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Més que un miracleed
ito

ria
l

entre hi ha vida, hi ha esperança.
Per això, no ens aventurarem a
anunciar un final de temporada
fatídic per al Bàsquet Manresa. El
carro va pel pedregar i, certa-
ment, és difícil redreçar, en
poques setmanes, la dinàmica
de tota una temporada. Des de

fora de Manresa, el cas del club s’analitza, temporada
rere temporada, com un petit miracle que es va forjant
amb pocs recursos i molta imaginació. La visió externa
sempre és positiva. Ara bé, de portes endins, i amb la
boca petita, hi ha aspectes que molts afeccionats dis-
cuteixen: l’elecció del tècnic i de la secretaria tècnica, la
política de planter, els fitxatges,
l’actitud de l’equip, etc. Qui són
els crítics? Doncs majoritària-
ment els petits accionistes i els
abonats que s’asseuen a les gra-
des del Nou Congost des de fa
temporades confiant en què l’e-
quip competeixi dignament.
Els directius, els grans accio-
nistes, els exdirectius i aquells
que han estat vinculats a càr-
recs de gestió en un moment
o altre ja ho veuen d’una altra
manera. L’opinió de la massa
social del Bàsquet Manresa crí-
tica amb el consell directiu és
molt semblant al del RCD
Espanyol. La grada ja pot pro-
testar tant com vulgui. En últi-
ma instància, és la propietat i
el capital aglutinat en mans de
molt pocs qui acaba decidint
sobre l’esdevenir del club. Els
xocs són inevitables. Mentre la
direcció del club esgrimeix cri-
teris professionals, l’abonat
exigeix coratge i compromís.
Mentre l’entrenador parla de
sistema de joc, la grada vol
guanyar posant-hi allò que en
la boxa en diuen testiculina. La
gestió esportiva requereix raó
i prudència, i a la grada, per

contra, tot és ànima i passió. El descens del Manresa,
això sí, provoca el desencís d’uns i altres.

Perquè, al capdavall, la dimensió de la tragèdia del des-
cens es trasllada a un conjunt prou vast de la ciutat i de la
comarca. No tenir un club a l’ACB fa perdre pistonada. I
això que aquesta temporada semblava que, amb pressu-
postos de crisi en el conjunt de la lliga, el Bàsquet Manresa
es mouria com un peix a l’aigua. Acostumats com estan els
gestors del club a pressupostar a mínims, aquesta podia
ser una campanya relativament tranquil·la. Però el con-
junt, castigat a més per un rosari de lesions de llarga dura-
da, no ha funcionat en cap passatge de la temporada. No
hi ha hagut ni sort ni diners per sortir de la cua de la clas-

sificació. Per postres, la pèrdua del patro-
cinador principal a mitja temporada ha
desequilibrat del tot uns números
massa repelats. Els ingressos no han
estat els previstos i la plantilla ha
començat a tenir retards en el cobra-

ment de salaris. Aquest escenari no
es produeix només a Manresa. De
fet, el club que presideix Josep
Vives encara té un dèficit contro-
lat si el comparem amb altres
entitats que són a l’ACB vivint del
cuento i de les subvencions i els
salts endavant d’altres temps.
Això, malauradament, no evita
que al Bàsquet Manresa se li
sumi als mals resultats esportius,
la profunda crisi de les societats
anònimes esportives a Cata-
lunya i a l’Estat. Els equips de
l’ACB no neden en l’abundància,
però els de les categories infe-
riors fan feredat. Si el Manresa
baixa a la lliga LEB, sembla que l’ú-
nica alternativa viable passarà per

refundar-se, cimentar de nou el
club i fer-lo solvent econòmicament

–en primer terme– i esportiva-
ment, aprofitant l’experiència
com a club històric. Momentà-
niament, però, salvar-se de la
desfeta implica confiar que s’o-
bri més que un miracle.

M
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notícies del pou

Debat sobre
desnonaments, al Casino
El dia 6 de març, es va fer un animat debat, dins del cicle
Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del
Casino, sobre el tema: L’amenaça dels desnonaments, que
va comptar amb la presència d’Abel Pié, degà del Col·legi
d’Advocats de Manresa; Mercè Rosich, regidora de Serveis
Socials de l’Ajuntament, Bernat Sorinas i David Guix de la
PAHC Bages, i Josep Torres Prunyonosa, doctor en
Economia i professor de la FUB.

El Pou fa 26 anys!
Per Sant Jordi, El Pou de la gallina arriba al seu vint-i-sisè
aniversari, al cap d’un any d’haver estrenat nou format i
nou diari digital. Amb l’objectiu de continuar sent un refe-
rent en la informació local, un any més, serem al primer

tram del Passeig, el dimarts 23 d’abril, per complir amb la
cita anual amb els lectors i els subscriptors. A la parada del
Pou hi podreu recollir l’exemplar del mes de maig, adqui-
rir les cobertes de l’any 2012 i dipositar-hi les butlletes per
triar els guanyadors dels premis Oleguer Bisbal de l’any. Us
hi esperem!

Ja podeu votar els
Oleguer Bisbal 2013
Ja es poden votar els candidats a les tres modalitats dels
divuitens premis Oleguer Bisbal (manresà d’actualitat,
manresà del Pou i manresà més manresà) entrant al nostre
web (www.elpou.cat), dipositant la papereta que trobareu
en aquesta revista a la parada del Pou, el dia de Sant Jordi,
o fent-la arribar a la nostra redacció abans del 27 d’abril. Els
guardons es lliuraran el dimarts 30 d’abril, a dos quarts de
nou del vespre, al Centre Cultural del Casino.
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l’opinió del lector

Queixa sobre les
obres a les Escodines
A tothom li hauria de saber molt de greu
una obra pública mal feta, i el malbarata-
ment de recursos minsos per l’aigüera en
temps tan difícils. Això és el que passa al
carrer Escodines.

A algunes veïnes ens sap greu una obra
mal pensada des del seu inici: «Peatonal
preferent de circulació invertida». Això
requeria una condició: «obrir un nou vial
a les Saleses». Incomplert i impossible!
Era una conceptualització de l’espai i la
via pública al nucli antic, que avui en dia
està obsoleta. Aquí, en aquest lloc, i ara,
en aquest temps, sense capacitat per
capgirar la degradació urbana, activar la
revitalització i evitar la marginalitat.

Dilluns 18 de març es vol reparar una
obra mal feta; correcte. Però es vol fer
sense repensar-la (millor no pensada).
Com si el temps passat, l’experiència vis-
cuda al carrer, les circumstàncies i els
resultats no fossin eloqüents. No serveix
per a la seguretat de les veïnes!

Ara haurien de tenir un fons econòmic
de 600.000 euros de la fiança de l’antic
constructor, més 70.000 euros que hem
de pagar els veïns del carrer. Per tornar a
fer el mateix? Malbaratar més recursos,
molt malament! Rectifiqueu-ho!

Abans de començar un altre nyap al car-
rer, cal: informació, cert diàleg, respecte
pels veïns i veïnes i la resta de comer-
ciants que queden. Per això demanem:
respecte i voreres, rectifiqueu-ho!

Després de més de 6 anys suportant
entre 3.000 i 4.000 vehicles diaris, i una
circulació invertida insegura i perillosa,
no hem après res?: volem voreres i res-
pecte: Cal que rectifiqueu. Davant l’im-
minent postreforma i aixecament del
paviment del carrer Escodines durant
dos mesos: Demanem que repenseu l’o-
bra. Rectifiqueu-ho.

Respecte i voreres!

Josep Lluís Martínez i altres

El plàtan
de Valldaura
Ens hem assabentat per la premsa local i
pels molts correus enviats al nostre web
per ciutadans i veïns del barri de
Valldaura de la incomprensible tala d’un
gran plàtan de més de cinquanta anys de
la plaça 8 de Març, arbre que tenia un
gran valor sentimental per a bona part
del veïnat.

Sembla que alguns veïns de la plaça van
fer veure als responsables de
l’Ajuntament del perill que suposava que
els nens del barri s’hi enfilessin. Solució?
La tala del monumental arbre.

Aquest fet tan incomprensible, va ser fet
públic per veïns del barri en el moment
de precs i preguntes de la conferència
que el professor Martí Boada va fer dijous
passat en una sala d’actes del Casino
plena a vessar de gent interessada en la
conferència del cicle Pessics de Saviesa:
Biodiversitat urbana.

Com a entitat que vetlla pel patrimoni
natural de Manresa i per donar resposta
als molts correus que hem rebut a
www.meandremanresa.com, hem deci-
dit sol•licitar formalment a l’Ajuntament
de Manresa una explicació del motiu d'a-
quest fet tan lamentable.

Algú es pot imaginar que a les places
dels pobles i ciutats de França, gairebé
sempre presidides per monumentals
plàtans es fes el mateix?

Amb tot l’afany de ser positius, i cons-
cients de l’esforç que cal fer per a la
sensibilització i l’educació ambiental
de grans i petits, volem fer palesa la
nostra perplexitat davant d’aquest fet,
amb la intenció que actuacions com
aquesta no es tornin a repetir i que
davant possibles perills que pugui
comportar la vida d’un arbre, l’actuació
dels responsables sigui més mesurada
i consensuada amb tots els ciutadans
afectats.

Ignasi Cebrian i Ester
(president de Meandre)
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de mes a mes
El Guillem Catà
convida Jordi Pujol
6 demarç. L’expresident Jordi Pujol fa el discurs inaugural
de les segones jornades de dinamització educativaCatàen
acció, organitzades per l’IES Guillem Catà, en un acte a l’au-
ditori de la Plana de l’Om on participen també la directora
del centre i el judoka Maurici Casasayas, l’empresari
Sebastià Catllà, l’atleta Núria Picas i la dissenyadora de
moda Míriam Ponsa, en una taula rodona moderada pel
periodista Gonçal Mazcuñan.

Cadena humana
per recordar Rosa Sensat
8 demarç. Alumnes de l’Espill, la Font i Ítaca, i de l’institut
Guillem Catà, amb les associacions de veïns de la Sagrada
Família, la Font i Pujada Roja, formen dues llargues cadenes
humanes i es passen dues-centes cinquanta totxanes, aco-
lorides per tots els participants, amb la finalitat de constru-
ir un monòlit en record de Rosa Sensat.

Josefina Bonvehí
rep el Maria Casajuana
8 de març. Després de l’acte institucional a l’Ajuntament,
on membres d’Art Viu llegeixen poemes de Salvador
Espriu, el Dia de la Dona es clou amb el lliurament del
premi Maria Casajuana a la treballadora social i activista de
la llengua Josefina Bonvehí, en el marc d’un sopar a l’Espai
Gastronòmic del Kursaal.

Moren Pere Miró
i Ignasi Sanpera
11 demarç. El científic manresà Pere Miró i Plans, Creu de
Sant Jordi de la Generalitat, mor a l’edat de 85 anys.
L’endemà, mor mossèn Ignasi Sanpera i Riera, que havia
estat rector del Poble Nou fins l’any passat i director
d’Ampans del 1972 al 1984.

Gendrau relleva Moltó
a la regió central
12 de març. L’alcalde de Berga, Juli Gendrau, és nomenat
delegat del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central,
en substitució de Jordi Moltó, que passa a ocupar el càrrec
d’assessor del departament de la Presidència en polítiques
econòmiques en l’àmbit agrari i rural.

Casacuberta mostra
50 anys de pintura
15 de març. A l’Espai 7 del Casino s’inaugura l’exposició
Casacuberta, 50 anys de pintura, una tria representativa de
la millor producció artística del pintor Jaume Casacuberta,
un dels fundadors del Grup 13.

Xavi Serrano
presenta Palance
16 de març. La sala El Sielu acull la presentació en societat
de la nova banda de Xavi Serrano, Palance, un grup de pop
que barreja la contundència de les guitarres elèctriques
amb la subtilitat de l'electrònica. amb Jordi Segon, guitarra
elèctrica i acústica; Èdgar Serrano, guitarra elèctrica, teclat i
veus, i Nasi Llovet, bateria.

La fira Cuida’t acull
70 expositors
17 de març. Més de 8.000 persones passen per la fira
Cuida’t al Palau Firal per conèixer de prop la setantena d’ex-
positors que hi ofereixen alimentació ecològica, cosmètica
natural, massatges de tot tipus i teràpies diverses.

La ciutat homenatja
Josep Padró
10 de març. Un espectacle amb la participació de
prop de 400 persones omple de música el pati i el
teatre Kursaal, amb moltes de les peces compostes
per Josep Padró, interpretades per formacions de
la ciutat. Dos dies abans s’havia inaugurat una mos-
tra de la seva obra pictòrica a la casa Lluvià i el
col·lectiu Quaderns de Taller presentava la publica-
ció número 13, Al company Josep Padró.

Sussi Garcia
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Marc Serena presenta llibre
20 demarç. La casa Flors Sirera s’omple en la presentació
d’Això no és africà, del periodista Marc Serena, en un acte
conduït per Joan Piqué, amb lectura de fragments del llibre
a càrrec de Pep Ruiz i l’actuació de la cantant Celeste Alias,
acompanyada per Carlos Cortés.

Òmnium lliura els Sambori
22 de març. L’auditori de la Plana de l’Om acull el lliura-
ment dels premis escolars de narrativa en català Sambori
Òmnium de la Catalunya Central, en la setena edició d’un
certamen on han participat un total de 1.515 alumnes de
primària, secundària i batxillerat de les comarques del
Bages, Berguedà i Solsonès

La Cova obre portes
23 de març. Coincidint amb l’elecció del papa Francesc,
pertanyent a la comunitat ignasiana, la cova de Manresa fa
una jornada de portes obertes per mostrar les obres d’am-
pliació i millora del Centre d’Espiritualitat. Al vespre, l’esglé-
sia s’omple de gom a gom en la interpretació del Gloria de
Vivaldi, a càrrec de la Camerata Harmonica, la coral Czarda
i la Camerata Bacasis.

Pacte contra la crisi
26demarç. Representants de CiU, PSC, ERC, PP, Cambra de
Comerç, PIMEC Catalunya Central, Federació empresarial
de la Catalunya Central i CCOO i UGT del Bages-Berguedà
signen el Pacte de ciutat per la promoció econòmica i la
cohesió social.

Un ruixat interromp
la Processó
29demarç. Quan encara havien de sortir tres dels pas-
sos de la Processó del divendres Sant, entre ells el de la
Germandat de la Macarena –que aquest any tancava el
seguici, en una decisió que havia provocat polèmica–,
un ruixat d’uns deu minuts de durada provoca que
s’hagi de suspendre.

Jordi Preñanosa

Una de freda...

...I una de calenta

a crisi econòmica es manifesta de molt
diverses formes. A Manresa, des de fa unes
setmanes s’ha observat un increment signi-
ficatiu en la demanda de taps de dipòsits de
benzina, que haurien estat espatllats per

lladres de poca entitat, amb l’única finalitat de
robar gasolina tant de vehicles aparcats a la vorera
com d’altres dins dels pàrquings, tot i que teòrica-
ment estarien més protegits. S’ha demostrat i con-
firmat aquesta activitat delictiva almenys en tres
sectors de la ciutat: el barri de la Sagrada Família, els
voltants de l’estació de la Renfe i també a la plaça de
Mallorca. De moment, la Policia Local s’ha limitat a
informar que no els consten denúncies per aquests
petits robatoris, tot i que des de fa uns dies s’incre-
menten diàriament. Per tant, al·leguen que ells
encara no n’estan informats. Però, és clar que
aquest no és el problema. El fet important i el que
veritablement cal remarcar d’aquesta situació no és
que els ciutadans denunciïn aquestes actituds, sinó
que els agents prenguin les mesures de prevenció
necessàries per tal d’evitar la impunitat amb què
s’han comés fins ara aquests furts, en tinguin o no
oficialment coneixement.

ra que sembla que el Bàsquet Manresa tra-
vessa la crisi més important de la seva histò-
ria, amb la possibilitat real de perdre defini-
tivament la seva plaça en la Divisió d’Honor
del bàsquet estatal, en ocupar actualment el

darrer lloc de la classificació i a quatre victòries d’una
molt hipotètica salvació, els dirigents del club que
han fet una pèssima planificació de la temporada
encara confien que el que no han sabut guanyar a la
pista es pugui assolir als despatxos amb la renúncia
dels clubs que tinguin dret a pujar, per manca de via-
bilitat econòmica. La realitat és que la part més opti-
mista de l’afició manresana és l’única que confia veri-
tablement en la salvació.Tant de bo tinguem sort per-
què la ciutat mereix continuar tenint un equip espor-
tiu d’elit com a referent arreu. Mentrestant el Manresa
de futbol està fent una bona temporada i ocupa actu-
alment el segon lloc en la classificació de la Segona
Catalana, ben lluny de la categoria que li correspon al
club, però amb possibilitats reals de pujar enguany. I,
per fi, després d’anys, Manresa s’ha retrobat amb un
nou campió estatal de natació, Arnau Rovira, Espe-
rem que no sigui flor d’un dia i que el Club Natació
Manresa, superats els seus problemes de gestió, recu-
peri ara la categoria esportiva.

L

A
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Des del Japód’
aq

uí
id

’a
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a família, els amics i la gent que he conegut
aquí, tothom em demana el mateix: per
què he triat estudiar japonès? I a tothom he
respost que no ho sé. I no és que no vulgui
contestar, és que realment no ho sé. Tot és
un conjunt de coincidències. Des de petita
m’han agradat els dibuixos animats (anime
en japonès) i ara, ja de gran, que deixin una

sèrie que t’agrada a mig emetre fa que et busquis la vida i
l’acabis escoltant en un idioma que no entens. Però és
música per a les teves orelles i et comença a interessar; i
acabes buscant acadèmies on imparteixin aquest idioma,
sense sort... fins que et trobes a la lluneta del cotxe una
propaganda d’una acadèmia on ensenyen japonès a
Manresa. I a partir d’aquí va començar tot.

Vaig tenir el primer contacte amb aquest país a l’abril del
2012 i des de llavors sempre havia volgut tornar-hi. I ara ja
fa sis mesos que estic estudiant aquí i a punt de tornar a
terres catalanes. Des de l’arribada tot és un xoc constant.
Els horaris són un xic diferents, aquí la gent se sol llevar a
les 6, dinen a les 12-13 h i sopen a les 19-20 h. Així que al
principi mai no tenia gana a les hores que tocava... i ara tinc
gana a totes hores! El transport també és un element a
destacar. La gran xarxa de trens i metros que uneix tots els
racons d’aquest país és immensa, però eficaç, tant en rapi-
desa com en puntualitat. I dins els trens, la gernació que hi
ha i el silenci que hi roman. Només se sent el clic, clic de
fons del teclejar dels mòbils.

La desconeixença de l’idioma és el més petit dels proble-
mes que et pots trobar aquí, ja que quan veuen que ets
estranger el primer que fan és intentar parlar-te en anglès
o utilitzen altres recursos com els gestos, el dibuixar-te
mapes o fins i tot acompanyar-te als llocs si fa falta, encara
que això signifiqui haver de canviar la seva ruta. Realment
són persones molt servicials i fan que et sentis com a casa.
Mai no he tingut la sensació d’estar perduda, encara que
em trobés en carrerons desconeguts.

Els supermercats i les petites botigues, amb els productes
exposats a fora el carrer i sense vigilància, obren tots els
dies (diumenges inclosos), moltes fins a les 20.30 h o les 21
h. I llavors ens trobem amb els conbinis (botigues de con-
veniència) que són petits supermercats on pots trobar
pràcticament de tot, potser un xic més car, i que estan

oberts 24 hores al dia. Útil per als que es lleven molt d’ho-
ra o per quan tornes a altes hores de la nit a casa i necessi-
tes quelcom. Aquests, segur que els trobo a faltar.

I, mentre passeges pels carrers de les grans ciutats, una
cosa que encara ara no em deixa de sorprendre és que et
pots trobar gent amb camisa i americana i just al costat
una noia que porti kimono i una altra que estigui fent cos-
play (representació realista d’una idea o un personatge de
ficció). És tan habitual que al final t’acabes acostumant a
aquesta diversitat. I amb l’arquitectura passa el mateix. Vas
passejant entre alts edificis i gratacels quan de cop et tro-
bes amb un temple, un trosset de parc o jardinet, o bé
casetes baixes de màxim dues plantes. Fa que el passeig
se’t faci amè, per això acabes caminant quilòmetres sense
adonar-te’n. Sento que Japó forma part de mi. És un país
que enamora.

L
Cristina Lineros

Cristina Lineros
Santias fa una
estada al Japó per
aprendre’n l’idioma

Cruïlla de Shibuya (a dalt) i vistes de Tokyo des de Shinjuku
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vides separades

La força de les tradicions
a Setmana Santa vista a través de la televisió
ha tornat a esdevenir un catàleg de proces-
sons i de manifestacions religioses amb
segell d’exclusivitat, totes ancestrals i totes
úniques. Quan et pensaves que ja no et que-

dava res de nou per veure arriba una altra Setmana
Santa i apareix un poble que no sabies ni que existís, i
et sorprèn amb una processó estrambòtica que, ves
per on, resulta ser una tradició antiquíssima com no
n’hi ha dues al món i concita un interès com no et
podies ni imaginar. Aquest any he descobert que a
Lorca organitzen, des de fa més d’un segle, una pro-
cessó amb personatges del temps de la Història
Sagrada, talment trets de La corte del faraón. Vindria a
ser com una rua de Carnaval on desfilessin tots els
extres d’Els deu manaments. I ho veus per la tele, i et
sembla que està bé, però tampoc no penses que pugui
provocar el deliri, fins que surt una noia d’allà i amb un
orgull i una passió mai vistes exclama: «Esto hay que ser
lorquino para saber lo que se siente». I no seria pas jo qui
s’atrevís a contradir-la ni a ponderar la grandesa de la
seva festa. Sé que en podria sortir tan escaldat com
quan se’m va ocórrer criticar al Regió7 el correbou de
Cardona –parlo de fa uns trenta anys– i una mica més
i algú baixa i m’escalfa.

Fora de la salvatjada del Toro de la Vega de Tordesillas
i d’algunes altres festes que comporten la tortura d’al-
gun animal, em guardaria com d’escaldar-me de criti-
car qualsevol d’aquestes manifestacions populars que
tanta gent acaba incorporant com un tret de la seva
cultura i gairebé com un símbol irrenunciable de la
seva identitat. Els plors dels penitents que han sentit
com una gran desgràcia les pluges que els han impe-
dit desfilar, les mans sagnants dels timbalers de
Calanda, extenuats de tant tocar el tambor, els que
corren per gust davant d’un toro i s’arrisquen a acabar
envestits o els que s’exposen a les espurnes d’un cor-
refoc i s’arrisquen a acabar cremats. Per molt que el
seu entusiasme em resulti incomprensible, celebro
que existeixin i que ajudin a mantenir el vigor de la
festa popular, tan sorprenent i tan inexplicable.

L
ElmillorMarc Serena

l periodista d’investigació Marc Serena va pre-
sentar a la Casa Flors Cirera, plena de gom a gom,
el seu segon llibre de viatges:Aixònoésafricà,de
l’editorial La Magrana, presentat pel seu amic i
periodista, el nostre company de redacció Joan

Piqué. En aquest segon llibre, Serena, un treballador incan-
sable i exemplar, d’intel·ligència innata i amb una sensibi-
litat especial, aborda la repressió dels homosexuals al con-
tinent africà, que va recórrer de cap a peus des d’Egipte
fins a Sud-àfrica. Metodològicament, ha preferit fer entre-
vistes en directe i deixar de banda tant el seu blog com les
xarxes socials que el van ajudar especialment en la confec-
ció del seu primer llibre: La volta dels 25, on també entre-
vistava 25 joves dels cinc continents i en narrava les expe-
riències més significatives. Inquiet per naturalesa, Serena
vol comunicar les seves impressions i transmetre-les a tra-
vés dels llibres, ja que des de ben petit ha tingut afició per
escriure i és un amant de la lectura.

Professionalment ha treballat fins ara en ràdio, televisió i
premsa escrita, on ha demostrat el seu talent innat. La seva
vocació viatgera el va portar a fer de corresponsal impro-
visat arreu del món, ja que cap dels mitjans de comunica-
ció on ha treballat fins ara no van ser capaços d’oferir-li la
feina que més li agradava i desitjava: anar a veure món i
poder transmetre les seves experiències, mitjançant una
corresponsalia. La seva valentia inqüestionable ja va ser
reconeguda universalment quan amb el seu primer llibre
se li va atorgar el premi Travel Blogger Awards, que orga-
nitza Lonely Planet, també per a les publicacions en llen-
gua no anglesa. Ara, novament el seu esperit inquiet l’ha
portat a escriure aquests quinze relats o testimonis sobre
amors prohibits, bona part dels quals sobre l’homosexua-
litat, on destaca particularment el de l’albí kenyà John,
declaradament gai, però també i molt especialment el de
les dones kuria a Tanzània. Actualment, la pràctica de l’ho-
mosexualitat és il·legal en 78 estats africans, el 10% dels
quals la castiguen fins i tot amb la pena de mort. Ja és ben
trist que fossin els colonitzadors occidentals els qui van
imposar explícitament unes lleis per tal de castigar cruel-
ment la pràctica homosexual, paradoxalment en el conti-
nent que, segons la majoria de teories existencialistes, va
ser el bressol de l’actual civilització.

E

Josep M. Oliva Jordi Sardans
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El BàsquetManresa,
a la corda fluixa

Àlex Alegre
Ferran Sardans
Joan Torras

a planificació de la plantilla
es va veure afectada per la
renúncia d’Assignia a seguir
sent el patrocinador princi-
pal. Quan el club va rebre la
notificació de l’empresa
d’infraestructures, molt
afectada per la crisi, ja tenia

tancats dos fitxatges: Charles Ramsdell,
que havia de ser el tercer pivot amb un
sou de 30.000 euros l’any; i Alexander
Yanev, que havia d’ocupar la posició de
cinquè aler. La manca de patrocinador i
els dos fitxatges ja tancats va propiciar
una alteració en la planificació, que con-
vertia Ramsdell en aler pivot titular i
Yanev en quart jugador interior.

La columna vertebral de l’equip havia de
ser la tripleta formada per Javi Rodríguez,
Josh Asselin i Adam Hanga. El primer ha
acumulat tres lesions –l’última molt
greu– que no li han permès agafar el
ritme de joc i entrar en plena dinàmica
competitiva. Rodríguez era el jugador
que havia de portar l’equip per maduresa
i per capacitat, però les circumstàncies
no li ho han permès. En conseqüència,
això ha afectat directament el joc de Josh
Asselin, que basa bona part dels seus
moviments en la connexió amb el base
gallec. Asselin va arribar fora de forma a
causa de la seva participació durant l’es-
tiu en el campionat centreamericà amb
la seva selecció, la República Dominica-
na. A més, la falta d’un aler pivot genera-
dor com Doellman li ha reduït els espais i
la comoditat dins la pintura, i en defensa
ha donat mostres d’inconsistència.

Josh Asselin és el jugador més ben pagat
de l’equip amb 120.000 euros l’any. Però

no és el més ben pagat de la plantilla. Els
entrenadors de l’ACB tenen un conveni
de sou mínim, xifrat en 150.000 euros per

temporada. Ponsarnau, conscient de la
complexa situació econòmica del club,
va renunciar a una part d’aquest sou

L La situació del Bàsquet Manresa és d’extrema complexitat.
Esportivament, l’equip és cuer i es troba a quatre victòries de la sal-
vació, a falta de només set partits. Econòmicament, la crisi ha ajudat
el Manresa, desinflant el mercat, però les arques del club segueixen
buides i amb deutes. L’esperança de continuar a l’elit del bàsquet
estatal és que algun dels equips que han de pujar o algun dels que
són a l’ACB no puguin mantenir-s’hi per raons econòmiques.

te
m

a
de

lm
es

Josh Asselin, el jugadormés ben pagat de l’equip. Fotos: Francesc Rubí / Manel Mas / Ferran Sardans / Arxiu
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mínim estipulat per la lliga. Malgrat
aquesta decisió, l’entrenador de Tàrrega
és el més ben pagat de la plantilla. El ter-
cer jugador imprescindible de l’equip
havia de ser Adam Hanga, que va arribar
de jugar el Preeuropeu en baixa forma. A
més, va participar al campus d’estiu dels
Sant Antonio Spurs de l’NBA, on Gregg
Popovich el va empènyer a millorar el seu
llançament exterior. Hanga, enlluernat
per la possibilitat de jugar a la millor lliga
del món, va arribar als primers partits
amb la intenció de fer bons números i
acreditar bon percentatge de llançament
exterior, fet que va acabar resultant con-
traproduent.

Davant d’aquest panorama, inicialment
els tècnics van basar bona part del joc
en les noves incorporacions, que gaire-
bé procedien totes de la lliga LEB, i com
és lògic no estaven plenament adapta-
des a la lliga ACB. La falta d’experiència
va tenir un punt àlgid: el segon partit
de la temporada, contra el Gran
Canaria, quan després de molts dubtes
i nombroses imprecisions es va acabar
perdent amb un parcial de 16-48
durant la segona part. L’equip no va
saber trobar solucions i això els va crear
molts dubtes, que, segons Ponsarnau,
«hem anat arrossegant durant tota la
temporada». L’equip, cuer en solitari, ha
deixat escapar moltes victòries que ha
tingut a l’abast durant els últims
minuts. El nombre de derrotes ajusta-
des per culpa de mals últims quarts en
partits més o menys encarrilats ha estat
realment notable. Al Congost, a banda
de la derrota contra el Gran Canària
(quan es guanyava per 48-32 al des-
cans) també s’ha perdut contra el
Blancos de Rueda Valladolid de dos
punts, contra el Lagun Aro d’un punt a
la pròrroga, d’un punt contra el
València Basket amb un tir guanyador
de Joffrey Lauvergne, a la pròrroga
contra el Caja Laboral i de quatre con-
tra el FIATC Joventut. Tot i aquestes der-
rotes, l’entorn més proper, jugadors i el
mateix club avalen unànimement el
paper i la coherència de Jaume
Ponsarnau al capdavant de l’equip.

Ricard Casas, exentrenador del Manresa i
segon tècnic de la selecció espanyola,
creu que si es fa una comparativa espor-
tivament parlant «el Manresa no té un

equip amb una qualitat inferior a la mitja-
na». Per a Casas, el gran problema de l’e-
quip aquest any han estat els nombrosos
fitxatges que s’han hagut de fer per con-
figurar la major part del conjunt. «El club
no ha pogut controlar el nombre d’apos-
tes a causa de l’economia, cosa que crea
un perill, però és evident que l’altre gran
problema han estat les nombroses
lesions», explica Casas. El tècnic creu que
l’equip ha viscut una desafortunada
situació pel que fa a la pèrdua de juga-
dors que s’havien configurat com a pun-
tals sobre els quals el Manresa havia de
tirar endavant la temporada. Els casos de
Javi Rodríguez, Ramsdell o la baixa forma
de Hanga a principis de temporada són
grans hàndicaps que han dut l’equip a no

poder mantenir una dinàmica al llarg de
la competició.

Pere Capdevila es mostra més crític, ja
que considera que «no ens podem lle-
par les ferides». Per a Capdevila, tots els
equips de la lliga tenen els seus condi-
cionants, però el problema ha estat que
«nosaltres no hem sabut competir amb
aquests condicionants». Enric Torres,
antic president i màxim accionista de
l’entitat, sosté que una de les situacions
més complicades de gestionar són els
moments d’impàs, i que la resistència al
fitxatge és lògica: «Dec un milió i mig
d’euros; si fitxo i salvo en dec 1,7. Si no
fitxo i baixo estic a la LEB. Tot i que
també pots fitxar i baixar...», admet. Pel
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que fa a Ricard Casas, ha trobat a faltar
especialment la figura d’un capità
sobre el parquet. Per a Casas, el coratge
que ha caracteritzat gran part de la
força del Manresa durant la seva histò-
ria han estat jugadors que deixaven
empremta sobre la pista com Singla,
Peñarroya, Rafa Martínez o Román
Montañez.

Dificultats pressupostàries
Precisament Montañez no va renovar a
Manresa perquè la quantitat oferta
eren 60.000 euros bruts, comissió del
seu agent inclòs. Després d’impostos,
uns 30.000 per a la seva butxaca. Salva
Arco va ser el seu substitut per 40.000
euros nets, que és molt més del que
cobrava al Melilla. Una clara demostra-
ció de com s’ha desinflat el mercat en
els darrers temps. Igual que és palesa
amb l’altra baixa exterior sonada, la de
Sergiy Gladyr. El Manresa va arribar a
un acord amb Gladyr perquè no seguís
al club. El motiu era que l’ucraïnès tenia
signats 140.000 euros nets per a aques-
ta temporada, una xifra inassolible per
les arques manresanes. Va acabar fit-
xant per 140.000 bruts a Fuenlabrada,
és a dir, més o menys la meitat.

La situació de la lliga és dramàtica si es
compara amb tres anys enrere. Dotze
dels divuit equips de l’ACB estan signant
salaris als seus millors fitxatges de menys
de 200.000 euros o dòlars. Però aquestes
xifres són per als afortunats. Molts altres
fitxatges o jugadors renovats estan pas-
sant a cobrar per sota dels 100.000. És
més, gairebé tots els estrangers fitxats
per equips com Múrcia, Fuenlabrada,
Manresa, Joventut, Estudiantes,
Obradoiro o CAI Zaragoza es mouen
entre els 80.000 dòlars i els 150.000, molt
menys del que es pagava dos anys enre-
re. «De moment vull veure quants equips
acaben la lliga enguany» –diu Fèlix
Salido–. «Ara patim per Burgos i Andorra,
però m’agradarà veure quants equips
poden aixecar la persiana l’any que ve. Si
per motius econòmics no ho pot fer el
Manresa, és que només ho podran fer
cinc equips i la lliga desapareixeria. És
cert que tenim un problema econòmic,
però amb números totals i en compara-
ció amb la resta d’equips tenim un pro-
blema petit. A més, nosaltres ja estem
acostumats al rigor i l’austeritat amb la
gestió, seran els altres equips que s’hau-
ran d’acostumar al nostre model de ges-
tió. S’ha fet molt bé la feina i es veurà

recompensat», assegura el constructor,
que juntament amb Enric Torres, Josep
Santasusana, Jordi Soler i la família Cots i
Claret ha ajudat l’entitat econòmicament
al llarg de la història.

Les dificultats econòmiques no són una
situació nova per al Bàsquet Manresa.
Totes les presidències recents s’han
hagut d’enfrontar a la situació econòmi-
ca del club. A l’època de Carles Casas com
a president hi va haver penúries finance-
res, que van desembocar en un rescat de
Caixa Manresa i en l’entrada de Benjamí
Garcia com a president. Des d’aleshores,
la limitació pressupostària ha estat una
constant. El que ha canviat radicalment
és el context de la lliga. L’any 1997, quan
el Bàsquet Manresa va guanyar la lliga
ACB (amb menys de 3 milions d’euros de
pressupost), els pressupostos dels clubs
anaven des dels 2,5 als 6 milions d’euros.
Actualment, Erazem Lorbek o Juan
Carlos Navarro cobren més que el pres-
supost total del Manresa. Aquest fet,
però, es posa de manifest especialment
en temps de crisi com els d’avui en dia.
Ricard Casas explica que el Manresa
«sempre ha anat al límit econòmicament
parlant, però la situació actual ha portat

Josh Asselin, AdamHanga i Javi Rodríguez havien de liderar el projecte d’enguany, però les lesions i lamala pretemporada no els ho ha permès
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el club a quedar per sota d’aquesta línia
vermella». Tot i que Casas creu que la filo-
sofia a seguir per part del club sempre ha
estat la mateixa, «el context econòmic
l’ha condicionat negativament i segura-
ment l’ha alterat en part».

Unes sensacions que també comparteix
un dels entrenadors que són i seran més
recordats dins de la història del club. Luís
Casimiro, amb qui el Manresa va guanyar
el seu únic títol de lliga, el qual afirma
que, «la situació mai havia estat tan difí-
cil». Casimiro, que va viatjar per Europa
amb el club del Bages l’any que aquest va
competir a l’Eurolliga, explica que una de
les coses que li cridaven l’atenció de
forma especial eren les diferències pres-
supostàries entre els equips que compe-
tien dins el torneig continental. Durant la
seva etapa al Bàsquet Manresa, el tècnic
de Villamayor de Calatrava recorda que
les inversions sempre s’havien fet amb
coherència, independentment de la
competició a la qual s’optava. Pel que fa a
la gestió diària del club, Casimiro explica
que sempre havia estat «austera, però
mai en una situació límit com l’actual».
Enric Torres defensa que quan no dispo-
ses de diners i ni tan sols en pots dema-
nar no tens massa alternativa: «Cal arris-

car i el risc d’error augmenta. Els equips
pobres tenim la necessitat d’encertar en
allò que fem, perquè no tenim el mateix
marge d’error que la majoria de clubs»,
explica des de l’experiència Torres.

Carles Sixto, gerent del Bàsquet Manresa,
explica que, des que es va pujar la tem-
porada 2006-07, «es va haver d’augmen-
tar el nivell de despesa per tenir un equip
competitiu, ja que l’any anterior s’havia
demostrat amb el descens que calia
incrementar el pressupost». Aquell estiu
es va fer una roda de premsa a Barcelona
per explicar que tots els clubs de la lliga
tenien com a mínim un 50% d’ingressos
que no provenien ni d’abonaments ni de
patrocini, sinó d’institucions públiques o
caixes: «Vam trobar una lliga amb uns
preus molt inflats gràcies a diners que no
eren pròpiament d’aquesta», recorda
Sixto. Aquell primer any Cedinsa va aju-
dar a poder cobrir bona part del decalat-
ge pressupostari, però a part del
Fuenlabrada i el Lleó, la resta d’equips
tenien un pressupost de més de 6
milions d’euros. La segona temporada
tampoc no va tancar amb un dèficit
excessiu, gràcies a traspassos com el de
Guillem Rubio. Tanmateix, el tercer i el
quart any es van tancar amb un dèficit de

750.000 euros cada any, que va obligar a
contraure un deute d’un milió d’euros
amb La Caixa. «És una motxilla que pesa
molt», admet el gerent. Això va obligar a
retallar el pressupost, però no va impedir
confeccionar un bon equip (11è).
Enguany s’ha retallat encara més (30%),
però l’aposta no ha sortit tan bé. «Dels 18
equips que hi ha, 10 no poden baixar de
cap manera. Com el Cajasol, que per més
malament que vagi si fa falta canvia l’e-
quip sencer. Com a màxim hi ha 8 equips
amb opcions de baixar: estadísticament
toca baixar cada 4 anys; ara és el sisè»,
assenyala Sixto. El gerent manresà és, en
paraules d’Enric Torres i Josep Vives, un
«enginyer financer molt fi, rigorós i pre-
parat».

Situació econòmica
Quan es va pujar a l’ACB per última vega-
da es van obrir dos horitzons possibles.
D’una banda, el que dibuixava un futur
negre per a l’economia del club, que
segons els seus defensors no podia gas-
tar 3,5 milions d’euros cada any. El millor
que es podia fer aleshores, d’acord amb
la creença d’aquest horitzó, era vendre la
plaça, netejar el deute i baixar de catego-
ria net i sanejat econòmicament. Els seus
partidaris defensaven que la plaça a l’ACB

Josep Vives, president del BàsquetManresa, qüestiona elmodel actual de lliga

Pressupostos 2012/13
(en milions d’euros)

Real Madrid 28
Barcelona 25
Caja Laboral 12
València 10
Unicaja 8
Bilbao 8
Cajasol 5,5
CAI Saragossa 5
Gran Canària 5
Lagun Aro 4
Joventut 3
Fuenlabrada 2,7
Obradoiro 2,7
Múrcia 2,7
Canàries 2,7
Estudiantes 2,5
Valladolid 2,2
Manresa 2,2
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tenia un valor patrimonial que podia
eixugar el deute del club, i que en cas de
descens resultaria molt complex soste-
nir-lo amb els ingressos de la LEB. Carles
Sixto, gerent de l’entitat, admet que el
més assenyat «fa tres o quatre anys i
veient que no podíem arribar als dinerals
que en aquell moment es movien, potser
hagués estat haver vist clar que no hi
arribàvem i tirar la tovallola», però afe-
geix que «la història i el sentiment, junta-
ment amb la consciència que no era un
escenari sostenible i que no aguantaria
molt temps va fer que continuéssim llui-
tant». Aquest era l’altre paradigma possi-
ble, que finalment es va acabar impo-
sant.

Sixto defensa que si abandones ja no
pots tornar a entrar: «Ciutats com
Manresa que van abandonar al seu dia,
com Granollers, Osca, Mataró, El Ferrol,
Cáceres, Lleida o Girona ja no han tingut
mai més ACB», al·lega. Segons Carles
Sixto, si les coses es resituen tal com ho
haurien de fer podrem mirar el futur amb
més optimisme: «Ara estem en una bona
situació. Hem superat uns anys en què
els clubs feien bestieses. Molts d’aquests
deixaran de fer-ne, comparativament, i
sense ser fàcil, serà menys difícil del que
ha estat aquests anys aguantar», sospira
Sixto. En la mateixa línia es manifesta
Josep Vives, president del club: «La crisi,
que lamentem profundament, ha ajudat
el Manresa». A banda de desinflar el mer-
cat, ha fet disminuir les aportacions
públiques als clubs (el Manresa continua
sent el que menys en rep), que estan més
discutides que mai. Enric Torres critica
que «amb tanta gent passant gana i
sense feina, ens hauríem de qüestionar si
és legítim que amb el diner públic es
doni suport a l’esport professional». Al
seu torn, Valentí Junyent, expresident del
club i actual alcalde de Manresa, assegu-
ra que no és just que altres equips desti-
nin tants diners públics al bàsquet i que
«a la LEB o a l’ACB seguim aportant el
mateix que aportava l’anterior
Ajuntament, ni un euro més ni un euro
menys, però estem recolzant el club per
renegociar deute i estem a l’expectativa
de saber la categoria esportiva en què es
competirà per reforçar gestions per tro-
bar un espònsor». Per a l’alcalde, el club
té viabilitat econòmica: «El més impor-
tant és trobar espònsor i ser conscients

que la categoria no pot ser un obstacle
per retornar els diners compromesos
amb Hisenda, la Seguretat Social, els
bancs i les caixes». Segons Junyent els afi-
cionats i la tradició són el gran actiu del
club, i cal explicar-los amb tota transpa-
rència i sense dramatisme. «Som un club
històric a Espanya i Europa i el fet de no
aprofitar-ho no ens ho perdonarien mai
les properes generacions», diu Junyent.

Concurs de creditors
«Refundar el club és una possibilitat eco-
nòmica que no és ètica ni estètica però
que en el món econòmic existeix. Implica
perdre-ho tot: accions, categoria, etc.,
però tanmateix, jo estaria disposat a per-
dre totes les accions si això impliqués
perdre el deute i garantir el futur del bàs-
quet a Manresa», assenyala Enric Torres,
accionista principal. Carles Sixto, tanma-
teix, apunta que s’intentarà no entrar en
concurs de creditors. «Preveiem que el
Bàsquet Manresa se’n pugui sortir sense
fer-ho. La llei concursal pot ser un camí
per a la supervivència de l’entitat, però
també té els seus riscos. El nivell de deute
tampoc no és, ni de bon tros, el dels clubs
que s’hi han acollit i pensem que sense
fer-ho ens en podem sortir», assenyala
l’actual gerent. Sixto afegeix que «el nos-
tre deute no és tan exagerat com el d’al-
tres clubs, perquè sempre ens hem
mogut amb pressuposts baixos. Però és
veritat que els que tenien grans deutes ja
han fet concurs de creditors i ja han solu-

cionat bona part d’aquests problemes».
Clubs com el Joventut, l’Estudiantes, el
Valladolid, el Granada o el Menorca
tenien deutes de 8, 10 i fins i tot 12
milions d’euros. Han fet quites al 50, 60 i
80 %, han netejat, i pagaran amb anys de
cadència, sense interessos... «Sempre
triarem la millor via per donar futur a l’en-
titat», exposa Sixto, tot i que reconeix que
«és una opció legal que moltes empreses
privades i clubs de bàsquet i sobretot de
futbol han utilitzat. Si existeix i l’ha fet ser-
vir tanta gent deu ser que no és tan
dolent», declara.

Descens
Des de l’any 1968, el Bàsquet Manresa ha
baixat quatre vegades, cinc si es confirma
el descens d’enguany. Pel que fa a un
possible descens a la LEB, «suposaria
alguns avantatges pel club, ja que podria
rebaixar més el pressupost (en els dos
últims anys s’ha rebaixat uns 900.000
euros) i tot i així construir un equip
potent per la categoria», explica Josep
Vives, actual president del Manresa.
Segons Carles Sixto, si mirem els prece-
dents més immediats, «l’any passat
només va baixar un equip i per motius
econòmics». Per a la seva banda, Pere
Capdevila creu que amb la situació actu-
al aquesta possibilitat «és una realitat i no
podem mirar cap a una altra banda»,
però que el club fa temps que està duent
a terme diferents accions per tal de «per-
viure el màxim temps possible a l’elit».

Pere Capdevila, director esportiu del BàsquetManresa, diu que no han pogut lluitar contra les adversitats
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Un element que juga un paper impor-
tant en aquests possibles escenaris és el
del patrocinador. El club es va quedar
sense Assignia, el patrocinador principal,
a mitja temporada. Des d’aleshores, es
treballa per aconseguir l’aportació eco-
nòmica que ara li manca. El club estudia
dos possibles escenaris: per una banda,
tenir una empresa que sigui primer
patrocinador, i per l’altre, sumar esforços
de diferents empreses per aconseguir els
mateixos ingressos que aportaria un
patrocinador principal. Segons Enric
Torres, la situació normal d’un equip com
el Manresa és pujar i baixar. «Guanyar la
Lliga i la Copa va ser perfecte, però cal
entendre les diferències de context: lla-
vors es podien tenir tres americans, la
presència d’un jugador com Chichi
Creus, i altres com Paco Vázquez, Roger
Esteller o Joan Peñarroya, que després
van fer una llarga carrera en els vuit
millors equips de la lliga. Va ser un cúmul
de circumstàncies favorables, de la
mateixa manera que n’hi poden haver de
desfavorables, com enguany», reflexiona
Torres. L’expresident agraeix la feina de
Josep Vives i dels directius del club, que
assegura que ha estat magnífica. Per a
Valentí Junyent, el descens no hauria de
ser greu: «Cal adonar-se que Manresa és
un exemple de resiliència, de passar-ho
malament i remuntar. S’ha de tornar a fer
plantejament de futur realista, amb tota
naturalitat. Però s’ha de fer per nosaltres
mateixos, no pensant en els altres clubs»,

sosté l’alcalde i gerent de l’entitat quan es
va aconseguir el títol de lliga. Afegeix que
donar per suposat que aquest projecte
només és vàlid si s’està a l’ACB és «poc
edificant».

ACB i LEB
La temporada anterior de la lliga ACB va
demostrar que no obligatòriament són
els dos últims classificats els condemnats
al descens. El Lucentum Alacant, equip
que va finalitzar la temporada 2011-2012
en una còmoda posició, tenia acumulat
un alt nivell d’endeutament que el va
obligar a renunciar a la plaça dins la Lliga
Endesa en favor del CB Canàries, equip
que va aconseguir l’ascens, però que va
ingressar a la lliga gràcies a la compra de
la plaça vacant deixada pel club alacantí.
Aquest fet, unit al cas del Menorca, l’altre
dels dos equips que havia aconseguit
l’ascens, que finalment no va poder cul-
minar-lo, ja que va veure’s obligat a dis-
soldre’s com a Societat Anònima
Esportiva (SAE) després d’haver entrat en
concurs de creditors i, posteriorment,
deixar de rebre les aportacions que les
administracions li havien promès, va dur
els dos últims equips classificats de la
taula (Estudiantes i Valladolid) a poder
seguir competint a la màxima categoria
del bàsquet espanyol.

Les condicions per a l’ascens a l’ACB dels
equips que participen a la LEB Or estan
subjectes al conveni de coordinació

entre ACB i Federació Espanyola de
Bàsquet, que estipula que els clubs que
no hagin participat en ACB al llarg de la
seva història han d’abonar el cànon d’in-
grés, una xifra propera als 3,2 milions
d’euros. Dels equips participants només
Lucentum, Ourense i Breogán posseei-
xen els drets ACB i només haurien d’abo-
nar el cànon d’ascensos i descensos,
valorat en 1,8 milions d’euros. Per aquest
motiu, el Burgos i l’Andorra, que possible-
ment seran els dos primers equips de la
LEB, haurien d’abonar el cànon d’inscrip-
ció a l’ACB, així com l’abonament del
cànon d’ascensos i descensos i presentar
un pressupost de tres milions d’euros. Per
normativa la inversió és propera als 10
milions d’euros, encara que es concedeix
un període addicional per formalitzar la
societat anònima. L’ACB concedirà un ter-
mini per a la inscripció de tots dos equi-
ps, com es va concedir al CB Canàries i al
Menorca Bàsquet; si no ho aconseguei-
xen els equips ACB que descendeixin
seran convidats a continuar a l’ACB, tal
com va ocórrer amb CB Valladolid i
Estudiantes la temporada passada.

Podria repetir-se doncs aquesta situació?
A falta de poques jornades per a la finalit-
zació de la lliga LEB, el River Andorra,
equip entrenat per l’exjugador del
Bàsquet Manresa Joan Peñarroya, és un
dels clars candidats a aconseguir l’ascens.
Segons explica Peñarroya, el club andor-
rà ha de gestionar una situació en la qual
no s’havia pensat a inicis de temporada.
«Ningú hi comptava, però depèn de nos-
altres. Dins d’Andorra la situació ha gene-
rat molta il·lusió», explica. Si finalment el
somni s’aconseguís, però, caldria abordar
també la qüestió econòmica. El River
Andorra hauria de fer front als requeri-
ments econòmics de l’ascens, als quals
hauria de sumar la construcció d’un nou
pavelló adient als requeriments de l’ACB,
que xifra en 5.000 localitats la capacitat
mínima per als seus pavellons. No obs-
tant, Peñarroya creu que, tot i que conti-
nua sent molt difícil, les possibilitats d’a-
conseguir el compliment d’aquests
requeriments són més properes avui que
mesos enrere. «El club és bandera i orgull
d’Andorra, com el Manresa ho és per al
Bages. Si el país creu que la marca pot ser
productiva podria ser que finalment hi
acabés apostant», afirma Peñarroya. Les
possibilitats d’ascens andorranes també

Jaume Ponsarnau, entrenador de l’equip, té el suport gairebé unànime del club i l’entorn
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les ha confirmat Francesc Solana, exjuga-
dor professional i actual director general
del River Andorra. Segons Solana, la pre-
disposició per part de les empreses i les
institucions del país és bona. La il·lusió
despertada davant la possibilitat d’as-
cens fan, segons Solana, que malgrat la
gran quantitat de diners que es requerei-
xen, «el somni sigui factible, tot i que
encara s’hi ha de treballar i, primer de tot,
s’ha d’aconseguir l’objectiu esportiu». Per
altra banda, el Burgos, que manté la lluita
pel liderat de la LEB Or amb l’Andorra,
també ha confirmat que està fent ges-
tions per poder assumir un possible
ascens si es donés el cas.

Josep Vives, però, considera complicat
que un equip de la LEB pugui fer front a
un ascens a l’ACB, ja que «s’han de posar
5 milions d’euros sobre la taula, s’ha de
posar un pressupost que ha de ser d’uns
dos milions i mig, s’ha de tenir un pavelló
de 5.000 localitats, i si no el tens l’has de
construir... per tant, al final estem parlant
d’inversions que poden anar dels 10 als
12 milions d’euros. Que algú posi aquests
diners sobre la taula per pujar una cate-
goria sembla difícil, tot i que és possible».
Enric Torres, per contra, està «plenament
convençut» que l’Andorra pujarà.

Amb tot, els problemes econòmics no
només es troben en equips de segona
categoria. A l’ACB, molts clubs passen per
moments difícils. El Valladolid, sobre el
qual s’ha parlat molt en els últims mesos,
és un dels més afectats per la crisi. Els
deutes del conjunt castellà han dut a l’
impagament de nombroses nòmines als
treballadors del club durant els últims
mesos i això podria fer perillar el futur de
l’equip a la màxima categoria. Román
Montañez, que la temporada passada
jugava a Manresa i que aquest any ha fit-
xat a mitja competició pel club de Pucela,
afirma que la situació és complicada i
que hi ha hagut impagaments impor-

tants. De totes maneres, el de Sant Joan
de Vilatorrada es mostra confiat en la
supervivència del club des de l’arribada
de la nova directiva. «De mica en mica
s’està intentant capgirar la situació i els
pagaments es van fent», afirma. Segons
han explicat fonts del CB Valladolid a El
Pou, ara mateix «la situació és inestable i
es corre el risc que el club no pugui segu-
ir a l’ACB. En aquests moments, des de les
oficines s’està treballant per aconseguir
recursos i assegurar el futur del club com
a entitat ja sigui a l’ACB o a la LEB».També
s’afirma que «de moment s’està treba-
llant per aconseguir acabar aquest any i
alhora, s’intenta trobar un patrocinador».
Segons el club de Pucela, el 30 de juny
serà la data que marcarà la viabilitat o no
en la propera temporada, encara que
tant la directiva com l’ajuntament con-
templen la possibilitat de continuar a
l’ACB, ja sigui per la via dels ingressos, o
bé per la reducció pressupostària.

Lliga tancada?
Un dels altres fets que la crisi ha posat de
manifest són les diferències pressupostà-
ries entre els clubs de la lliga ACB. El futur

i la viabilitat de la lliga que, fins fa poc,
ningú dubtava de qualificar com la sego-
na millor del món, s’ha posat a debat des
que va començar a caure l’economia. Els
grans pressupostos d’alguns equips,
alguns dels quals tenen els ingressos
derivats de les seccions de futbol darrere,
xoquen amb la precària situació que s’ha
anat estenent durant els últims anys
entre els equips considerats petits, però
també entre d’altres que fins fa ben poc
es consideraven possibles candidats als
títols. «Hi ha una gran fractura entre 4 o 5
clubs i la resta. Deixant de banda les pri-
meres posicions, si un any encertes els fit-
xatges pots arribar a optar a títols, però si
aquests fallen, pots veure’t en posicions
complicades», explica Luís Casimiro, que
fa una comparativa entre el Manresa d’a-
quest any i el passat. «Mentre l’any passat
el Manresa va fer una gran temporada,
tot i els nombrosos fitxatges, aquest any
la cosa no ha anat massa bé. Les deci-
sions esportives poden fer variar molt un
any respecte l’altre», explica. D’altra
banda, Joan Peñarroya comenta que el
Barça i el Madrid «sempre han estat al
capdavant econòmicament parlant, tot i

C/Torres i Bages, 23 -Manresa - www.altecom.cat - altecom@altecom.cat - 902 123 902 i 93 874 20 59

Internet de banda ampla professional
Allotjament i registre de dominis
Allotjament de servidors als Datacenters
Servei de telefonia IP / Veu IP

Jaume Ponsarnau va demanar com a assistent Joan Peñarroya (foto) però la directiva va paralitzar l’operació i
es va decantar per CarlesMarco. Ara Peñarroya és a punt de pujar a l’ACB com a entrenador de l’Andorra
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que en èpoques de bonança alguns
equips han volgut arribar al seu nivell i
han estirat més el braç que la màniga».
Per la seva part, Ricard Casas creu que «és
evident que el nivell de la competició ha
baixat en conjunt, encara que el
Barcelona i el Madrid han mantingut o
pujat el nivell». El tancament de la lliga
ACB és una possibilitat de la qual es parla
fa temps. Presidència i direcció esportiva
del Bàsquet Manresa s’hi mostren favora-
bles i prenen com a referent la lliga nord-
americana. Des del club consideren que
en el nou model s’haurien de valorar no
només els resultats esportius, sinó també
els projectes econòmics i de viabilitat.

Josep Vives veu necessari aquest tanca-
ment perquè, segons explica, «l’esport
professional en general és una ruïna a
causa dels paràmetres erronis en què
s’ha basat». Segons Vives, hi ha hagut,
d’una banda, «uns criteris competitius
basats en una filosofia amateur: ascen-
sos, descensos... i, en canvi, uns criteris
econòmics que s’havien de basar en el
que seria una mecànica estrictament
empresarial. I això no casa», subratlla.
Però una lliga tancada no significaria que
els equips que en formessin part fossin
intocables i inamovibles, sinó que qual-
sevol equip hi podria accedir sempre i
quan «tingués un model de gestió cor-
recte».

Per a Pere Capdevila, el model actual «li
resta competitivitat a la lliga, perquè els
equips es fan de cara a la immediatesa, i
aquesta és salvar-se», mentre que amb el
nou model els clubs podrien plantejar-se
projectes de mitjà i llarg termini. En defi-
nitiva, una lliga tancada seria millor «per-
què t’arriscaries a fer apostes i a fer un joc
més ràpid i atractiu». Un altre dels que
sosté aquesta idea és Enric Torres:
«Tanquem la lliga. La plaça val uns diners,
si algú vol entrar ha de pagar, llei de mer-
cat. Fem que la primera i la segona divisió
siguin tancades. El terror al descens

esportiu és molt alt per culpa dels núme-
ros. Per exemple, es podria fer una lliga
regular per decidir els quatre primers
perquè s’enfrontessin als quatre equips
que juguin competició europea, que
podrien entrar directament a play off»,
defensa Torres. Qui també és partidari
d’una segona divisió tancada és Valentí
Junyent: «El millor que podria passar és
que es creés una A2, una segona catego-
ria dintre la mateixa ACB». Segons l’alcal-
de, el Manresa té prou tradició i nom per-
què estigui on estigui aporta més del
que rep: «Som el cinquè club amb mes
història, per davant fins i tot del
Baskonia», apunta, però alerta que «cal
saber llegir molt bé el partit, no canviaran
les normes del joc per nosaltres».

Afició
Els mals resultats del Bàsquet Manresa
no han fet que l’afició abandonés l’equip.
El director esportiu del club, Pere
Capdevila, creu que l’afició «és un valor
afegit tant per als tècnics com per als
jugadors», i més en una temporada tan
complicada com aquesta. La lluita de l’e-
quip en tots els partits és un dels motius
d’aquest suport de l’afició, que també «és

conscient de la realitat del club, i se’n sent
orgullós», apunta Capdevila.

Ponsarnau també valora l’esforç de l’afi-
ció en aquesta temporada. Després de la
derrota a casa davant de l’Unicaja afirma-
va que «qui té més mèrit és l’afició, que
després de perdre de 17 punts ens aplau-
deix. Es reconeix el nostre treball i esforç,
i això té molt mèrit. Això ens ha donat
forces per afrontar els partits, perquè
sabem que estan al nostre costat i no els
volem fallar».

Francesc Fradera, membre de la penya
d’animació Els Diables del Congost, es
mostra més crític: «L’afició aquest any ha
anat clarament a menys, i això es deu a la
mala trajectòria de l’equip». Però Fradera
no creu que sigui cosa d’un sol any.
Segons ell, «la baixada tant de qualitat
com de quantitat en les penyes d’anima-
ció està dins d’una dinàmica que es ve
produint en els últims 3 o 4 anys». Com a
solució, diferents penyes van establir
durant la temporada unir forces en una
única grada d’animació conjunta per tal
de fer-se forts junts i poder donar així
més suport al equip.

Xifres d’assistència de públic al Nou Congost

Jornada Rival Persones
2 Herbalife Gran Canaria 3.800
4 Blancos de Rueda Valladolid 4.050
6 Lagun Aro 3.600
8 R.Madrid 4.900
9 Asefa Estudiantes 4.500
11 Cai Saragossa 4.250
13 MAD-CROC Fuenlabrada 3.550
14 Valencia 4.850
17 Caja Laboral 4.900
18 Bluesens 4.650
20 Regal F.C.Barcelona 5.000
22 FIATC Joventut 4.550
24 Unicaja 4.650
26 Uxue Bilbao 3.800
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ornem a Montserrat, aquesta vegada
per fer un camí planer que discorrerà
per la part meridional de la serralada,
passant per escales de gat, murs de
pedra seca i diversos llocs on la prota-
gonista és (o era) l’aigua. La ruta dura
només una hora i mitja, no uns provo-
carà gaire cansament de cames, però
haureu de tenir la ment i la imaginació

ben despertes!

Comencem des del Forn de Calç de Collbató, agafant
un marge dret i llavors unes escales de gat que que-
den a mà esquerra. Anem pujant la pista, que es con-
verteix en gravera, i seguint les indicacions cap a
Serra de Gatells prenem un corriol. D’un cantó a l’al-
tre d’aquest corriol gaudim mirant les feixes de pedra
seca i les barraques de pastor.

Tot seguit, ens dirigim a la Barraca de cal Varela, des-
prés de girar 90 graus a l’esquerra en un indret en què
el coll s’eixampla, marcat amb una fita. Passant pel
costat d’una bassa i les restes d’un antic hostal, hi arri-
bem. Ara, el camí principal ens porta fins al camp de
tir. Seguim un corriol fitat fins agafar unes escales a
mà dreta: som als Saltadors de Can Rogent, on
podem meravellar-nos, de nou, amb les obres antigu-
es de pedra seca.

És moment de tornar, desfent el camí, fins la Barraca
de cal Varela. Tanmateix, encara no ho hem vist tot.
Hem de trobar, en la pista que havíem agafat sortint
de Collbató, la bassa del Senglars. I per últim, en la
mateixa pista, passant de llarg el tram de les escales
de gat, prenent un camí fitat a la dreta, coneixerem la
Font Closa. Tornarem enrere, fins a les escales de gat,
i ens dirigirem altra vegada a Collbató. Un itinerari
tranquil, però ple d’estímuls.

Aigua i pedra seca
a Collbatóla

ru
ta

Anna Pujol

FITXA TÈCNICA
Nom: L’aigua i la pedra seca
Inici i final: Collbató
Distància: 2 quilòmetres
Temps: 1h30m
Dificultat: Baixa

T

Vista meridional de Montserrat (a l’esquerra). A sobre, forn de calç de
Cal Rogent
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El Cardener:
frontera o camí

Ignasi Cebrian

na
tu

ra
ur

ba
na

l Cardener és una frontera i una camí natu-
ral per Manresa. Ha estat una cotilla que
ha impedit el creixement urbanístic des-
aforat. I és un camí de vuit quilòmetres de
llargada dins el terme municipal. Un camí
per al lleure i el gaudí de la gent de la ciu-
tat. Un trosset d’aquest riu, a molt estirar
un quilòmetre, és el parc del Cardener, un

espai nou i ple de natura, alternatiu a d’altres parcs
urbans de Manresa, com per exemple, el de l’Agulla. Una
zona transformada, recuperada i naturalitzada per als
manresans. Comença uns 500 metres riu amunt des del
Pont Nou fins arribar on hi ha el pont del Congost.

Just a la riba del riu, un parc urbà que promet molt i
que caldrà anar descobrint. Es poden practicar esports
com la ruta saludable del Cardener, es pot anar a pas-
sar una bona tarda de primavera o a prendre l’ombra a
l’estiu... És un passeig on podrem veure la fàbrica i les
terrasses dels Panyos, el canal d’aigua, l’esplanada del
parc, el Pont Nou...

Un espai a dues passes o deu minuts de la trama urba-
na de Manresa, un tros de natura de l’Anella Verda.
Però, què hi podem trobar, de natura? Hi podem veure
fauna, sobretot ocells, més fàcils d’observar. En podem
trobar de totes les mides i colors. Colls verds, cueretes
blanques, bernats pescaires, balquers, corbs marins,
polles d’aigua, garses, tudons, tórtores... Però el més
destacable del parc és la vegetació de ribera, la regene-
rada i la que hi havia abans de la recuperació de l’espai.

Algunes plantes interessants pròpies del bosc de ribe-
ra regenerat són: els àlbers d’escorça blanca i clivellada
i fulles platejades, els pollancres, els salzes blancs, els
freixes de fulla petita i els oms. També hi podem veure
tamarius, canyissos i bogues. I altres plantes foranies,
però abundants, com la canya o el plàtan. Cal destacar
la gran plataneda que hi ha a tocar del Pont Nou amb
els seus imponents plàtans que superen l’alçada del
pont. Altres arbres que hi podem trobar són la robínia
i el negundo.

Aquest tros de natu-
ra recuperada i en
recuperació és
només una part del
que serà un autèntic
passeig del riu. Un
passeig que ha d’anar des de Sant Joan de Vilatorrada
fins a Can Poc Oli, com a mínim, ja que es podria esten-
dre fins a l’alçada dels Comtals. Tot el Cardener manresà
haurà de ser un espai de bosc de ribera acompanyat i
resseguit per dos camins un a cada riba on podrem gau-
dir de la natura i de la salut.

Que ho sigui dependrà dels mateixos manresans. Només
caldrà cuidar el tros regenerat i recuperat, el parc de
Cardener, utilitzar-lo i gaudir-ne (personalment, cada
cop que hi vaig em sembla que hi ha més gent). També
caldrà demanar l’ampliació i l’adequació de nous trams
per tal que el riu esdevingui més un camí que no pas una
frontera bruta i oblidada.

E
Uu ametller florit a

la zona del Pont Nou
del parc del

Cardener. Al costat,
una part del bosc de
ribera del parc del

Cardener.
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CCEENNTTRREE  DDEE  NNOORRMMAALLIITTZZAACCIIÓÓ  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA  MMOONNTTSSEERRRRAATT  
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n 
Tel. 93 872 17 07  - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

El diccionari normatiu recull, en la seva
darrera actualització, la forma blog per
designar la «Pàgina web, generalment de
caràcter personal, que té una estructura
cronològica que s’actualitza freqüentment
i presenta informació o opinions sobre
temes diversos». D’acord amb aquesta
decisió, la «Persona que crea i gestiona un
blog» o l’»Internauta que sol navegar per
blogs» s’anomena en català bloguer o
bloguera.

La decisió va ser aprovada el mes de
novembre passat per la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans, que va estu-
diar el cas a petició del Consell Supervisor
del TERMCAT. El Consell Supervisor havia
aprovat l’any 2005 les formesbloc iblocaire,

ara desestimades, per a designar, respecti-
vament, aquests conceptes.

El motiu bàsic que ha menat la Secció
Filològica a proposar el canvi de bloc per
blog (i de blocaire per bloguer -a) és el fet
que blog s’ha hestès en català molt més
que bloc: s’utilitza en la majoria de mitjans
de comunicació catalans, és la forma que
fan servir la major part d’universitats cata-
lanes i ha estat defensada per diversos
especialistes.

El TERMCAT, seguint la decisió de l’Institut
d’Estudis Catalans, difondrà a partir d’ara
les formes blog i bloguer bloguera des
dels seus productes terminològics.
Extret de www.termcat.cat

La Secció Filològica es decanta per blog

elpou.cat
Actualitat, opinió, humor 

i molt més

El que passa a Manresa, a la xarxa!
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Opel Astra Sedan:
harmonia de sensacions

Enric Oller i Carbó
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a darrera carrosseria de la gamma Astra
presenta una línia de tres volums molt
aconseguida. Inèdita en el tres quarts pos-
terior i del tipus cupè de quatre portes,
però amb muntant a les finestres. La cua,
molt ben esculpida, queda integrada amb
encert gràcies a l’allargassament i incli-
nació del vidre posterior. D’aquesta man-
era, els responsables de l’estètica del cotxe

han aconseguit que la flamant variant familiar del
model guanyi 90 litres de capacitat al maleter respecte
de l’Astra de cinc portes, quedant-nos, al final, amb un
compartiment de 460 litres. Un volum que, plegant els
respatllers del seient posterior, pot arribar fins als
1.010.

Particularitats al marge, el conjunt de la nova propos-
ta imposa. Per mida, per línia i perquè pot equipar llan-
des de diferents dissenys de fins a 19 polzades. Amb
aquesta posada en escena, la nova proposta dels ale-
manys sembla més gran del que realment
és. Reprodueix l’elegant frontal generalitzat en els
nous productes de la casa, on els grups òptics oblics
horitzontalment són de llum diürna tipus LED. Vist lat-
eralment, la sensació és de fermesa i amplitud, tot i
que manté la distància entre eixos del compacte (2,68
metres) i fa 4,65 metres de llarg, 1,81 de porta a porta
i 1,47 d’alçada.

Per dins, l’Astra Sedan manté les proporcions del
model de cinc portes, el mateix nivell d’acabats i l’er-
gonomia. La sensació de qualitat impera. Tant a
nivell òptic com tàctil. La posició de conducció rep
bona nota i la visibilitat és excel·lent en qualsevol
direcció. La nostra unitat de premsa, exquisidament
equipada, duia sistema d’il·luminació adaptativa
(AFL+), esmorteïment variable (FlexRide) amb dife-
rents reglatges, navegador Navi 900 amb cartografia
actualitzada per poder circular per 30 països
d’Europa, sis coixins de seguretat, reposacaps actius
als seients del davant, un generós equip d’àu-
dio amb set altaveus i un sistema Start/Stop de
parada i engegada automàtica en les petites reten-
cions, absolutament fidel i sorprenentment precís.
L’enginyós dispositiu FlexFix d’Opel per transportar
bicicletes també està disponible en opció a tota la
gamma. A més, ara és capaç de dur fins a quatre bici-
cletes (80 kg) i desplaçar-se lleugerament per poder
obrir millor la porta del maleter.  

L’oferta mecànica
de l’Astra Sedan
l’integren quatre
mecàniques: dues
de gasolina –1.6
de 115 CV i un 1.4
Turbo de 140 CV– i
els tradicionals
dièsel 1.7 CDTI, de
110 i 130 CV,
respectivament, amb Start/Stop d’origen. A nosaltres,
que hem portat el CTDi més potent, ens ha semblat un
automòbil extraordinàriament suau. Fàcil de dur i molt
silenciós, és capaç de superar amb escreix els límits
màxims establerts en carretera i autopista, d’accelerar
de 0 a 100 km/h en molt poc més de 10 segons i de
mantenir mitjanes sostingudes de consum de l’ordre
dels sis litres. Ens ha agradat especialment per la noble-
sa de reaccions i pel taratge de l’arquitectura de les sus-
pensions. Filtren molt bé les irregularitats del pavi-
ment, no permeten gronxaments molestos de la car-
rosseria i generen seguretat al volant tot i que aposten
pel confort. La versió de gasolina més potent és l’única
que pot associar-se al canvi automàtic opcional de sis
velocitats. La versió descapotable passa a tenir la seva
pròpia gamma i nomenclatura. L’han anomenat
Cascada.

L

FITXA  TÈCNICA
Motor: 1.686 cc; 130 CV a 4.000 rpm; 30,6 m. kg de 2.000 a
2.500 rpm. Canvi: manual de 6 velocitats. Pneumàtics:
235/45-18. Tara: 1.428 kg. Vel. màxima: 203 km/h. Consum
mitjà : 3,9 l/100 km. Emissions de CO2: 117 g/km. Preu :
21.725 euros.
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Enric Berengueras Negre

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

uè ens pot explicar de
la seva etapa de regi-
dor a l’Ajuntament de
Sallent?
—Eren uns temps en
què el que deia l’alcal-
de anava a missa. Tot
estava amanit entre
l’alcalde, el secretari i
l’interventor. Recordo

que tenia al meu càrrec els urbans i fou
complicat perquè havia d’escoltar els
guàrdies i la gent del carrer. Estar bé amb
tothom és molt difícil. Hi ha un sallentí
que va durar un temps que em feia mala
cara. Controlava els fulls de servei dels
urbans. Mai no els vaig poder treure dels
bars, on feien tertúlia i eren un mal
exemple per l’Ajunta ment. Entre els pro-
jectes més importants de l’època, remar-
caria el pont Nou, gràcies a les contribu-
cions especials dels veïns, ja que les insti-
tucions gairebé no van aportar subven-
cions, només el Govern Civil. Ha estat
una obra important per al poble, ja que
hi ha guanyat molt, sobretot pel que fa a
la circulació. Vaig entrar-hi com a regidor
de Cultura i Esports i en vaig sortir com a
tinent d’alcalde de Governació.

—Per  què no es va presentar a les pri-
meres eleccions municipals democràti-
ques del1979?
—N’estava tip. No em van quedar
ganes de discutir. Possiblement, la
democràcia va introduir uns temps més
bons, però també diferents, amb els
partits polítics que pressionaven.

TVE
—Com és que va entrar com a càmera
a TVE?

—Va ser una casualitat. De jovenet
havia jugat al tennis de taula, i al cap
dels anys una colla d’amics em van ani-
mar per ser-ne president, ja que volien
pujar de categoria. Un bon dia, el secre-
tari del club em va invitar a anar a
Barcelona a veure un partit de la Copa
d’Europa en què jugava el 7 a 9, del car-
rer Aragó. Recordo que estava més
pendent del càmera que filmava que
no pas del partit de ping-pong. Quan
se’n va anar el vaig seguir i li vaig pre-
guntar per la seva càmera, que era de
16 mm. Em va demanar d’on era i en
dir-li de Sallent, em va explicar que hi
tenia un familiar. Li vaig dir que tenia
molta afició al cinema i la fotografia. Em
va dir que em presentaria el cap d’infor-
matius, Sáenz Guerrero, el germà del
qual era director de La Vanguardia, i
que potser em podrien fer corresponsal
de la zona del Bages, on no hi tenien
ningú. Era el gener de 1968, hi vaig
anar i quan vaig tenir una càmera de 16
mm em van encarregar un rodatge a
Igualada, sobre la col·locació de la pri-
mera pedra d’un institut, però se’m va
avariar i la vaig haver d’arreglar.

Aleshores em van deixar fer una prova
als jardins de Sallent. Tot seguit em van
encarregar un reportatge sobre els
Traginers de Balsareny. Des d’aleshores
vaig anar alternant la meva feina a TVE
amb la del taller de Carrosseries
Comellas de Sallent, on retolava les
portes dels camions.

—Com eren els estudis de Miramar?
—Havia estat un hotel. Era un xalet
petit, on els redactors havien de treba-
llar gairebé l’un sobre l’altre. No hi
havia lloc per treballar. Tothom estava
apilotat. Als anys 80 es va fer el canvi als
estudis de Sant Cugat. Va ser com pas-
sar de la nit al dia. Vam guanyar en
espai i en qualitat de feina. A més a
més, amb l’arribada del vídeo, el labo-
ratori per revelar ja no va funcionar mai.
Hi havia uns tallers de fusteria, amb
decorats. Amb el temps, es van ampliar
els estudis de producció, ja que la plan-
tilla havia arribat a les 700 persones.
Actualment potser n’hi ha tan sols 150.

—Els primers anys treballava sol?
—Sí. Les imatges de la comarca i dels

Q
Càmera de TVE als estudis de Miramar i Sant Cugat. Durant dèca-
des fou responsable de les notícies que la televisió pública esta-
tal donava a conèixer de les comarques del Bages, Berguedà i
Anoia. Va veure néixer i evolucionar la televisió publica del país;
bon coneixedor del periodisme manresà dels anys 70-80. Va ser
regidor de l’Ajuntament de Sallent als anys setanta i en va plegar
amb les eleccions del 1979. De pintor industrial a la joventut,
quan es va jubilar de la televisió l’any 1998, es va dedicar a pin-
tar aquarel·les i s’especialitzà en les ermites romàniques de la
comarca del Bages.
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voltants les feia a la meva comoditat.
Per exemple, de les mines de Fígols o
d’una granja que havia contaminat una
riera, se’m demanaven imatges dels
afores, ja que havíem d’evitar els pro-
pietaris, que si observaven càmeres
professionals es posaven nerviosos.
Més d’una vegada s’havia arribat a
situacions complicades i en una ocasió
em van trencar els vidres del cotxe.
Alguna vegada, en rodar imatges d’una
masia, m’havien demanat si era per
apujar la contribució. Molta gent no es
fiava de les càmeres i et posaven la mà
davant de l’òptica.

Accident de Fígols
—De quines notícies o reportatges se’n
recorda més pel seu impacte?
—De l’accident de les mines de Fígols.
Em va impactar molt veure com treien
els cadàvers i la tensió i angoixa amb
què ho vivien els familiars. Estaven al
meu darrera i cada cop que en treien
un deien: «Serà el José, el Mariano...».
Tothom plorava. Em va afectar molt i
tota la vida me’n recordaré. M’havia d’a-
magar darrere la gent o d’un arbre i
intentar passar desapercebut, perquè
em posava a la seva pell i tampoc em
faria gaire gràcia que en aquelles cir-
cumstàncies em fessin fotos. S’havia de
respectar el silenci.

—Des de quan tingué dedicació exclu-
siva a la televisió?
—Des del 1971. A més de la comarca
cobria tota la Catalunya Central, així
com el Penedès, el Garraf i el
Tarragonès. Era col·laborador fix i a par-
tir del 1974 ens van fer uns cursets als
palaus de congressos de Barcelona i
Madrid per obtenir un carnet de càme-
ra professional de televisió. Recordo
que vam començar filmant amb
pel·lícula de blanc i negre en negatiu, i
després de color. Aleshores feia de
reporter gràfic, és a dir, fotografia perio-
dística per a notícies. Fins i tot em van
plantejar anar a viure a Barcelona.

—Com és que no hi va anar?
—Era l’època en què el director de l’ens
era Federico Gallo, acompanyat de Lluís
Pruneda, Arandes, que em necessita-
ven. Feia totes les notícies de Manresa,
com el bàsquet o la Llum. El director
d’informatius i programes de TVE,
Sáenz Guerrero, em va fer adonar que
no em convenia viure a Barcelona per-
què em pagaven dietes i desplaça-

ments. Vaig ser un free lance que alhora
feia de col·laborador fix. Sempre vaig
anar carregat de feina i estressat fins
que em vaig jubilar l’any 1998, amb un
rodatge a la Caixa d’Estalvis de Manresa
a Santpedor, al polígon de Santa Anna,
on van posar un caixer automàtic que
simulava l’expedició d’euros.

—Mai no va arribar a estar fix en planti-
lla?
—No, perquè tampoc no em va interes-
sar. Guanyava més per lliure, em podria
treure un sobresou i em pagaven les
dietes. També és veritat que treballava
una mica a precari i algun dia m’hau-
rien pogut deixar d’avisar, però sabia
que de la meva feina n’estaven con-
tents i aquesta era la millor garantia
perquè me’n continuessin donant.

—Quina és la seva evolució dins la tele-
visió pública?
—Rebíem ordres de rodatge i jo el feia
sempre amb un periodista, sobretot
quan es tractava d’una notícia amb cara i
ulls. La meva preocupació principal era
mirar la llum i el focus, mentre ell es cui-
dava de la informació. De la zona, venia
sovint Carles Sabater, d’Igualada, que ara
és a premsa de la Diputació de
Barcelona, i la terrassenca Francesca
Campoy. Durant anys, les notícies de
Manresa les compaginava amb Josep M.
Pintó, amb qui tenia amistat. Era molt
voluntariós i afegia quatre ratlles a les
meves imatges. El reportatges difícils d’e-
ditar els feia sempre amb periodistes de
la casa, fossin o no de caràcter esportiu,
per exemple, Juan Manuel (Tito) Rueda,
Josep M. Casanovas, Juan José Castillo,
José Félix Pons, (un bon xicot, amb una
veu radiofònica molt maca i que trans-
metia molt bé els partits de futbol), Arias,
Seto, Pedro Barthe (pel bàsquet), Josep
Ruiz Orland... I també alguns becaris que
feien alguna feina a qui havia d’insistir
perquè em demanessin alguns plànols.
També xerrava sovint amb Irene Mir, pre-
sentadora de continuïtat als estudis de
TVE. A ella i també al José Luis Barcelona
els vaig convèncer per venir a Sallent a
presentar el Festival del Llobregat, quan
feia de regidor a l’Ajuntament de Sallent.

Manresa
—Quina ha estat la seva col·laboració
amb periodistes com Francesc Serrat o
Vicenç Comas?
—Sovint em movia per Manresa, ja que
hi venia a rodar el partit del bàsquet. El

Vicenç Comas també corria pel pavelló i
el Serrat estava amb en Pintó a Ràdio
Manresa. Durant una temporada, a TVE,
em van demanar que a més de les imat-
ges fes alguna pregunta als protagonis-
tes. Li ho vaig dir al Comas i al Serrat, que
col·laboraven desinteressadament. Una
vegada vam anar a pujar la Pica d’Es tats
amb el Joan Raventós. Li vaig dir al
Comas si ens volia acompanyar, però ens
va esperar a baix. De retorn ens va caure
una forta pedregada. Era una feina d’a-
venturers.

—Anava sovint per Ràdio Manresa?
—Sí, quan tenia estones m’hi deixava
caure. Entrava al despatx del director,
Josep Mira Pons, que tenia una gran
facilitat de paraula i parlàvem de coses
supèrflues i del que passava a
Barcelona, així com de l’Arandes, a qui
ell coneixia. Amador Díaz tenia un
caràcter més impulsiu i el Josep M.
Pintó era un tros de pa. Tots plegats
feien una ràdio més directa al públic
que no pas ara, i unida a la ciutat de
Manresa.

—Coneixia també els redactors del
diari Manresa?
—Sí. El director era el Lozano, que
sempre em demanava fotos noticia-
bles del moment i les publicava sovint
com una col·laboració desinteressada.
Però tenia més contacte amb en Lladó
i el Serrat, que per a mi era l’ànima de
la Gazeta.



25EL POU · ABRIL 2013

—Com eren els stand up i les cròniques
de l’època?
—Un stand up era la presentació curta
d’un tema o la introducció a l’inici del
programa, de 15 segons. Hi havia un
periodista, Narcís Clotet, de Regió7, que
escrivia molt bé, però no hi havia
manera de sortir-se’n perquè s’hi posa-
va nerviós. La majoria, sense haver de
llegir, clavaven la introducció amb el
temps que se’ls demanava, com per
exemple Jordi Jané, que ara ha entrat
definitivament com a fix a Sant Cugat.
Pel que fa a les cròniques eren gairebé
sempre les notícies d’actualitat o amb
guions preparats i una escaleta temàti-
ca, com el reportatge sobre el tèxtil del
Berguedà, que vam estar tres dies per
rodar-lo.

—Quina va ser la seva col·laboració
amb periodistes com Remei Cano o
Alícia Garcia?
—Tant la Remei com l’Alícia, que treba-
llaven en emissores manresanes, eren
les encarregades de cobrir algunes
notícies i els donaven un tant per notí-
cia. Per exemple, de l’Alícia recordo que

la vaig conèixer a la missa de les
Vespres de Montserrat. A vegades eren
elles les que m’avisaven a mi perquè els
fes les imatges.

—Parlem una mica dels canvis tecno-
lògics...
—Comencem amb cinema de 16 mm,
amb blanc i negre i negatiu. Va durar
des del 1968 fins a l’any 1983, tot i que
des del 1970 ja es va passar al color. La
casa Gevaert ens va fer uns cursets a
l’Escola de Ràdio i Televisió de la
Rambla per familiaritzar-nos amb el
temple i la sensibilitat de les noves
pel·lícules. Pel que fa al so, es treballa-
va amb doble banda. Les càmeres eren
mudes. Habitualment érem un càmera
i un ajudant que gravava el so amb un
magnetòfon, i s’havia de sincronitzar
imatge i so per mitjà d’una claqueta.

Tot i així, de vegades hi havia un desfa-
sament en el muntatge. El principal
avantatge del vídeo, que sorgeix el
1983, és la rapidesa. M’havia trobat
arribar als estudis de Sant Cugat i por-
tar la cinta directament a la taula, ja
que quan corria pressa s’emetia sense
muntar. Recordo una vegada que vaig
portar unes imatges de Montserrat i tal
com va arribar la cinta se’n va anar al
calaixó de la taula per editar-la en
directe. Per fer-ho cal experiència i
saber rodar bé en directe.

TV3
—Justament aquest any 1983 neix TV3.
Com van ser les relacions?
—Amb el naixement de les noves tele-
visions els productors i els caps d’àrea
ens van exigir més rapidesa a l’hora de
portar les imatges.

—La influència de TV3 va servir per
racionalitzar la feina a TVE?
—Sí. Quan treballàvem a Miramar anà-
vem a rodar el càmera, el xofer, el tècnic
de so, el de llums. Anàvem quatre o
cinc persones per fer una peça de 20

segons, amb un Dodge Dard que sem-
blava que hi anava un cap d’estat a
dins. I fins i tot un ajudant de produc-
ció. Tanta gent tenia sentit per estar
una setmana a Nàpols, per exemple, on
sis persones hi vam anar una vegada
per fer un seguiment a Maradona. Ens
calia un productor perquè havíem de
demanar permisos. Però TV3 ens va
ensenyar el camí amb el seu sistema de
treballar, ja que amb dues persones
cobrien perfectament qualsevol notícia
i n’hi havia prou per fer la mateixa feina.

—Com eren els entrenaments al camp
del Barça?
—Hi vaig anar a l’època que entrena-
ven el Cruyff i el Bobby Robson, amb
el Reixach entremig. M’havia passat
setmanes que hi anava cada dia. A
dos quarts d’onze començava l’entre-

nament, amb quatre tocs de pilota i
quatre exercicis, mentre el Cruyff i el
Reixach passaven l’estona asseguts
damunt la pilota. Després ens feien
baixar a la roda de premsa. Tot plegat
s’acabava a dos quarts d’una, en què
el Tito Rueda s’emportava la cinta cap
a Sant Cugat i jo ja havia fet. Com a
anècdota et puc dir que una vegada la
televisió asturiana volia imatges de
fora del camp i em va tocar oferir-li
assistència tècnica. Volia col·locar la
càmera a prop de la llotja, però el pre-
sident Joan Gaspart no m’ho va per-
metre. Em va saber molt greu perquè
teníem l’autorització. En l’època del
president Núñez, que estava enemis-
tat amb Julián García Candau, TVE no
podia entrar a l’estadi i havíem de fer
les entrevistes a través de les tanques
publicitàries. Una vegada vaig anar a
fer el bàsquet al Palau Blaugrana i el
públic va començar a cridar: «Televisió
espanyola fora». Pagava els plats tren-
cats de l’enfrontament entre els dos
dirigents.

—D’on sorgeix l’interès per la pintura
artística?
—Quan em vaig jubilar em vaig plan-
tejar de fer alguna activitat nova.
Tenia por que després de treballar 30
anys en un sistema d’estrès diari, em
faltés alguna cosa. Vaig comprar pin-
zells i cavallets i em vaig dedicar a la
pintura. Em vaig especialitzar en l’a-
quarel·la i pràcticament vaig vendre
totes les obres, especialment les dedi-
cades a les ermites romàniques del
Bages. Un senyor a qui li agradava
molt l’art romànic, se’m va quedar
tota l’obra que encara em quedava.
Últimament combinava la fotografia
amb la pintura.

—Què ens pot dir del seu interès per la
fotografia?
—Va durar un temps que de tot el que
gravava per la televisió, en treia una
fotografia per a mi. Fins el 1974 porta-
va una càmera fotogràfica i portava les
fotografies a la Gazeta de Manresa, i
també les enviava a La Vanguardia. En
guardo els negatius. Per exemple, de
quan es va començar a construir el llac
de l’Agulla, on només hi havia un des-
campat. Tinc diverses fotos interes-
sants, com les de l’accident de les
mines de Fígols, amb més de 30 morts.
Filmava com treien els difunts tapats

«Recordo molt l’accident de les mines de
Fígols. Em va impactar molt veure com

treien els cadàvers i l’angoixa dels familiars»
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el perfil
nric Berengueras i Negre
neix a Sallent el 16 de
juliol de 1933. Bàrbara, la
seva mare, provenia de
Llesui i fou teixidora de la
Fàbrica Vella de Sallent. El

seu pare, Josep, d’Artés, també fou
treballador tèxtil, a la Fàbrica Sala.
Té un germà, Agustí, que fou
comercial. Va cursar estudis prima-
ris a l’Escola Nacional de Sallent
fins als 13 anys, en què comença a
exercir com a pintor industrial de
pisos. Després passa a treballar a
Manresa i s’està quatre anys a les
Pintures Corrons del carrer
Sobrerroca. Fa el servei militar a
Barcelona, on aprofita les tardes per treballar en un taller
especialitzat en les tanques publicitàries que anuncien les
principals pel·lícules barcelonines. L’any 1955 s’estableix
de pintor a Sallent fins el 1968, en què entra a TVE, de la
mà del cap d’informatius, Sáenz Guerrero. Alterna la feina
a TVE amb la del taller de Carrosseries Comellas, on retola
cabines i viseres de camions. Es casa amb Teresa Gómez
Bacardit, amb qui tenen dues filles: Sílvia i Mercè. A TVE es
dedica a la corresponsalia i a tasques de cap de producció
fins que el 1971 deixa els rètols i s’hi dedica exclusiva-
ment. N’és col·laborador, però a partir de 1974 se n’ha de
ser professional, així que fa uns cursets a Madrid i
Barcelona per tal d’obtenir el carnet de càmera de televi-
sió professional. De 1974 a 1979 va ser regidor de Cultura
i Esports a l’Ajuntament de Sallent. S’hi va implicar força i
va arribar a tenir responsabilitats de tinent d’alcalde. Per
TVE realitza un o dos rodatges al dia fins a la seva jubila-
ció, el juny de 1998. En 30 anys va arribar a fer uns 6.000
reportatges, la majoria sobre temes de la comarca, però
també d’altres a 200 quilòmetres de distància. A la tele va
viure els canvis del cine de 16 mm en blanc i negre al
color, el so i el vídeo. Els primers anys treballava sol, però
als 80, amb la incorporació del so a la notícia, treballa pri-
mer amb un presentador-corresponsal, com Francesc
Serrat o Vicenç Comas. Després treballa amb periodistes
autònoms que busquen notícies per TVE al Bages,
Berguedà i Anoia, com Carles Sabater, Remei Cano, Alícia
Garcia, Jordi Jané... També va viure el canvi dels estudis de

Miramar a Sant Cugat. Va conèixer força periodistes i pre-
sentadors de la tele d’aquells anys: Irene Mir, Fèlix Pons,
etc., i ha viscut canvis de direcció arran de canvis polítics,
la cohabitació amb TV3... Sobre el periodisme a Manresa
d’aquells anys, coneix bé la gent de Ràdio Manresa,
Amador Díaz, Josep M. Pintó i també la gent del diari
Manresa. Als primers anys de vegades cobria notícies amb
les dues càmeres, la de filmar i la fotogràfica, i venia les
fotos al diari Manresa i a també a La Vanguardia i l’Agència
EFE. Coneix bé els fundadors del Regió 7. Va recomanar-los
corresponsals com l’Enric Badia, que ara és un dels vete-
rans del diari. Recorda notícies de la zona que el van
impactar força: l’accident de les mines de Fígols o les
obres del túnel del Cadí. De tots aquests temes en va fer
una exposició fotogràfica a la sala Vilà i Valentí de Sallent.

Abans de jubilar-se s’interessa per la pintura artística i s’es-
pecialitza en l’aquarel·la. Pinta les 40 ermites romàniques
que hi ha a la comarca de Bages i participa en quatre
exposicions, a través dels Amics de l’Art Romànic, que
aleshores presidia Francesc Villegas: comença durant la
Fira de l’Aixada a la sala gòtica de la Seu i també exposarà
a Sant Fruitós, Moià, Navàs i Sallent. També fou conegut a
Sallent per la seva activitat esportiva: president del Club
Tennis Taula, membre de la junta directiva del Club de
Futbol Sallent i vicepresident del Club Natació, com
també per les seves activitats culturals: fou president del
Foto Club Sallent durant quatre anys.

E

amb unes mantes i aprofitava per aga-
far una càmera de fotos i retratar el
moment. Molta gent me les ha dema-
nat posteriorment, com per exemple la
revista Destino, que fins i tot se’m volia

quedar els negatius, però m’hi vaig
negar. Recentment, n’he fet una expo-
sició a la sala Vilà i Valentí de Sallent,
amb l’inici de les obres del túnel del
Cadí, del pantà de La Baells, visites de

polítics de l’època, com Tarradellas o
Samaranch... Quan vam passar al
vídeo, ja no podia fer les fotos, perquè
llavors la càmera em pesava cinc quilos
i n’era presoner.
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quadern obert
Josep M. Massegú
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L’Estel i el Cavaller de Sant Jordi

Text i il·lustració:
Pere-Joan Cardona

’entre l’última lluïssor
de l’horabaixa s’entre-
veu un cavaller avan-
çant feixugament a tra-
vés dels camps nevats.
Finalment sembla tro-
bar un objectiu: una
gran pallissa sorpre-

nentment ubicada al mig d’un camp. El
vent xiula fort i el personatge té prou feina
per descavalcar, assegurar el cavall a recés
del vent, plantar la llança que enarbora el
seu estendard i entrar al refugi.

L’olor d’ordi germinant li és familiar. Apro -
fitant l’últim raig de sol aconsegueix alli-
berar-se de la malla i es deixa caure al da -
munt del jaç tebi de gra, on colga el braç i
la cama malferits. La llum es retira de sob -
te. Acluca els ulls. Entra en un son profund.

Fent camí, el cavaller s’ha vist acompanyat
per misèria i tristor. I ha sabut que el seu
objectiu és proper. Les alzines cre  mades
contrastant amb la blancor de la neu li
han confirmat que, efectivament, la seva
presa és a la vora. El Drac, per fi el Drac.

Un raig de sol intens el desvetlla enmig
d’una boira confortable. Una veu melo-
diosa li parla atenta. Una pell sedosa li ne -
teja la seva i manipula curosament la feri-
da del braç i la cama. Ha perdut la noció
del temps. Quant temps fa que és allà aja-
gut? S’incorpora en notar uns capcirons
de seda que li forcen a fer-ho i beure una
mena de nèctar tebi i dolç, barreig d’ordi
fermentat, farigola, romaní i mel.

Es descobreix nu enmig del gra germi-
nant. Desenes de minúsculs brots sorgits
de les llavors s’han endinsat en les seves
ferides per eliminar-ne la infecció i putre-
facció. El cavaller intueix davant seu la
imat ge d’una noia preciosa de pell blan-
quíssima.

En veure’l atabalat, la donzella vol estron-
car el seu neguit i l’informa que fa almenys

mitja lluna que hi reposa. Però que no
pateixi, que aquell és un lloc segur, que els
sicaris de l’Ordre del Drac no el podran
descobrir en aquell racó perdut. No s’atre-
veixen a endinsar-se en els boscos, a dei-
xar el camí ral. Saben que al rerepaís són
observats i escarnits. Són lluny dels adula-
dors que els fan la gara-gara...

—Llavors, el Drac, les ofrenes huma-
nes...–el cavaller per fi s’atreveix a ordenar
un pensament.

—El Drac rai! –explica la donzella amb una
veu rodona, afinada, celestial–. Un perill
precís, un enemic identificable, un objec-
tiu diàfan... Què més voldríem que tenir un
Drac contra qui lluitar... i un cavaller com
vós per eliminar el perill d’una estocada...!

—I aquest Ordre de què em parleu?

—És el que organitzava les víctimes que
calia aportar al Drac. Ja sabeu, les rifes
mensuals per decidir quin descendent de
quina família s’havia de sacrificar. Ells
tenien cura de tot plegat. Primer figurava
que eren una mena de monjos que feien
una feina que no volia fer ningú. Feien
una espècie de «servei» al País. Però la
seva activitat va anar degenerant. Es van
anar enriquint a poc a poc. Es va saber que
hi havia famílies que pagaven per evitar el
sorteig als fills. Hi va haver una revolta.
Però ja era massa tard. Eren massa pode-
rosos. Van aconseguir el poder absolut. Si
eres amb ells, t’estalviaves la loteria. Si no,
cada mes la desgràcia es podia rabejar
amb la teva família. Us podeu ben imagi-
nar que n’hi havia unes quantes contra les
quals la «sort» fou especialment cruel.

-I la Princesa?

-Això fou abans de l’Ordre. El bon rei va
acceptar la seva sort i el Drac es va cruspir
la Princesa... El Rei va entrar en un estat de
melangia extrema... en aquest punt
l’Ordre va néixer per fer-se càrrec d’aque-
lla roïna obligació: la de servir el Drac. Però
parlem de fa molts anys, cavaller; cavaller
de Sant Jordi! El Drac va morir...

—I doncs? Les alzines cremades que he
vist pel camí? La misèria? La tristesa?
–exclama esglaiat el cavaller.

—Ja ho veureu, missenyor. Mort el Drac,
després d’agonitzar durant molt de
temps en el seu jaç putrefacte, els seus
adoradors van viure una mena de trans-
formació sobtada i van començar a con-
viure amb nosaltres. Per evitar recels i sus-
picàcies vam recuperar les nostres institu-
cions mil·lenàries, amb el vostre esten-
dard com a senyal. I es van fer unes lleis
que tothom pogués subscriure. No hi
hagueren revenges ni retrets. Finalment
els sacrificis s’havien acabat. Les famílies
que no érem del bàndol de l’Ordre fórem
els guanyadors morals i, confiats, introdu-
irem matisos a la nova legislació que en
un futur proper serien fàcilment interpre-
tables per fer el País ple, lliure i just que
ens havien deixat els nostres avis...

—Ja ho entenc, i els de l’Ordre van pensar
el mateix, però a l’inrevés... –afegeix el cav-
aller lentament i pesada.

—... i ha arribat un punt que ja ni respec-
ten la creu vermella del vostre estendard.
Ans al contrari, se’n riuen i en fan befa
quan el veuen. El que fou símbol del nos-
tre govern durant segles, símbol del
poder del nostre poble, n’han fet draps de
cuina... per treure la pols...

Com cada any, publiquem en aquest espai un relat amb motiu de
la diada de Sant Jordi. En aquesta ocasió, text i il·lustració són del
metge i investigador Pere-Joan Cardona, premi Bages de Cultura.
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—Què dieu, missenyora? Què voleu dir?
–s’incorpora el cavaller despullant el tors
en fer caure el gra que l’embolcalla–. És per
això que teixiu aquests estendards vi rolats
amb les quatre barres, el triangle i l’estel?

—Efectivament, missenyor. Aquest és l’es-
tendard de la nostra llibertat. Però des-
canseu, missenyor, descanseu, que el vos-
tre mal no vol sotragades.

I així prosseguí la relació. Ell reposava
immers en l’ordi germinant que li curava
les ferides. I la donzella venia tres cops al
dia per airejar el gra amb una mena de
forca, i portar-li menjar i beure. Mentres -
tant l’atenta donzella aclaria pacientment
les qüestions que el cavaller feia per
entendre la situació.

«Primer van prendre’ls l’aigua fent nous
canals riu amunt; després van arrencar-los
els ceps fent-los passar amb raons de
malures i futurs plançons que mai no van
veure; posteriorment van prohibir els
ruscs i van gravar els molins, i el romaní,

necessari per elaborar la cervesa. Els
homes es veien obligats a emigrar per cer-
car un jornal a terres llunyanes... I no sem-
pre tornaven...

Els incendis sovintejaven igualment,
estranyament coordinats i iniciats en dies
de fort vent... la terra era cada cop més
erma, i més encara aquell any que gairebé
no havia plogut; i l’ordi, l´únic que els
havien deixat per subsistir, en prou feines
treia el cap... »

Finalment, el cavaller es va refer. Va
començar a exercitar-se i agafar forces per
al seu nou viatge; bo i ajudant la donzella
en el seu tràfec per produir cervesa i tenir
cura del rusc clandestí d’abelles.

Un bon dia, a l’albada, la donzella es va
trobar el cavaller dalt la seva muntura,
amb la capa, la malla, la llança i al capda-
munt el seu estendard. Semblava prest
per marxar.

—He de partir.

—Bona sort tingueu, cavaller –va dir la
donzella, que traginava un cistell ple de
banderes de quatre barres encimbellades
pel triangle estelat.

—Veig que heu fet feina aquesta nit, mis-
senyora! Ja fa temps que veig el vostre
nou senyal arreu per on vaig: muntanyes,
boscos, parets de pallisses i de masos, cor-
riols, campanars i ajuntaments; fins i tot
conills i perdius sembla que la dibuixin a la
pell i les plomes... No em necessiteu aquí,
oi?

—Necessitem que feu saber la nostra
determinació arreu on us invoquen i us
veneren. Feu-los saber que aviat serem
com ells...

—Que tingueu sort, missenyora... 

—Estel, cavaller Sant Jordi, per servir-vos!

—Doncs bona sort, Estel, i a tots els estels
com vós, perquè veig ben proper el dia de
la vostra llibertat.

Born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com
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Antic col·legi de Sant Ignasipa
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quest mes
p a r l e m
d’una de
les obres
importants
però poc
valorades
del nostre
patrimoni.

Aquest gran edifici, situat
entre els carrers de
Viladordis, Vidal i
Barraquer i la via de Sant
Ignasi, ha estat el gran
col·legi i residència dels
jesuïtes que, amb el
temps, es convertí en un
dels centres d’educació de
la burgesia catalana; és a
dir, és un dels equipa-
ments escolars més antics i ambiciosos del país.

Es va construir en un terreny contigu a l’hospital de Santa
Llúcia, un dels llocs freqüentats per sant Ignasi als afores de
Manresa. L’edifici ha esta col·legi dels jesuïtes en cinc etapes
diferents entre 1620 i 1892, separades per quatre expulsions
de l’orde d’Espanya els anys 1767, 1820, 1835 i 1868. El 1892,
la institució es va traslladar a Sarrià, on encara funciona ara.
La resta dels períodes ha estat col·legi municipal, centre de
secundària, col·legi dels Maristes (1900-1910) i escola d’arts i
oficis (des de 1902 fins a 1836). Durant la Guerra Civil fou
hospital militar i en els primers anys del franquisme acollí
una companyia de soldats treballadors (presoners republi-
cans que feien treballs forçats com la construcció del pont de
la Reforma) i, més endavant s’hi va traslladar el museu i l’ar-
xiu de Manresa. El 1962 fou declarat monument històric i
artístic.

El col·legi començà a funcionar el 1620 en unes dependèn-
cies de l’antic hospital. L’edifici actual és un gran casal de
planta quadrangular amb un pati central que es va constru-
ir en dues etapes, començat en estil barroc i acabat en neo-
clàssic. La primera fase es va construir entre 1750 i 1767,
data de la primera expulsió dels jesuïtes, i constava de les
ales nord (que dóna a l’actual via de Sant Ignasi) i oest, ados-
sada a l’antiga església que es va ensorrar durant la Guerra
Civil en el solar que ara acull la sala Ciutat o Loiola. La sego-
na fase es va fer entre 1864 i 1868 (data de la quarta expul-
sió), sota la direcció de l’arquitecte Modest Fossas i s’hi van

construir les dues ales que tanquen el quadrilàter, la sud
(que dóna al carrer de Viladordis) i l’est, davant de les pisci-
nes. La poca durada de l’obra va fer que l’edifici restés inaca-
bat, tal com es veu avui dia a les cantonades. Tres de les ales
són de planta baixa i tres pisos i la que dóna al carrer
Viladordis només té planta baixa i un pis. Aquesta és la que
tenia la façana principal i manté l’antic portal barroc de gres
motllurat que feia d’accés al segle XVIII. La façana de la via
de Sant Ignasi és plana, sòbria i senzilla, amb obertures que
no tenen un ordre aparent a excepció de la galeria de fines-
tres del pis superior. La seva alineació és una mica irregular
perquè seguia el curs del torrent. La façana del carrer de
Vidal i Barraquer té les obertures col·locades seguint eixos
verticals ben marcats. No hi ha portes d’accés perquè dona-
va als horts del col·legi. Les estances estan organitzades al
voltant d’un claustre porticat amb arcs de mig punt en la
planta baixa. A les cantonades hi ha les escales d’accés. El
sistema constructiu és de murs de càrrega i pilars de pedra
en les ales del segle XVIII, mentre que en l’ala est els pilars
eren de fosa, fins que van ser substituïts al final del segle XX
amb les obres de reforma del museu i l’arxiu. Els murs són
de paredat amb emmarcaments i cantonades de carreus
ben tallats i de maó arrebossat al tercer pis.

A

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS
-Ignasi Bajona Oliveras, L’antic Col·legi de Sant Ignasi de Manresa.
Una crònica de les seves vicissituds, Centre d’Estudis del Bages,
Manresa, 1998.
-Ignasi Vila Despujol, Sant Ignasi (Sarrià). Història d’un col·legi cente-
nari, Barcelona, 1995.
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propostes
MÚSICA Jofre Fité

Antònia Font
l grup mallor-
quí Antònia
Font actuarà a
la Sala Gran
del teatre

Kursaal de Manresa el
divendres 19 d’abril a
les nou del vespre. El
quintet, format per Pau
Debon (veu), Joan
Miquel Oliver (guitarra,
composicions), Jaume
Manresa (teclats), Joan
Roca (baix) i Pere Miquel
Debon (bateria),  en la gira de presentació del seu dar-
rer treball Vostè és aquí (2012), un disc de quaranta
temes breus dividits en tres itineraris, que representen
tres línies de metro, que ha estat ben rebut per la críti-
ca i els incondicionals del grup. Sens dubte, una bona
manera de començar el cap de setmana. L’entrada val
22 euros.

TEATRE Rosa Clarena

Tu digues que m’estimes
quest any per celebrar Sant Jordi, El
Galliner us proposa un muntatge sobre el
món de la parella. Déu n’hi do les propostes
que tracten aquests temes que s’estrenen
darrerament. Fa poques setmanes, la sala
petita del Kursaal va quedar petita per aco-

llir tot el públic que volia veure La nostra campiona par-
ticular (amb la manresana Alícia Puerta i Santi Ricart), i
a final de temporada (11 i 12 de maig) també ens espe-
ren tres funcions de la comèdia El nom (de Jordi
Galceran i dirigida per Joel Joan), que explica els tràfecs
i malentesos que de vegades es tenen a l’hora d’escollir
el nom de les
criatures. L’obra
que us propo-
sem per Sant
Jordi és Tu
digues que l’es-
times, d’Ivan
Campillo, una
comèdia que
retrata la histò-
ria d’una pare-
lla que és a punt de casar-se... I d’una parella que és a
punt de separar-se... I d’un amant jove i atractiu... I
d’una infidelitat descoberta... I d’una infidelitat per des-
cobrir... En definitiva, una comèdia d’embolics que parla
del món de la parella; i que és, alhora, una reflexió sobre
les relacions d’amor i d’amistat, amb molt d’humor. La

cita és el dia 23 d’abril a les 9 del vespre a la sala gran
del Kursaal; amb el mateix Ivan Campillo en el reparti-
ment, acompanyat per Sílvia Forns, Ramon Godino,
Laura Sancho i Joan Sureda. Una de les millors maneres
d’acabar la Diada de Sant Jordi!

CINEMA David Torras

Part sota control
res mesos
de rodatge
seguint vint
embarassos
de diferent
tipus i con-

dició social han per-
mès que Jorge
Caballero i la gent de
Gusanofilms hagin aconseguit amb Nacer un docu-
ment que emociona a partir d’un muntatge que enca-
dena des de les il·lusions i les pors pre-part fins a les
reaccions de pares i família de cinc d’aquests naixe-
ments. Així el part social sota el control dels procedi-
ments sanitaris vist a través de les càmeres evidencia,
entre altres coses, un dels grans conflictes de la moder-
nitat: allò humà vs allò tecnològic. S’ha estrenat en els
millors festivals de documental d’arreu del món i ha
guanyat diversos premis com el de millor pel·lícula al
prestigiós festival l’Alternativa el novembre passat.
Nacer es podrà veure a Manresa el proper diumenge 21
d’abril al teatre Conservatori, i comptarà amb la presèn-
cia del seu realitzador.

ART Maria Camp

De tot una mica
assejant per Manresa i comarca aquest abril
podrem trobar propostes d’art ben diverses.
De més clàssiques i de més arriscades, de
cavallet i de carrer... Trobarem tècniques i
llenguatges diferents. I bona part de les
exposicions són obra d’artistes i creadors de

la ciutat i la comarca. A l’Escola d’Art de Manresa, per
exemple, hi trobarem, Grafitti, d’Osiris Ibáñez, mentre
que a la Casa Lluvià hi podrem veure Records i pensa-
ments d’un avi, de Joan Sallent. Al Cercle Artístic aquest
mes ens ofereixen
Insuperables, de
Tema Rico, i Foto
Art (al Casal de les
Escodines) ens
convida a veure
Síntesi, de Josep M.
Robert. Finalment,
al Centre Cultural
el Casino hi troba-
reu Els del blau, de
dibuix i còmic, i a CACIS El Forn de la Calç (Calders),
Llapis sobre paper de Marina Berdalet. Com veieu,
doncs, un ventall prou ampli per apropar-nos a diverses
formes i plantejaments d’expressió artística.

E T

PA
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fa 25 anys
Jaume Puig

Com es paria 
a Manresa

l descens de la natalitat ja era una qüestió
preocupant, però el reportatge analitzava a
fons els serveis que la Seguretat Social oferia
a les manresanes embarassades, ja que un
gran nombre d’aquestes preferia parir amb

un equip privat. Malgrat que els ginecòlegs consultats
asseguraven que dedicaven la mateixa atenció mèdica
a l’Ambulatori i en el seu consultori particular, des de
l’Associació de Dones del Bages qüestionaven la valide-
sa del sistema públic d’atenció, perquè no preveia la
intervenció del metge en el moment del part. Una altra
llacuna era la inexistència d’un centre públic de prepa-
ració maternal, tot i que era imminent l’obertura del
nou equipament al carrer Lepant, que seria dirigit per
llevadores, amb l’objectiu d’informar i fer preparació
física.

A Manresa hi havia dos centres dedicats als parts: la
Clínica de Sant Josep, que rebia la majoria dels de la ciu-
tat i la comarca, i el Centre Hospitalari, que només feia
parts privats. L’any anterior, el 42% havien estat atesos
per l’ICS i el 58% per la privada.

Marcs i Cristines
En un segon reportatge, Els noms dels manresans,
es remarcava l’evolució dels noms que es posa-
ven als nous nascuts i es detectava una forta ten-
dència a favor de Marc, per als masculins, i Cristina,
seguit de Laura, Carla i Marta, per als femenins,
mentre es mostraven en clara davallada els tradi-
cionals Josep, Jordi i Joan o Maria, Dolors, Carme o
Montserrat. A partir de la Llei de 4 de gener de 1977
ja es podia registrar qualsevol nom, però els jutges
responsables del Registre Civil posaven impediments
a diminutius –Sandra o Laia, segons el criteri del jutge,

es podien transformar en Alexandra o Eulàlia– o a noms
estrangers, si tenien traducció. On s’havia avançat força
era en la catalanització, ja que del total de 598 inscrits
en el darrer any n’hi havia 225 d’inequívocament cata-
lans, 288 d’equivalents en català i castellà, i només 85
en la forma castellana.

Editar des de Manresa
Un tercer reportatge, al voltant de Sant Jordi, parlava
amb les editorials manresanes, que bàsicament eren
dues: Llibreria Sobrerroca i Parcir, Edicions Selectes. La
primera havia editat la biografia Joan Jorba i Rius, a cura
de Josep Camprubí i Plans, i Plantes del Bages, de
Ramon Ferrer i Bolasell, una edició-homenatge amb
motiu del centenari del naixement del botànic Pius
Font i Quer. Per la seva banda, Parcir estava a punt de
treure al carrer el segon volum de la Història del Bages.

La revista celebrava el primer any de vida i
ho feia amb un número extraordinari, nou
disseny, una portada contundent a tot
color i una entrevista en profunditat a l’e-
xalcalde Joan Cornet, que opinava que al
govern municipal socialista no els havia
perdut la prepotència «sinó el moviment
polític del pujolisme». El tema central, però,
era el conjunt de serveis d’atenció a la dona
embarassada.

E

Publicacions editades per Sant Jordi aquell any
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crònica social

’any 1899, Joan Maragall va escriure el poema
«La sardana»: «Tota ma pàtria cabrà en eixa ane-
lla, i els pobles diran: la sardana és la dansa més
bella de totes les danses que es fan i es desfan».
El setembre de l’any 1901, darrer dia de la Festa

Major de Manresa, es va produir una esclatant manifes-
tació amb motiu de la vinguda de l’Orfeó Català. L’èxit
de la visita i la qualitat del concert que va interpretar,
junt amb la bonhomia i mestratge de Lluís Millet, van fer
possible exalçar els ideals i deixondir inquietuds. Al cap
d’uns dies té lloc el naixement de l’Orfeó Manresà, de la
mà del joveníssim Estanislau Casas. Paral·lelament crei-
xia la inquietud pel coneixement i ensenyament de la
nostra dansa. I, alhora, amb la il·lusió posada a fer venir
per primera vegada a Manresa una cobla; però ningú no
sabia ballar la sardana. Sortosament, l’any 1902 el man-
resà Joaquim Amat i Palà va contraure matrimoni amb
Concepció Piniella, nascuda a Prats de Lluçanès, que
havia estudiat música a Barcelona, i allà va aprendre de
ballar sardanes; i va ensenyar a ballar-les a Manresa.   

L’any 1907 és fundat a Manresa el Foment de la Sardana
com una de les primeres entitats del seu gènere a
Catalunya. L’estima pel coneixement i divulgació de la
nostra dansa es manifesta l’any 1908 amb el primer con-
curs de sardanistes amb motiu de la Festa Major de
Manresa. La presència de persones a l’envelat, situat al
passeig de Pere III, és causa d’admiració i esdevé un ele-
ment de cohesió per la societat. En 1922 es difon la sar-
dana arreu del Bages. L’any 1924 la dictadura condemna
l’entitat a la clandestinitat, tot i que continua organit-
zant ballades, d’amagat. L’estiu de 1935 s’inicien les
audicions al Passeig, amb la Principal de la Bisbal. L’any
1937, en plena guerra civil, obliguen a suspendre les
activitats. En 1939, el Foment passa a dir-se Agrupación
Manresana de Folklore. Amb motiu de la Festa de la
Llum de l’any 1946, se celebra el primer concurs de sar-
danes de la Llum, que anirà continuant. L’any 1947 les
colles sardanistes de Manresa van a Montserrat amb
motiu de les festes d’entronització de la Mare de Déu i
l’ofrena de la Llàntia dels sardanistes. L’any 1951 s’escull

democràticament la primera junta de l’Agrupació
Manresana de Folklore. L’any 1955 des de les ones d’EAJ
51 Ràdio Manresa s’emet un espai setmanal realitzat per
l’entitat. 

Manresa fou la quarta ciutat a la qual fou atorgada la
preuada distinció de Ciutat Pubilla de la Sardana l’any
1963, després de Girona (1960), Lleida (1961) i Ceret, al
Vallespir (1962). A la fotografia, la Pubilla de la Sardana,
Francina Serramalera, acompanyada per Antoni
Juanola.  

L

Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

Ignasi Torras i Garcia

La Sardana a Manresa
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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

Nom i cognoms

Adreça 

Població CP Tel. 

Se subscriu a El Pou de la gallina, de a de 2013, per un 

import de 3,70 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)

Vols saber què passa a Manresa?
Subscriu-te al Pou!

Ctra. de Santpedor 153-157
08242 Manresa

T. 938730673 - www.vinsalsina.com

Per a anuncis en 
aquesta revista...

PUBLICITAT

Urgell, 38 - Tel. i Fax 93 872 43 86 
MANRESA
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Tranquil·litat i bona companyia

sopars de duro

e vegades no és sols el men-
jar el que et duu a escollir un
restaurant o bé un altre, sinó
les sensacions que t’arriben a
través de la música, l’entorn,
la gent i el tracte. Doncs bé, a

nosaltres aquest restaurant ens aporta les
bones vibracions que busquem. Sopem
al Cafè del Canonge i us ho expliquem.
Aquí no hi ha lloc per a la pressa ni l’estrès,
tot va fent a un ritme natural, sense com-
plicacions. Ampans el va crear amb la
idea d’oferir una opció laboral a persones
amb necessitats especials, i actualment la
majoria de professionals que hi treballen
tenen alguna discapacitat. La integració
d’aquests treballadors al món de l’hosta-
leria dóna com a resultat un tracte amis-
tós, divertit i sense formalismes inneces-
saris, però cuidant al màxim els detalls i
fent que passem una bona vetllada.

Recentment el local va remodelar la
decoració i el mobiliari, sense deixar de
banda les arrels locals i mediterrànies. El
pis de dalt és on hi ha la majoria de taules,
primer les de grups reduïts i més al fons
per a grups més nombrosos. També és on
trobem l’obrador, una sala reservada per
a tallers diversos com ara manualitats
fetes amb taps de suro, o bé unes bosse-
tes aromàtiques d’espígol. Si baixem les
escales hi trobarem unes saletes amb una
taula cadascuna, de tal manera que
entaular-se allà seria com sopar al menja-
dor de casa. Una de les gràcies del local és
que mentre sopem podem guaitar les
entranyes de la cuina i veure l’activitat fre-
nètica que s’hi viu.

Nosaltres seiem en una taula de dos, i
abans de triar res ja ens han portat unes
croquetes calentones. De primer optem
per demanar una escalivada amb format-
ge de cabra i un carpaccio amb bombons
de foie. El compartim i compartim opi-
nions, i a tots dos ens semblen uns plats
ben equilibrats i proporcionats. De segon
agafem un salmó al forn amb samfaina i
el fricandó de vedella amb bolets: els

salmó cuit al punt, ni cru ni massa fet, i el
fricandó prou melós i de quantitat més
que abundant. De fet estem prou tips per
no demanar postres, però en veure-les
no ens en podem estar i decidim dema-
nar el suc de taronja amb una bola de
gelat, que ens passa la mar de bé. Per
regar-ho tot ens han recomanat el vi U
d’Urpina, extret de les vinyes de Sant
Salvador de Guardiola. Com podreu
veure els plats es van adaptant a la tem-
porada, i els productes frescos hi tenen
una especial importància.

I no sabem per què, si per l’entorn, l’aten-
ció o el menjar, o bé per tot el conjunt,
que ens enduem la sensació agradable
d’haver sopat bé, encomanats de tran-
quil·litat i senzillesa. Trets indispensables
per gaudir d’una bona vetllada.

D
Eduard Merly i Guillem Puig

RESTAURANT CAFÈ DEL CANONGE
Preu mitjà: 11-20€   Passatge  del Canonge
Montanyà, núm. 2 Tel.: 93 8725658. Horari:
sopars de dijous a disssabte. Dinars de dilluns
a dissabte. Diumenge tancat. Cuina: ingre-
dients frescos, pròxims i de temporada.

Vins del Bages

s un vi blanc del celler El
Molí, amb un 65% de pica-
poll i un 35% de macabeu.
D’agricultura ecològica,
aquest celler ha apostat,

des d’un principi, per aquest tipus
de cultiu. Els principals objectius
són millorar la fertilitat del sòl amb
els recursos renovables i locals a l’a-
bast, i mantenir la diversitat genèti-
ca del sistema i de l’entorn. 

El seu procés d’elaboració consisteix
en una selecció de grans en taula de
tria, premaceració a 4ºC durant 24
hores, maceració pel·licular en
premsa durant 12 hores i fermenta-
ció a 14ºC durant 22 dies. Abans de
comercialitzar-lo, el Collbaix
Picapoll-Macabeu passa dos mesos
en ampolla. Estabilitzat lleugera-
ment, pot presentar precipitats. La
temperatura òptima de servei és de
10ºC. 

El vi té un color groc brillant amb
reflexos verdosos. En nas, té un
aroma intens amb notes de fruita
tropical (pinya i mango) i polpa
blanca (meló i pera), amb tocs de
flor blanca (tarongina i gessamí). En
boca, és un vi amb bona entrada,
voluminós, llarg i persistent. Fresc,
amb bona acidesa. Post-gust cítric i
floral.

En resum, és un vi ideal per prendre
a tota hora. Al mateix temps reafir-
ma la varietat que més tipicitat i

nom dóna al
Pla de Bages:
el picapoll.

Joan Sala
Pallarès

Sommelier de
Vins Alsina

É

Collbaix
Picapoll
Macabeu 2012
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fanal de cua

Centenaris i centenaris
els volts de 1910 naixien els escriptors catalans
que (ells aleshores no ho sabien) estaven con-
demnats a sacrificar la seva incipient carrera lite-
rària a causa de la Guerra Civil i la derrota republi-
cana. L’any 1939, Mercè Rodoreda, Pere Calders,

Agustí Bartra, Rosa Leveroni o Joan Teixidor eren joves
promeses de la literatura catalana. Molts d’aquests joves ja
havien publicat llibres i articles en un ambient de normali-
tat. A partir de llavors, en canvi, van continuar escrivint
amb un objectiu tan poc ambiciós com
el de «salvar els mots».

Salvador Espriu és un dels autors més
emblemàtics d’aquesta «generació
sacrificada». És, a més, un dels poetes i
prosistes més importants de la literatu-
ra catalana, amb una obra complexa,
fosca i densa que (en part gràcies a
Raimon) s’ha mantingut viva fins avui.
És normal, doncs, que les institucions
facin un esforç important per comme-
morar el centenari del seu naixement.
L’any Espriu compta amb un pressupost
gens menyspreable, d’entre un milió i
un milió i mig d’euros, que permet dur a
terme reedicions, cicles de xerrades,
espectacles, exposicions, atenció dels
principals mitjans de comunicació... En
fi: aconseguir una certa omnipresència.
El comissari dels actes del centenari d’Espriu, Xavier Bru de
Sala, per exemple, s’embutxacarà una picossada de
123.000 € per fer aquesta tasca.

No es tracta de jutjar si l’any Espriu té poc o molt pressu-
post, ni si el sou de Bru de Sala és excessiu o no. El que
passa és que un no pot deixar de comparar, i de pensar
que el món està mal repartit. Perquè, com el lector del Pou
ja sap, enguany també commemorem el centenari de
Joaquim Amat-Piniella, i compta amb un pressupost que
no arriba als 80.000 €. Si bé és cert que la seva obra potser
no té la transcendència literària de la d’Espriu, Amat-
Piniella es mereix alguna cosa més que els pocs recursos
que hi pot abocar l’Ajuntament de Manresa o la bona
voluntat i els bons propòsits (però una aportació econò-
mica ridícula) de les institucions amb seu a Barcelona.

P
Palmes i palmons

a una bona pila d’anys, entre nosaltres, es va can-
tar molt la traducció catalana, feta per Joan
Argenté, d’una cançó excel·lent de Jacques Brel: El
clar país. En ella hi ha un vers que m’ha tornat, invo-
luntàriament, força vegades a la memòria. És

aquell que diu: «i tendríssims palmons el Diumenge de
Rams». De primer, la impressió devia ser deguda al retorn,
amb la imatge poètica, d’un bonic record d’infància, quan
anar a beneir el palmó era una de les coses que provoca-

ven una alegria tan pura que gairebé t’o-
bria les portes de la felicitat.

Temps enllà, quan la festa va decaure, és
a dir, d’ençà que el Diumenge de Rams
esdevingué una data freda sense cap
signe extern que testifiqués que no era
un diumenge com un altre, la rememo-
ració del vers s’amarava de la nostàlgia
típica del temps que passa i de les coses
que han desaparegut per sempre.

Però vet aquí que, des de fa uns anys,
això ha tornat a donar un tomb. I la festa
de referència torna a ser aquella festa, la
benedicció de palmons, palmes i llorers
és plena de gent. I t’adones que els nens
no han canviat, que en gaudeixen de la
mateixa manera. En moments així, és
quan penses si en tenia de raó

Montaigne quan deia allò de «la vie est ondoyante». També
entens aquella gent que plora d’emoció amb el retorn de
coses que creien no tornar a veure mai més. Vivim uns
moments en què n’hi ha molts, d’aquests retorns. Els «ten-
dríssims palmons del Diumenge de Rams» tornen a ser
una realitat viva d’«el clar país, el meu»: Catalunya, país de
primaveres i renaixences fecundes després de cada hivern.

Joan Maragall deia que malgrat totes les raons històriques,
científiques, jurídiques que demostren que Catalunya «és
quelcom ben personal i ben distint en el món, i que per
tant tenim tot el dret d’ésser lliures i de fer-nos la nostra
llei», cap altre argument no li cal per afirmar-ho quan «en
la quietud de la muntanya em trobo tot sol damunt d’una
mata de ginesta florida. Catalunya és Catalunya perquè fa
olor de ginesta».                                                  

F

Dani Hernández Massegú

Llorenç Capdevila Lluís Calderer
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n les últimes setmanes, la quota papal als
mitjans de comunicació ha estat altíssima.
Potser fins i tot massa, oi? L’entrada d’un
jesuïta al pontificat esdevé una esperança
per als que encara tenen la fe cristiana
intacta i, tot i l’opulència vaticana, creuen
que Francesc (el papa dels pobres) des-
muntarà el negoci eclesiàstic i acostarà el

catolicisme a l’època en què sant Ignasi va passar per
la nostra ciutat. Ah! I vet aquí el filó que, de seguida,
hem començat a estirar els manresans. Connexió de
màrqueting ben directa: Ignasi de Loiola+Manresa+
Companyia de Jesús+papa Bergoglio. I, com si es trac-
tés de la celebració d’uns Jocs Olímpics, el nostre bat-

lle ja ha escrit al nou pontífex perquè visiti les arrels
ignasianes a la Santa Cova. Papanatisme? Heretgia?
Costa de saber i el temps dirà si una futura visita de
Francesc col·locarà (per fi!) Manresa en el mapa. Com
mereixen les generacions i generacions de congrega-
cions marianes al voltant del pare Torra i les ànimes sal-
vades i reconfortades al balcó del Cardener. El cas és
que, des del nomenament del nou papa, les visites a la
Cova ja s’han disparat. Val a dir que, abans de la vorà-
gine postconclave, el monestir, l’hostatgeria i el con-
junt religiós ja eren els punts més visitats de la ciutat. I
ara, d’alguna manera, reben una indirecta campanya
publicitària finançada, sens dubte, per la divina provi-
dència. Llarga vida a Francesc!

E
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Papanatisme?
Jaume Gubianas



BUGADA AL POU
Rectificar 
és de savis
Ja em perdonareu, però començaré
aquesta bugada mensual de temes ciuta-
dans amb un apunt a títol d’esmena i/o
disculpa. El mes passat, aquest mateix
espai es feia ressò d’una pancarta amb
què un dels membres de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAHC) a
Manresa assistia a una manifestació a
Barcelona. Una instantània mostrava el
rètol a l’estació de la Renfe, just en el
moment d’iniciar el camí cap a la capital
del país. Lluny de qüestionar-ne el lema,
servidor al·ludia a les faltes d’ortografia
d’aquell cartell –i sense cap mena de mala
intenció envers el portador, que quedi
clar– en citava el nom, ja que es tracta
d’un rostre conegut a la ciutat i, reitero, un
lluitador inesgotable pels drets de la ciu-
tadania. El cas és que aquella nota no va
agradar gens als membres del col·lectiu.
Ja em sap greu. En tot cas, i com que rec-
tificar és de savis, Joan Sala, autor de la
pancarta, em fa arribar un escrit que
–amb un to comprensiu que m’agradaria
subratllar– reprodueixo íntegrament:
«Renyar és creure en la millora per mitjà
del càstig. Empatia és donar la mà per
aconseguir el mateix fi. Jo crec que els fins
no justifiquen els mitjans, i si els mitjans
són envoltats d’empatia, millor que millor.
I en el cas que ens ocupa, l’empatia d’unes
persones amigues va fer que el cartell arri-
bés a la mani de Barcelona ‘sencer’, millo-
rant les faltes, com es pot comprovar. Us
desitjo un pròsper futur per a la vostra
revista, que per la seva qualitat moltes
persones esperen cada mes». Agraeixo,

de tot cor, les paraules de l’amic Sala. De la
mateixa manera que van esmenar aquella
pancarta, jo també demano disculpes per
si he pogut ferir alguna sensibilitat. Ah, i li
corresponc desitjant-li molts i molts anys
d’esperit crític i reivindicació.

Viena per Torras
Bona feina la de la PAHC davant la crisi
que ens castiga i que va camí d’ensorrar-
ho tot. Un lector ben informat em fa arri-
bar una nova notícia relacionada amb la
clausura d’establiments històrics de la ciu-
tat. En aquest cas, la coneguda cristalleria
Torras, més especialitzada, en els últims
anys, en la venda d’objectes de regal i de
parament per a la llar, tanca les portes. El
local, però, situat en ple carrer del Born, no
quedarà pas buit. La cadena catalana de
restaurants de menjar ràpid Viena, que ja
té un ampli restaurant a Bufalvent, ara
s’instal·larà al centre de Manresa. Si bé és
veritat que la ciutat perd un altre dels
comerços amb més solera i tradició, com a
mínim, la zona del Born continua viva
comercialment i els negocis que s’han
anat tancant es substitueixen per altres
iniciatives més o menys reeixides. Els
temps canvien, i a cal Torras de ben segur
que feia temps que no es feien càrrec de
gaires llistes de noces. Els matrimonis,
com el Viena, em sembla que ara també
són de menjar ràpid. 

Parabòliques
Ara que, per ràpids, alguns immigrants
que aterren a la nostra ciutat que, un cop
llogat un habitatge, no tarden ni una set-
mana a instal·lar una antena parabòlica
per seguir connectats al seu país via
satèl·lit. La imatge que mostrem, captada
al carrer de la Pau no pot ser més gràfica:
un total de nou antenes en vuit pisos (en
un dels habitatges, el segon, es veu que
amb un receptor no en deuen tenir prou!).
A part que la instal·lació d’aquests aparells
als balcons va en contra de l’estètica,
dubto que totes les paelles apuntin cap a
un satèl·lit diferent... Potser hi ha dues o
tres orientacions diferents, sent genero-
sos. No es podrien posar d’acord per fer
una instal·lació conjunta? En fi, que, com
més va, cadascú mira més per a ell.

Les vacances 
del manresà
Precisament per aquesta mentalitat indi-
vidualista, poc cívica i escassament corres-
ponsable, ja fa algunes setmanes que TV3
emet el programa Lletra petita, relacionat
amb els hàbits de consum, l’estalvi ener-
gètic, la mentalitat mediambiental... En
una de les entregues, que girava al voltant
de l’organització i les despeses associades
a les vacances, hi apareixia un manresà
que superava la setantena. Es diu Miquel
Gros i afirmava que limitava les seves
vacances als dies de la Festa Major. Ah,
quin paradigma de manresà arquetípic!
D’aquells que, per la Llum, sempre s’esca-
pen a comprar un abric al tall britànic. No
sé pas si trucar l’Oleguer Bisbal perquè li
faci una visita o, aquest any, l’acompanyi,
directament, a contemplar, des de les cinc
de la tarda i amb una hamaca deluxe, l’es-
pectacle pirotècnic del castell de focs.

Visites al Pou
És clar que, potser ben aviat, la postura
d’aquest conciutadà estarà plenament
justificada. I és que arran de l’elecció del
nou papa, el jesuïta argentí Jorge Mario
Bergoglio, la Companyia de Jesús ha aga-
fat volada dins de l’Església. Així, Manresa
ha esdevingut un dels epicentres del turis-
me religiós com a autèntic parc temàtic
de sant Ignasi de Loiola. De retruc, aques-
ta revista, amb un nom associat a la sante-
dat del fundador de l’orde dels jesuïtes,
també ha despertat un sobtat interès. El
cas és que fa pocs dies vam rebre una tru-
cada a la redacció per demanar-nos quin
horari fèiem amb l’objectiu de “visitar el
monumento”. El Pou  de pedra, s’entén.
Molt amablement, vam remetre la comu-
nicant interessada a l’oficina de Turisme.

QUINTÍ TORRA CORDONS
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Ara que, ben mirat, i tal i com està el pati,
en la previsió d’ingressos atípics del pres-
supost no descartem disfressar-nos amb
roba de sac i baixar a explicar la llegenda
de la nena i la gallina als turistes. Pujar i
baixar és un minut. El que no tenim gaire
presentable, però, és el carrer de
Sobrerroca, que torna a estar de panxa
enlaire per uns mesets!

Via crucis
Aquesta Setmana Santa ha estat remulla-
da arreu. A la televisió vam poder veure
que en alguns municipis andalusos, on les
processons es viuen amb emoció, molts
natzarens i espectadors del seguici plora-
ven desconsoladament perquè els passos
no podien sortir al carrer davant de l’in-
tens aiguat que va caure al Sud d’Espanya.
A Catalunya, la inestabilitat meteorològica

també ha caracteritzat la Pasqua i, un any
més, el Divendres Sant va acabar plovent
a l’hora de la processó. Els armats van van
haver de córrer perquè no se’ls mullessin
els vestits i els que van haver de renunciar
del tot van ser els portadors de la confra-
ria de la Macarena que, un any més, i tot i
les irades queixes perquè els havien posat
els últims, no van poder sortir. En aquest
cas a Manresa, com a Sevilla, la pluja no va
ser pas «una maravilla».

Bastoners
il·lustres 
Els companys de Regió7 publicaven a la
secció Fil per randa, els darrers dies de
març, una simpàtica imatge del regidor de
Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Joan
Calmet, fill de Fonollosa, que participa a

les caramelles del poble, com a membre
del grup Bastoners Trempats. Però potser
el redactor de la nota no es va fixar bé en
totes les cares dels bastoners, o potser és
que costa reconèixer-los, sota la barretina
i sense corbata. Just a la dreta del regidor
hi ha Esteve Pintó, president de Pimec de
la Catalunya central, un altre bastoner
il·lustre, també fonollosenc. A més, casual-
ment, el mateix dia l’Esteve sortia també a
la portada del diari, aquest cop amb ame-
ricana i al costat de l’alcalde Junyent, sig-
nant el pacte de ciutat contra la crisi. Es
pot ben dir que el poble ha donat gent de
nivell. Ep, i els que no surten a la foto!  

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

ira que ho sabia, si beus
massa no hi veus gaire clar,
només t’ho sembla. He
provat l’absenta per fer-
me l’intel·lectual i assem-

blar-me als il·lustres bohemis, catalans,
de principis del segle XX, i m’ha

fet mal, m’ha pujat al cap. Pobre de mi,
voler ser un intel·lectual! I m’ha sortit un
costat fosc del mal: el populisme. A tots
els àmbits de la societat tractem de ser
més eficients i de produir més i més
barat que quan ens pensàvem ser rics
(recordem que a les èpoques franquistes
no hi havia treballadors, se’ls anomenava
productores). 

Aquesta idea i anar al web del Parlament
de Catalunya ha estat un mateix gest.

Un bon psicoanalista em tindria aja-
gut al divan tota la meva vida, esbri-

nant l’associació. I tindria feina.

Sóc al web i faig cerca dels
següents mots: salari, sou,
dietes... Res, apareixen pre-
guntes que no tenen res a
veure amb què carall
cobren. No patim, una
cerca a Google em dóna
els diferents webs on ho
puc trobar. Una altra
informació, sessions con-
vocades, plens del
Parlament. Octubre i

novembre, cap (per les eleccions), i des
del desembre fins al març d’enguany deu
dies de sessions (plens, com la Patum) i
de l’abril al juliol, dotze de previstes.
L’agost, tancat per vacances, si no hi ha
noves batalletes. Ja sé que hi ha comis-
sions, la mesa del parlament i altres actes
de treball. Després que no es queixin, els
nostres representants! 

Això sí, sense cap necessitat de fer una
cerca, trobem un apartat de la Botiga del
Parlament que em deixa bocabadat:
«Gorres, samarretes, cava, tasses, clauers,
imants, punts de llibre, didals de ceràmi-
ca, ossets de peluix, llapis, bolígrafs, llibre-
tes, jocs de cafè, maquetes retallables del
Palau, penja-bosses, paraigües, minirato-
lins...» i complements... de seda natural,
dissenyats en exclusiva per Josep Abril,
Armand Basi, Lydia Delgado i Toni Miro, i...
el davantal impermeabilitzat i la bossa-
bandolera «manufacturats pels interns
de les presons de Catalunya». Per poder-
hi accedir només cal passar un tràmit d’i-
dentificació, ho diu la web.

Continuaré bevent absenta!

L’HOMENOT DE LA PIPA

M
Ai, l’absenta!
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

om a alcalde de la ciutat on
Ignasi de Loiola va iniciar el seu
camí de santedat i la fundació
de la companyia de Jesús i la
Sala Loiola, em plau convidar Sa

Santedat a visitar la nostra –i des d’ara
també vostra– ciutat santa, on també hi
ha molts Franciscos, Ciscos i fins i tot vam
tenir una Quica, gairebé tan miraculosa
com el fundador del vostre orde, que va
ressuscitar una gallina de morir ofegada
sense necessitat de fer-li el boca a boca.

Durant la vostra visita, sense cap cost
per a les vostres arques, ja que comp-
tem amb una subvenció de l’institut
Nós, ens plaurà proposar-vos l’agerma-
nament de Manresa amb la Ciutat del
Vaticà i, més concretament, amb la vos-
tra banca vaticana, a la qual ja agraïm
per endavant la seva col·laboració amb
el Bàsquet Manresa, que en aquests

moments es troba en una situació simi-
lar a la de la gallina ignasiana.

I també ens encantarà poder-vos pre-
sentar en primícia la nova joia Tottus
Tous, consistent en un osset, però no en
forma d’ós sinó d’os, com a rèplica de
l’esquerdill d’un dit del sant, tal com es
conserva en algun racó del magatzem
de la Cova. En honor a vós i al vostre
tarannà humilíssim i auster, la nova joia
no serà encunyada en plata de llei, sinó
en plata del mercat negre, i així, de pas-
sada, donem vida als que en l’altra vida
seran els primers.

A falta d’un aeroport proper podeu utilit-
zar la via de Sant Ignasi, on sereu recollit,
a falta de papamòbil, amb el motocarro
de Plàcido, un manresà de cel·luloide a
qui també caldria beatificar com a proto-
màrtir de l’explotació bancària.

Pendent de la vostra resposta i del resul-
tat del pot de la 6/49 d’avui, rebeu una
abraçada ben flonja, a través de l’encaixa-
da d’ales de la gallina missatgera, descen-
dent de la gallina Llàtzera.

PS: Argentí com sou, us agradarà saber
que l’últim tango de la Trinca van ballar-
lo a Manresa.

C
Carta al Papa
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QUI NO CONEIX... LO GAITER
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Com que llegeixo al diari
–i això ja no hi ha qui ho pari–
que un dels problemes més grans
que tenim els manresans
quan ve la Setmana Santa
és el de la processó
que la gent estoica aguanta,
fins amb el paraigua obert
mentre no se sap del cert
si s’ha suspès o si no;
si la dansa de la mort
arriba o no arriba a port;
si van o no acompassats
els dels passos i els armats,
i remena que remena
amb els de la Macarena,
si s’han quedat a la Seu
i allà poca gent els veu...

Davant tanta decepció
que la pluja ha provocat
deixeu-me que un servidor,
ja que estic molt afectat, 
sense sortir gens del tema,
quan la cera encara crema 
faci aquí el meu refilet
en aquest senzill sonet. 

ARS MORIENDI

Omnia mors aequat.  La mort ens iguala.
Siguis ric o pobre, tu ets com tothom.
Et diguis Estrada, Puig o Vilamala,
també ets a la llista, et saben el nom.

La Dama t’espera a la cantonada
i provocativa et va fent l’ullet;
per més que l’esquivis, la dalla esmolada
et segarà un dia i cap al canyet.

Recorda el seu lema, el Memento mori,
i mentre tu puguis vés fent rebombori
tal com fan els indis als films del Far west.

Viu el Carpe diem avui que ella és fora, 
que el dia que vingui, més tard o més d’hora
i entri a casa teva, Consumatum est.

primer cop d’ull sorprèn per
l’alçada, sí. En Josep Emili
Puig va fer la mili a marina
ben bé per un parell de cen-
tímetres, els que superen el

metre i mig reglamentari a l’exèrcit
espanyol. Però per l’alçada no queda,
perquè el Josep Emili Puig és un home
franc i directe, que no gasta embuts.
Que no vol dir mal geni, tampoc, sinó
tot el contrari: té el punt d’afabilitat
necessària per fer que les coses rutllin.
I en fa rutllar moltes!  Segur que el
recordeu, ara mateix, darrera una
paradeta de l’Assemblea Nacional Ca -
ta lana, desplegant estelades monu-
mentals arreu del Bages o fent el pre-
dicot en un o altre poble. Indepen -
dentista de fa més de trenta anys, des-
prés del pas pel PSAN i per Nacionalis -
tes d’Esquerra i fins per l’Esquerra
Nacionalista de Manresa, en fa quinze

A

Josep Emili Puig

que va decidir treballar sense cap altre
carnet que no sigui el del propi com-
promís. I encara avui no ha parat de sir-
gar!. A l’ANC o a l’ADF, o al Centre Ex -
cur sionista de la Comarca del Bages! A
tot arreu és bo per donar un cop de
mà. I el trobareu que va a marcar una
cursa i, en acabat, encara distribueix
ganyips entre els participants! Apare -
lla dor de professió –ara se’n diu arqui-
tecte tècnic– ha recorregut tots els
cims del país i fins d’altres d’arreu del
món. I per alts que siguin, se’n surt
sempre amb actituds austeres, alimen-
tació moderada i un «tant com puc». I
doncs, aquest fill de Castellbell i el Vilar
arribarà enguany a la seixantena, que
ningú no ho diria. I com que estima la
llibertat de pobles i persones, rere els
seus ulls claríssims encara hi veiem
bategar el compromís per canviar, sinó
el món, almenys el seu entorn.
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EPITAFI ELCULDELPOUMOSSÈN GUDIOL

ermans i germanes, ja fa mesos que la crisi
dibuixa un panorama urbà decrèpit. Ja es
poden esforçar botiguers i polítics, ja, que la
imatge comercial de la ciutat és pràcticament
de postguerra, especialment si considerem

que som a la societat de l’emprenedoria i el valor afegit.
Ai, Senyor! No vull tornar a fustigar el lector amb les penes
del comerciants... Pobrets. De fet, de vegades no en tenen
cap culpa. Quan la misèria assota la població, sempre n’hi
ha que aprofiten per gratar i buscar un nínxol. No pas un
forat on descansar al costat de l’Altíssim pels segles dels
segles, sinó un espai de mercat per fer negoci entre els
més necessitats que, il·lusos, somien una vida millor. A fe
de Déu que som en l’època de les prestidigitacions del
màrqueting. Tot es compra i es ven i, el que ens deixa més
astorats, totes les ofertes són una veritable ganga. Fins i
tot els locals d’alguna immobiliària es lloguen. Vull dir que
pots esdevenir arrendador de l’arrendador si t’interessa el
lloc des d’on arrenda. El mercat no està per desaprofitar
oportunitats. I potser, pagant 300 o 400 euros més, con-
juntament amb el lloguer del local, la immobiliària et
cedeix gentilment l’administrativa o el xicot que ensenya
els pisos. Que tot és negoci, com hi ha Déu!

Perquè, tot i les penúries, en el fons, qui no té diners per
gastar és perquè no vol. Observem-ho! Podem comen-
çar la jornada venent unes arracades d’or de la iaia. Qui
és qui no compra or? Hi ha establiments de venda de
metall preciós a cada cantonada. Amb una mica de sort,
i si fan bon pes, de les arracades ens en donaran uns 300
euros. I això obre un ventall de possibilitats enorme! En
una botiga de xinesos, per només un deu per cent del
pressupost (30 euros) omplirem una bossa ben grossa
de tot tipus d’andròmines! Tot seguit, amb una mica de
sort i amb l’ajuda de Nostre Senyor, en una botiga d’elec-
trodomèstics amb tara, aconseguirem aquell pantallot
de televisió que anhelàvem... tirat de preu! I, com que
segur ens sobraran diners, potser podem acabar de pas-
sar l’estona en algun outlet de roba que ens permetrà
guarnir-nos de vint-i-un botó per quatre duros o adqui-
rir un smart phone d’origen dubtós en algun establiment
regentat per un pakistanès que parla català amb accent
de Cadaqués. L’important és no fer parar la roda del con-
sum. Perquè comprar alguna cosa per alimentar-se és
secundari. Per Déu, que és més important poder enviar
missatges i actualitzar l’estat al Facebook que tenir l’estó-
mac ple. Que Déu ens perdoni a tots plegats!  

G

Negoci de crisi
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