve.
Però com a bon cicle cultural, també
cal innovar i renovar-se. D’aquesta
manera s’han buscat noves col·
laboracions d’entitats i nous espais per
actuar. En relació a les col·
laboracions,

enguany es compta amb la participació
del Casal Lambda, de l’Associació de
Joves Escriptors del Bages i de l’Escola
d’Art. Quant a nous espais, es recupera
la Plana de l’Om, aïllada l’any passat del
certamen a causa de les obres; el mercat
de Puigmercadal i el cementiri. Per altra
banda, es seguirà amb la novetat de l’any
passat d’editar un recull de tots els poemes que es reciten i així tenir-ne un
record. Es distribuirà de manera gratuïta
el mateix dia del recital o bé es podrà
recollir a la Biblioteca del Casino o les
llibreries Parcir, Rubiralta i Roca.
Transgredir
Tots els participants i col·
laboradors en
el cicle tenen molt clar el lema d’aquest
any i s’han ben dedicat a donar a conèixer des de diferents disciplines el significat d’aquest verb tant atrevit. Cal ressaltar l’obra teatral Els set pilars de la terra,
escrita i dirigida pel jove Jordi López,
creador de l’Associació de Joves
Escriptors del Bages. Aquesta petita obra
multidisciplinar té l’objectiu de remoure
l’espectador durant l’espectacle i mantenir-lo amb esperit crític i despert en sortir. «Voldria que la gent tingués la necessitat de parlar del que acaben de veure.
Com qui es pren un cafè i s’empassa el
marro i necessita beure aigua per fer-ho
baixar», diu López.
Aquesta obra inèdita compta alhora
amb més d’un repte: ajuntar actors veterans amb gent que no havia pujat mai a
un escenari, tractar-se d’una obra provadora i que busca la intervenció del públic
i només comptar amb sis assajos. La
curiositat està servida, caldrà arribar-s’hi
sense prejudicis, amb la ment oberta i
ganes de rebel·
lia. Tot això el proper dissabte dia 17 d’octubre, a les sis de la
tarda, al Casal de les Escodines. Una
altra activitat que demostra aquest contrast i varietat d’actes és l’organitzat pel
Casal Lambda Manresa-Bages. Un acte
que incentiva el debat i la normalització
de la transexualitat, mostrant què passa
quan el què ets no s’adiu amb el que
sents.
Autors d’aquí, autors d’allà
El cicle d’enguany ha engegat motors
amb un canvi notable: «Hi ha més autors
que recitadors», apunta la Yolanda.
D’aquesta manera la programació
s’omple de noms d’autors, d’aquí i de
més enllà, que llegiran els seus propis
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textos en lloc de ser llegits per
altres. És el cas dels poetes Joan
Margarit o Enric Casasses,
entre altres. No només sonaran
noms tan reconeguts com
aquests, també s’aposta per
donar a conèixer autors més
propers com Pep Rosanes o
Jordi Cussà. Per altra banda, el
cicle també té altres propòsits,
com el de recolzar la implicació
directe d’actors i professionals
de la ciutat, com és el cas dels
manresans Mireia Cirera (liderant i dissenyant l’espectacle
inicial de difusió poètica al
mercat) o Ivan Padilla (encarregat del recital poètic al cementiri el dia de Tot Sants) entre
altres.
Però no es pot oblidar que
aquest cicle ha comptat cada
any amb grans noms que s’han
alçat en petits escenaris improvisats de la ciutat per delectarnos en l’art de la paraula.
Enguany, destaquen del programa l’actriu Sílvia Bel, amb el
recital La selva de les venes, el
dissabte 10 d’octubre al matí a
la Plana de l’Om, la també
actriu Montse German, el dissabte 24 d’octubre al matí amb
el recital Tot comença en un
mateix, o l’actor Jordi Boixaderas, amb el recital Un clap de
sol barrat de sang, a la Sala
Petita del Kursaal l’últim dia
d’octubre al vespre.
Per als joves
Com ja es va fer l’any passat,
el cicle també fa una mirada
decisiva cap al públic jove.
Activitats com el recital de poesia que farà l’actriu Nausicaa
Bonnín, amb l’acompanyament musical
de Zep Santos a la sala petita del
Kursaal, o la xerrada participativa de
Natxo Tarrés, cantant del grup Gossos
sota el lema Poesia i lletres de rock, són
actes pensats per acostar d’una manera
més atractiva la lletra dels poetes transgressors als més joves. En aquesta direcció, Perramon remarca que «si dónes
qualitat, el públic jove també s’enganxa
i li agrada. A més, es tracta d’actes curts
però intensos, que generen bon clima i
els fa estar superatents».

Il·lustració: Anna Crespo
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Aquest any Tocats de Lletra ens vol
provocar. Cal que estiguem a l’alçada.
Si escoltem paraules que sagnen, que
fereixen o incomoden, caldrà alçar-se i
per un cop no ser obedients. Tenim
l’ocasió de valorar tots aquells que es
van atrevir a dir el que pensaven. Ara
pot ser un bon moment per demostrar
que es pot ser diferent sense deixar de
ser un mateix. I que gràcies a totes les
transgressions passades i presents, som
qui som. Encara que la rebel·
lia sigui
tan sols per un mes. 
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PROPOSTES

Vestir d’art

Els ritmes de Cineclub

ART. Maria Camp

CINEMA. David Torras

’art el podem trobar no només en exposicions, galeries
i museus, sinó que també el podem descobrir en elements quotidians que sovint ens passen per alt entesos
com a creacions artístiques. Us proposem estar atents
a un art que podem dur al damunt, peces úniques de
manufactura artesanal que ens poden acompanyar en el nostre
dia a dia. A Manresa un parell de botigues–taller ens ofereixen
petites delícies d’arts aplicades, originals i de gran qualitat i en
constant renovació. La Maqueta (plaça d’en Creus) va obrir
portes ara fa uns dos anys de la
mà de Joan Plan Heredia.
Format en belles arts i en
moda, treballava com a
dissenyador per a diverses empreses fins que, veient com en
els darrers anys creixia acceleradament una indústria de roba
de marques instaurades, va
optar per en un canvi d’hàbits
de consum i per la llibertat de creació de tenir la pròpia botiga.
Al seu taller hi trobareu mocadors, bosses, joies, objectes d’art
divertits, pintura, fotografia... 28m2 (al carrer Talamanca), oberta ara fa un any, va sorgir com a plataforma de les artistes
Cristina Giménez, Doris Jiménez, Elisabet Salat i Eva Soto per
ensenyar i vendre les seves creacions. Hi trobareu joies que són
gairebé petites escultures, roba, pintura, agulles, clips, diademes, caixes o petits quadres convertits en agulles de pit. 

L

a començat la nova temporada de Cineclub
Manresa i ho ha fet, un any més, ampliant el ventall
de col·
laboracions amb entitats de la ciutat a l’hora
de programar. Però en destaca una que afectarà la
programació de l’entitat de manera periòdica: es
tracta de l’acord assolit amb la Casa de la Música pel qual cada
dos mesos es projectarà una sessió on la pel·
lícula serà de temàtica musical. La voluntat per totes dues parts és fer divulgació
de treballs audiovisuals on el vessant musical i el cinèfil siguin
de qualitat i intentar que les
sessions puguin donar el doble
de satisfacció a l’espectador.
La primera projecció serà el
film Control, premi de la
Joventut i Premi Europa
Cinema a Canes. Es tracta del
primer llargmetratge del fotògraf Anton Corbjin, centrat en
la vida d’Ian Curtis, líder i
vocalista de l’influent grup anglès Joy Division. A més, la sessió comptarà amb l’estrena d’un projecte impulsat per la Casa
de la Música i els estudis Crash consistent en el rodatge d’un
videoclip pel grup manresà El Amante Virgen. Avanço que la
següent sessió musical no tindrà res a envejar a aquesta: Let’s
get lost, un magnífic documental sobre el cantant i trompetista
Chet Baker. Control es projectarà el diumenge 18 d’octubre, a
2/4 de 7 de la tarda, al teatre Conservatori.

Un festival fantasma

Quaderns de Taller

MÚSICA. Maurici Ribera

TEATRE. Rosa Clarena

ituem-nos a l’abril del 2001, moment en què per
Manresa tot just comença a córrer un rumor força
estès i que poc després acabaria sent de domini
públic. Ens referim al fet que es volia fer un macrofestival a la ciutat. Alguns ja van dir que seria un
nou festival Doctor Music, traslladat d’Escalarre, on havia
celebrat edicions llavors. Altres fins i tot donaven per confirmat que Sting i Radiohead eren al cartell. La veritat sembla
que és la següent: algú de la promotora Doctor Music va deixar anar el nom de Manresa
com a possible seu a tenir en
compte, però mai no va arribar a materialitzar-se. Tot i no
ser quelcom tangible, alguns
ja ho donaven per fet i ja
maquejaven els seus fulls
d’Excel per enllestir els horaris del festival ben de pressa, i
així marcar amb fluorescent
l’imprescindible. El punt àlgid de tot plegat va ser que també
es remorejava que es farien servir els pavellons del Congost
com a escenaris. La imaginació va córrer pel curs del Cardener durant setmanes. Poc després, una nova falsa data musical, aquest cop a Barcelona. El festival de música surf instrumental, que havia de portar-nos Man or Astro-man?, Satan
Pilgrims... dels EUA, i amb bandes locals de teloneres, va acabar sent una invenció i, a sobre, amb origen a Manresa. 

i hauria moltes raons que es podrien argumentar
per incloure dins de la programació del Kursaal
un concert de Quaderns de Taller, dins del marc
dels actes de celebració del 25è aniversari
d’aquest col·
lectiu pluridisciplinar d’artistes
manresans, però n’hi ha una de clau, de pes, estratègica. I és
que el Kursaal ha d’estar al costat de l’art, entès en totes les
formes i expressions artístiques. Ha d’acompanyar, difondre,
i fins i tot incubar artistes. És un camí que comença, però
que s’ha explorat ja amb el
muntatge
pluridisciplinar
Cabaret de casa, per exemple, a càrrec de joves artistes
locals. En aquest sentit,
Quaderns de Taller, des de la
seva creació l’any 1984, ha
estat un col·
lectiu que ha fet
passes fermes cap al desvetllament de l’art a Manresa,
per això és molt important que el Kursaal, pel que és i pel
que representa, pugui acollir un dels actes commemoratius.
Serà el proper dia 15 d’octubre a les nou del vespre, a la sala
petita del Kursaal, en què Manel Camp juntament amb
Ensemble Alquímia –un grup de músics joves–, interpretaran peces de dos músics del col·
lectiu: del mateix Manel
Camp i de Josep Padró. Serà un plaer felicitar-los i esperonar-los a continuar la seva tasca a favor de l’art. 

S
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QUADERN OBERT
ÀNGELS ARRUFAT DALMAU
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FANAL DE CUA

Quaderns, 12

Sobre la por

LLORENÇ CAPDEVILA

LLUÍS CALDERER

l dotze és un d’aquells números que trobem arreu.
les primeres pàgines del seu llibre La por a Occident
Es tracta, segons els entesos en aquest tipus de
(1978) l’historiador francès
Jean Delumeau
càbales, d’un símbol de l’ordre universal. Dotze
s’estranya del fet que un element tan important de
són els mesos de l’any, els signes del zodíac i les
l’experiència humana hagi patit un silenci tan llarg.
hores del rellotge; també eren dotze els apòstols i
Es refereix exactament al paper de la por en la històles tribus d’Israel; i són dotze les estrelles de la bandera
ria de la humanitat. Malgrat els esforços per superar-la, és un
d’Europa, els homes sense pietat del clàssic de Sidney
«component major de l’experiència humana». En aquest senLumet i la quantitat d’ous que acostumem a comprar.
tit, «la necessitat de seguretat és fonamental; és a la base de
Per tant, que el número dotze dels Quaderns de Taller sigui
l’afectivitat i la moral humanes. La inseguretat és símbol de
el que coincideix amb la celebració del vint-i-cinquè anivermort i la seguretat símbol de la vida».
sari de la formació d’aquest col·
lectiu d’artistes manresans,
Com, tot això que acabo d’escriure, no ens ha de fer pensar
és, n’estic segur, una d’aquelles coincidències còsmiques
immediatament en la presència i l’acció de la por en la vida
que només pot presagiar bons auguris.
dels catalans, sobretot des de la segona meitat i una mica més
I, encara que siguin tretze els
del segle XX? I tampoc aquí,
artistes representats en aquest
almenys en públic, no se n’ha parlat
Quadern, són també dotze les progens o no gaire. Però, de mica en
postes presentades: les sinuoses
mica, el tema va deixant de ser un
línies de les roques fotografiades
tabú i va sortint a la llum. Per força
per Àngels Arrufat; els agosarats
ha de ser així, ja que qualsevol
mòduls habitables encastats en
observador de la realitat, mínimamurs de Ton Baraut; la poètica
ment lúcid, s’adona de les convisual dels quadres de Josep
seqüències letals que té per a tots
Barés; la reflexió sobre el pas del
nosaltres el fet de no haver-la supetemps que hi ha darrere els efectes
rada. Sembla estrany que sigui així
de l’aigua en les pedres en les
tenint en compte el temps que ha
fotografies de Josep Brunet; la
passat d’ençà que va néixer i créisuite poètica suggerida per uns
xer a causa d’unes circumstàncies
versos de Hölderlin, i executada
que llavors la justificaven. Però
amb sensualitat conceptual i
fixem-nos bé en unes paraules de
riquesa lírica per Lluís Calderer;
Joan Solà (Premi d’Honor de les
la sensibilitat de les composicions
Lletres Catalanes 2009) en la magmusicals, presentades en CD, de
nífica entrevista publicada al butlleManel Camp i Josep Padró; les
tí d’Òmnium Cultural de la tardor
devastadores imatges d’Enric
d’enguany. En un moment determiCasas, que mostren la cara menys
nat, diu: «Fa temps, vaig llegir que
amable del paisatge intervingut;
els pobles hereten de pares a fills
el deliri de colors i formes suggecoses aparentment invisibles: la
rides atzarosament per la natura,
por es transmet de generació en
de Josep Maria Massegú; els
generació sense saber com; i nosalcollages enèrgics i evocadors de
tres arrosseguem la por de ser un
Josep Morral, que proven de
poble submís».
fusionar la natura amb rastres de
Aquesta transmissió es vehicula
Il·lustració: Dani Hernández Massegú
civilització; les formes agegantaper mitjà d’unes determinades
des dels objectes quotidians fotoexpressions verbals i actituds que
grafiats i descontextualitzats per Joan Segon; les composiel subjecte ha interioritzat i que serveixen no pas per superar la
cions gràfiques que conviden a la reflexió, de Pura Travé; i
por sinó per dissimular-la i amagar-la, fins a fer-se la il·
lusió
l’expressivitat que assoleixen els objectes rebutjables gràque no se’n té perquè està prou ben amagada. Per això seria
cies al filtre artístic d’Antolina Vilaseca.
molt convenient i necessari que persones competents en els
Ja he parlat en alguna altra banda del valor cultural simàmbits de la història, la lingüística, l’antropologia, la sociolobòlic que, per a una ciutat, representa l’existència d’una inigia, la psicologia, en fessin un recull el més exhaustiu possible,
ciativa eclèctica i fructífera com Quaderns de Taller; d’una
una descripció precisa i una anàlisi ben clara. Així tindríem un
empresa que permet, a una colla d’artistes, fugir de la soliinstrument eficaç perquè molts, potser, deixessin de «contemtud i compartir la seva experiència creativa. Com
plar-se en el rostre de l’ídol» (com deia Salvador Espriu) i
l’exposició que fins al 18 d’octubre es pot veure a la sala
gosessin acarar-se al mirall de la veritat. Com escriu, de maned’exposicions del Centre Cultural del Casino, aquesta dotra aguda i encertada, Jaume Miravitlles en el seu dietari d’exili
zena publicació del col·
lectiu, que ha editat Regió7 per priD’Europa a Amèrica (194l-l945): «El sistema de guarir el
mer cop en forma de llibre (i que es pot adquirir en la majomalalt negant la malaltia, si bé és aplicable en certes malalties
ria de llibreries i quioscos de la ciutat), n’és una mostra ben
nervioses, no és pas recomanable en el cas en què la ferida es
palpable, i d’alta qualitat. 
percep a ull nu i que la febre puja en el termòmetre».
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Ja ha arribat la tardor
i perdem Caixa Manresa;
tornarà a ser el Todó
l’amo de nostra llibreta
Octubre 2009

editorial

Caixa i... faixa!

C

om si d’una operació perfectament orquestrada es tractés, la
sortida del bronzejat Adolf Todó cap
a Caixa Catalunya va ser el primer
pas cap la imminent fusió entre
l’entitat on el director general manresà té ben blindat el seu contracte i
Caixa Manresa. Caixa Tarragona
completarà el pacte que, amb un
ritme vertiginós, s’ha teixit en escassament unes setmanes. Trist, en
aquest cas, el paper de l’actual direc-

NÚMERO 153

tor general de la nostra caixa i, sobretot, del president Manel Rosell, que
passarà a la història com el més efímer en gairebé 150 anys d’història.
Aquesta operació precipitada per la
crisi econòmica representa un absolut
daltabaix. L’entitat, que el mateix
Todó es va encarregar de modernitzar, ara quedarà diluïda dins de les
urpes d’una Caixa Catalunya que feia
temps que anava de mal borràs.
Aquest fet, òbviament, preocupa
entre la ciutadania. Especialment,
entre els prohoms de la ciutat i les
forces vives manresanes. Al capdavall, potser, aquest serà el gran misteri que s’amagava a Sant Benet de
Bages, la joia de l’obra social de la
qual tan s’enorgullia l’expresident

Roqueta (un antifusionista convençut), la qual ara emprendrà un camí
incert. I, per damunt de tot, acabarà
la trajectòria de proximitat d’una
entitat que, es negui o no, ha anat
perdent proximitat amb les persones, per convertir-se en una empresa
solvent, però cada cop més deshumanitzada. Com marquen els nous
temps. Els temps en els quals el
diner és tan mordaç que és capaç de
convertir en acer les causes més
nobles. Veurem com evoluciona tot
plegat. En l’horitzó, acomiadaments, prejubilacions, oficines tancades i canvis d’aspecte que desnaturalitzaran per sempre les relacions
entre els manresans i la seva caixa
d’estalvis de sempre. 
Octubre 2009 EL POU DE LA GALLINA
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llum degàs

Del dret i del revés

D

urant les obres per a la instal·
lació del nou col·
lector de la
muralla de Sant Domènec han sortit
al descobert restes de l’antiga muralla de la ciutat. Simultàniament,
diversos veïns dels Quatre Cantons
han denunciat per enèsima vegada el
seu malestar arran de l’incivisme
d’alguns ocupes. Aquesta vegada ho
han fet davant els mitjans de comunicació, ja que les denúncies policials
no han tingut cap mena d’efecte.
Algú es preguntarà què tenen a
veure els vestigis medievals amb el
capteniment d’uns ocupes, més enllà
del fet de convertir la via pública en
un urinari. L’altre tret que els relaciona és la constatació que les coses es
poden fer del dret o del revés. Doncs
bé, podent-les fer del dret, a Manresa
preferim caminar cap per avall i a
recules.
En el primer cas, seria lògic pensar
que les quatre restes arqueològiques,
per migrades que siguin, bé deuen
tenir algun interès patrimonial i turístic. En una ciutat arrasada tres vegades, no anem gaire sobrats
d’aparadors culturals. Tanmateix,
s’ha resolt mutilar-les i soterrar-les
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altre cop, descartant per tant l’opció
salomònica de descalçar-les, traslladar-les i exposar-les un tros enllà.
Pel que fa a la problemàtica derivada de l’ocupació il·
legal d’uns habitatges, tot ajuntament que faci les
coses del dret vetllarà pel compliment de les ordenances municipals,
tot perseguint i sancionant, si
s’escau, els infractors. I amb més raó
si les seves accions provoquen un
perjudici continu i flagrant a la
comunitat. Amb tot, sort de
l’existència dels assessors, sense els
quals no seria d’estranyar que es perseguissin i se sancionessin els denunciants per intolerants i poc solidaris.
En una ciutat on es fessin les coses
del dret, el normal seria desallotjar
els ocupes i aquests, una vegada pendents de reubicar, podrien redimir la
mala imatge ocupant les restes
arqueològiques, on de ben segur, per
poc que se’ls busqués les pessigolles,
s’encadenarien, gossos inclosos,
impedint així la destrucció de més
patrimoni, que es veuria enriquit per
l’escenificació en viu d’unes formes
de vida plenament integrades al paisatge de la Manresa medieval.

dura és la vida
maria picassó
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àlies

ressons ciutadans

des de la butaca d’en Voltaire

l’homenot de la pipa

Anem per la segona democràcia?

cràcia, a part de votar, vol dir ser
cívics i ajudar a millorar societat de la
qual formem part.
I el Tribunal Constitucional? Sembla
que treballa amb gran eficàcia, eficiència i rapidesa! El ja us deia, anem per
una segona transició democràtica, i si
és catalana, molt millor! 

E

m refereixo a la segona, i aquesta vegada personal, transició
democràtica, ja que la primera i
col·
lectiva sembla que ja la vam fer i
no ho vam encertar! Escric des d’una
butaca diferent a l’habitual, des d’una
ciutat del nord, allà on deia l’Inici de
càntic en el temple que la gent era,
ara, tal com nosaltres ens agradaria
ser! i pel que es veu des de la nova
butaca, la nostra cultura cívica nacional, nois, fa figa! Ja tenim, com tota
nació, el nostre xoriço, un Senyor de
Barcelona, que com que era dels de
Barcelona de tota la vida, es veu que
amb això sol en tenia prou per donarli credibilitat i generar, a la vegada,
confiança…
als
mateixos
de
Barcelona , de tota la vida. És ben
clar! A mi que una persona intenti
robar, i ho faci, i que es cregui que el
seu lloc de treball habitual és com
l’hortet de casa seva –recordeu la promesa de la casa i l’hortet del president
Macià?–, que s’ompli les butxaques
de diners dels altres, què voleu que us

digui? Doncs que és propi de la condició humana!
Em preocupa i neguiteja molt més
que tots els components dels diferents
consells directius, patronats, òrgans de
govern... d’allà on remenava les cireres el nostre xoriço miressin a un altre
costat i no fessin bé la seva feina, que
era la de coparticipar en les decisions,
vetllar per una gestió honesta, al
cap i la fi, sentir-se responsables de la feina feta. O és
que només tenien el càrrec per mantenir una
menjadora i comportar-se con un ramat de
xais! La maduresa
democràtica
d’una
societat es mostra en
el dia a dia, sentint-se
compromesos, implicats i responsables i
amb una capacitat de
crítica i anàlisi de
l’entorn, amb l’objectiu
d’allà on treballem, estudiem, exercim una funció ho fem per guany
salarial i per revertir-ho
a la societat. La demo-
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bugada al pou
Crisi a Televisió de
Manresa
Començo aquesta bugada ben atapeïda d’anècdotes i informacions esfereïdores referint-me a l’actual situació
del canal Televisió de Manresa que,
com ja sabeu, pertany al grup mediàtic
de Regió7. La temporada televisiva no
ha pogut començar pitjor. Les companyes Georgina Farrando i Isabel
Palà han estat acomiadades. La marxa
d’Isabel Palà també ha comportat la
supressió del magazín Angular. Amb
l’acomiadament imminent d’una altra
persona de l’àrea tècnica, el canal es
quedarà amb un total de 5 efectius: 3
periodistes (presentadors, redactors,
editors i filmadors), 1 realitzadora
(grafista, tècnica de directes, càmera i
postproductora) i 1 comercial que, a
part de vendre publicitat, presenta un
programa autosubvencionat en el qual
canta les excel·
lències del comerç de
la ciutat a canvi d’una mòdica aportació econòmica. Està clar que el model
empresarial estructurat al voltant de
Regió7 (capçalera, rotativa, televisió,
portal web i una emissora de ràdio que
en teoria s’ha d’iniciar) no passa pel
seu millor moment. Així, un diari i
grup impressor que van ser rendibles
en altres temps, van començar a precipitar-se al buit en el moment de la
seva venda al macrogrup editorial
Prensa Ibérica.
En els darrers anys, l’empresa no ha
sabut redreçar-se per afrontar ni els
nous temps del sector de la premsa
escrita, ni la crisi publicitària i econòmica. Els fundadors del diari ja es van
fer la barba d’or revenent les accions
de la Transició a preu de desorbitat
capitalisme, i el més fort del cas és
que molts continuen mantenint despatx i donant lliçons d’objectivitat i
ètica periodística. Aquest espai ja s’ha
anat fent ressò del constant degoteig
de professionals que han anat abandonant el diari víctimes d’una estructura
de caps de secció ben pagats i redactors mileuristes explotats que treuen el
ventre de pena.
I francament, i en el cas de Televisió
de Manresa, a mi no em faran creure
que liquidant dues redactores amb una
cotització tan baixa a la Seguretat
Social, solucionaran els problemes de
viabilitat de l’empresa. Com passa
arreu, la solució passa per modernitzar-se i també treure el tap ideològic i
salarial d’alguns càrrecs intermitjos.
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Bolets verinosos
Fruit de certa voluntat de modernització, en l’apartat on està posant més
interès Regió7 darrerament és en la
seva web. De fet, potser el personal
que té cura del portal és el que s’ha
suprimit de la televisió del grup. Per
cert, l’estructura de www.regio7.cat és
calcada a la de totes les capçaleres del
grup Premsa Ibérica, tot i que hi ha
algunes personalitzacions locals. És el
cas de l’especial Temps de Bolets que
ha aparegut coincidint amb la temporada tardorenca. Una lectora, de nom
Montse, ens explica que la programació interna d’aquest web, en el qual
apareixen fitxes i imatges de les diferents espècies, no acaba de funcionar
del tot bé. Com ens comenta la citada
lectora potser «el control de qualitat
se l’han passat per alt». Així, dels 22
tipus de bolets que hi ha descrits, en 8
casos els links et porten a una altra
fitxa (36% d’error). L’anàlisi feta per
la Montse també detalla els errors.
Apagallums et porta a pinetell; bolet
de tinta a reig; cama de perdiu a pinetell; cama-sec a reig; camperol a marçot, escarlet a molleric; llenega negra
a pinetell i llengua de bou a reig. Déu
n’hi do!

Un ou i una
castanya
Un altre tema per llogar-hi cadires és
el que ens fa arribar a la redacció del
Pou el company de batalles Víctor
Feliu en representació de l’Associació
de Veïns de la Plaça de Catalunya. En
Víctor ens remet unes imatges que
l’Ajuntament els va proporcionar per
exemplificar la fesomia que tindria el

futur parc del Pintor Vila Closes. En
aquestes hi apareixen fotografiats
diversos jardins que, d’alguna manera,
van servir d’inspiració als tècnics per
configurar la nova zona verda manresana com l’Àtic Cambó i els Jardins de
Pedralbes a Barcelona i un parell de
parcs de la veïna França. Les imatges
dels citats paratges ofereixen una vegetació frondosa, glorietes i columnes de
pedra i, val a dir-ho, també alguns
umbracles, entesos com aquelles
estructures de ferro en forma de volta
que eviten l’entrada de vegetació per
les diverses zones del parc. Però, és
clar, com relata l’amic Feliu, aquests
exemples no tenen res a veure amb la
gàbia que ja s’havia instal·
lat a la zona
de la Bonavista. En el seu dia doncs,
els veïns van donar la conformitat a
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quintí torra cordons
aquest tipus de, diguem-ne, pèrgoles
que proposava l’ajuntament per dissenyar el nou pulmó del barri. El resultat,
ja l’hem pogut veure tots plegats i déu
n’hi do de les crítiques que ha aixecat i
segueix aixecant. Vaja, que de la proposta a la realitat hi ha tot un abisme.

Concha Velasco
embolicada
Continuant amb la intensa activitat
cultural de la ciutat, l’inici de la temporada teatral també ens ha deixat
algunes curiositats. L’anècdota la va
explicar la mateixa Concha Velasco el
segon dia que va actuar al Teatre
Kursaal interpretant La vida por
delante, un espectacle dirigit per Josep
M. Pou. Després de la funció, la veterana actriu vallisoletana es va dutxar
al camerino del teatre. El pany del
banc es va espatllar de manera que es
va quedar tancada al bany. Davant
d’aquesta eventualitat, segons relatava, va pensar que si havien de venir
els bombers o el qui fos a treure-la,
millor que la trobessin una mica tapada i se li va ocórrer de fer servir el
paper higiènic per tapar-se… A part
d’aquest petit incident, va quedar
encantada del teatre i ho va voler
manifestar públicament durant els
aplaudiments tot dirigint unes paraules al públic assistent a les 3 funcions.

Torcida a Manresa
De tots és sabuda l’alegria de molts
barcelonistes cada cop que el R.
Madrid queda eliminat d’alguna competició, perd alguna final o, simplement, no passa de l’empat en algun
partit. A Manresa, els seguidors més
enfervorits, just en el moment que
l’àrbitre xiula el final, fan esclatar
petards i coets per manifestar la seva
alegria i també, perquè no dir-ho, per
fotre algun veí merengue. Aquest
mateix sentiment antimadridista es va
extrapolar al divendres 2 d’octubre, dia
en el qual s’elegia la ciutat que acollirà
els Jocs Olímpics del 2016. Una jornada de votacions que va registrar una
dura pugna final entre les ciutats de
Madrid i Rio de Janeiro. Així, mentre
les televisions estatals transmetien en
moment en que el president del COI, el
belga Jacques Roigge, obria el sobre
que contenia el resultat de la votació
final, algú ja tenia la flama a punt per
fer esclatar un petard en el moment que
el belga va proclamar la ciutat brasile-

ra com a seu dels Jocs del 2016. Un
espetec que, a quarts de set de la tarda,
es va poder sentir per tot Manresa.

Es ven, per la cara
Les ganes de xupar càmera d’algunes
persones és fascinant. Fixeu-vos en la
instantània que ens ha fet arribar un lector. Impagable la imatge d’aquest individu, en José Arturo Ruiz, del Grupo
Artica, que apareix encapçalant un cartell de venda d’un pis en un balcó de
Passeig del Riu. No sé a quina tècnica
de màrqueting correspon aquesta iniciativa, però fer figurar-hi el presumpte
venedor i/o agent immobiliari amb un
somriure com si es tractés d’un paio
seriós, a mi, francament, més aviat em
provoca certa reticència.

L’espia Claret
I acabo el repàs mensual referint-me
al nostre company Carles Claret. El
món de l’escena i la interpretació sempre l’ha tibat. D’això en són
conscients els seus companys del
Departament d’Esports de Televisió
de Catalunya que el passat dia de la
Mercè, dins del programa Esport
Club, el van fer aparèixer disfressat
d’espia mentre es parlava del cas de la
investigació a quatre presidents del
Barça que va ordenar el director general del club Joan Oliver. Un paper
mut, però còmicament eficaç, al qual
m’expliquen que el nostre company
d’El Pou es va prestar sense gaire
objeccions.

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.
Octubre 2009 EL POU DE LA GALLINA
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mossèn gudiol

epitafi

Millets, bitllets, xoriços i patrons

B

envolguts germans i germanes, no seré jo el que aixecarà el dit acusador davant de certes sinergies que
s’estableixen dins de les entitats i les fundacions de casa
nostra. Les de Barcelona, la gran capital, i també les del
costat de casa nostra. I és que, a hores d’ara, tots els que
van tenir tractes amb l’eminentíssim xoriço Fèlix Millet,
no dormen del tot tranquils. A fe de Déu que el ventilador
és en marxa i la brutícia s’escampa arreu. I el d’aquest
home, el nebot net del mestre de música, a mi, que veig
com el pecat de luxúria corca tants i tants, ja no em sorprèn
gens. Un gran exemple de patriotisme, el tal Millet. Com al
seu dia va ser exemple
d’emprenedor
i
gran
empresari Javier de la Rosa
i tants i tants altres que,
amb Creu de Sant Jordi
inclosa, guarden més morts
a l’armari que un assassí
d’Agatha Christie. I de
vegades els cadàvers no és
que pudin una mica, sinó
que empudeguen de valent.
Déu sap que la corruptela
està tan permesa entre polítics i prohoms que alguns
comptes, auditats i tot, fan
tremolar. I la llei és tan laxa
que l’espectacle del tripijoc
esdevé
infinit.
La
Fundació, valga’ns Déu,
sovint es converteix en un
mecanisme perfecte per
abocar-hi diner negre, fer
comptabilitats amb caixes
de puros, prevaricar, espe-

cular immobiliàriament i, el que és més greu, i que
l’Altíssim em perdoni, fotre mà al calaix i pensar-se que la
bona voluntat humana és infinita. I en nom de l’acció social,
la beneficència, la cultura i tantes i tantes bones intencions,
alguns vesteixen d’Armani, beuen whisky car, condueixen
un Mercedes d’últim model i aprofiten l’aparador públic per
escombrar, amb traïdoria i sense escrúpols cap a casa. En
conclusió germans, sóc a punt d’entrar en una crisi de fe. I
sé, que la figura de Millet, lluny de ser una excepció,
s’estén, molt més freqüentment del que ens pensem a tots
els pobles i ciutats de la nostra geografia. 

lo gaiter del calders
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A

quí a prop, a la Muralla
han trobat, he sentit dir,
unes torres molt antigues,
que són al mig del camí

ns carreguen amb impostos
i amb el valor cadastral,
i diu que ara se n’adonen
que van picar massa alt.

de la nova claveguera,
i que s’ha determinat
que com que són quatre pedres
no mereixen ni el trasllat.

Que n’aprenguin!, els que manen,
i que facin cas, quan cal
de la Cambra i altres òrgans
de la vida social.

Una pedra a la sabata
pel govern de la ciutat
que s’han tret a salt de mata.
Per mi que l’han ben cagat.

Els que pinten carreteres
per mi no saben on van
Que si Berga, Vic, Navarcles...
Costa tant d’anar endavant?
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