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La importància d’un entorn verded
ito

ria
l

n un reportatge de fa pocs anys ja vam
tractar la configuració, identificació i
necessitat de conservació d’una anella
verda al voltant de Manresa. Era el
moment en què l’expansió immobiliària i
la febre constructiva eren al ralentí i ja
quedava clar que, amb l’excusa de la
bona marxa de l’economia, s’havien fet

moltes bestieses en el camp mediambiental. Per no
parlar de les bosses sobrants d’habitatges que, pocs
anys després, han passat a formar part dels metres i
metres quadrats d’habitatges buits i sense mercat
que hi ha a Manresa. Cenyint-nos al camp específica-
ment natural, queda palès que un dels atractius que
més contribueixen a incrementar la qualitat de vida
de Manresa i de la majoria de ciutats i viles de l’inte-
rior del país és el seu entorn verd i la possibilitat de
poder-ne gaudir amb connexions diàfanes des de l’es-
pai urbà que no obliguin agafar cap transport particu-
lar i privat per desplaçar-se fora del municipi. En el cas
de la nostra ciutat, els topalls orogràfics del terme, l’e-
xistència de dues zones d’horta històrica i, per què
negar-ho, el fre constructiu dels últims anys, han aju-
dat a mantenir una perifèria natural cada cop més
valorada i atractiva que, en els propers anys, ha de
continuar consolidant-se com a actiu de soste-
nibilitat, qualitat de vida i riquesa per
a tots els habitants de la ciu-
tat i de la comarca.  

Ara que sabem que la ciutat
passarà un cicle vital en el
qual no creixerà, el que cal
garantir és la inversió en la
conservació i potenciació de
l’entorn natural. Un pulmó
que cal polir i, si es pot, anar
dotant d’al·licients perquè se
n’estengui el coneixement i
l’ús per part de petits i grans.
Apostar-hi garantirà un bon
ventall de possibilitats per a
la pràctica esportiva, la salut,
l’educació, l’oci i la contem-
plació i estudi de la flora i

fauna des de les diverses dimensions de les ciències
naturals. La compra per part de l’Ajuntament de la
torre Lluvià a l’oest del cercle ha plantejat la possibili-
tat de crear un mecanisme de gestió de l’espai a par-
tir de la creació, en l’espai modernista recuperat, d’un
Centre d’Interpretació de l’Anella Verda. Sembla que
hi ha diners d’Europa per a recuperar l’edifici, però el
que no queda gens clara és la dinàmica i les presta-
cions que hauria de tenir el futur ens regulador de l’a-
nella. Amb la manca de pressupost, sabria molt greu
que el projecte permetés únicament recuperar l’edifi-
ci però no hi hagués cap continuïtat després de la
intervenció arquitectònica. Perquè això no passi, a
part de la dotació que pugui arribar de fora, caldria
certa voluntat municipal per creure en el potencial
tant del centre gestor com de l’espai. El que caldrà és
unitat d’acció per part de tothom –partits, entitats,
associacions, institucions, etc.– per rendibilitzar al
màxim la hipotètica inversió que es faci tant al nou
ens com en els futurs projectes i iniciatives que aquest
impulsi. Tot plegat per subratllar la importància d’un
entorn verd. 

E
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notícies del pou

Debat sobre el futur 
del PSC al Casino

El dia 5 de març, dins del cicle Temes del Pou, la Sala
d’Actes del Centre Cultural del Casino, va acollir un
debat sobre el tema: «El futur del PSC». Hi van participar
Josep Camprubí Casas, articulista i exdirigent històric
del PSC, que va relatar el moment de la submissió del
partit al PSOE; Llorenç Ferrer, alcalde de Navarcles, per
a qui el partit ha de decidir si està de part de Catalunya
o d’Espanya; Felip González, primer secretari del PSC a
Manresa, que va defensar la línia oficial de la direcció,
i  Jaume Serra, historiador i militant històric socialista,
que va remarcar la necessitat que el partit es resituï en
el debat nacional.

Vilamala publica l’auca 
de Gabriel Mora i Arana

El nostre aucaire per
excel·lència, Joan
Vilamala, va participar
en l’homenatge a
Gabriel Mora i Arana
que es va fer el dia 21 de
març al Casino, amb la
presentació d’una nova
auca: Gabriel Mora i
Arana, un manresà, un
artista poeta i esperantis-
ta. Una més que s’afe-

geix a la dilatada col·lecció del nostre col·laborador i
que podeu consultar a www.auques.cat.

Ja podeu votar els
Oleguer bisbal 2014
Ja es poden votar els candidats a les tres modalitats
dels dinovens premis Oleguer bisbal (manresà d’actua-
litat, manresà del Pou i manresà més manresà) entrant
al nostre web (www.elpou.cat), dipositant la papereta
que trobareu encartada a la revista a la parada del Pou,
el dia de Sant Jordi, o fent-la arribar a la nostra redac-
ció abans del dia 26 d’abril. Els guardons es lliuraran el
dimecres 30 d’abril, a dos quarts de nou del vespre, al
Centre Cultural del Casino.
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l’opinió del lector

Més sobre el
Conservatori
Aparentment, el debat sobre el possible
enderroc del teatre Conservatori
enfronta dues prioritats, la urbanística i
la cultural. Els uns veuen la ciutat sobre
el paper i observen que la connexió
entre un centre històric amb problemes
i un Passeig que encara funciona es veu
interrompuda per un immoble d’aspec-
te extern poc reeixit i funcionalitat dis-
cutible. La solució, entenen, és constru-
ir en algun altre lloc un equipament
escènic de capacitat semblant però
amb prestacions i característiques del
segle XXI i enderrocar el vell edifici. Els
altres, la gent del món del teatre i l’acti-
visme cultural en general, argumenten
que la ciutat és com és, que a efectes
pràctics arribar del Passeig a la plaça de
Sant Domènec tampoc no és tan com-
plicat i que, encara que vell i atrotinat, el
teatre funciona. A més, hi afegeixen,
aquest ens du a tots records personals i
col·lectius insubstituïbles. Hi hauria
encara un altre argument a favor de
preservar l’edifici, el del seu valor patri-
monial. Perquè, si bé és cert que no està
inclòs en el catàleg i que ni la façana ni
l’estructura ho recomanen, també ho és
que el seu interior, típic d’un teatre de
meitat del segle XIX, amb motllures de
guix i formes arrodonides, és el darrer
de tota una colla del seu estil que hi
havia a la ciutat i que han anat desapa-
reixent. Si el destruïm esborrarem defi-
nitivament el testimoni d’una època i
d’una forma d’entendre el lleure i els
escenaris. 

Hi ha, però, un darrer argument a favor
de l’enderroc que penso podria arribar
a posar d’acord, ni que sigui puntual-
ment, arquitectes i culturetes. És el de la
consideració de l’espai públic, i sobre-
tot les places, com a espais potencial-
ment o de forma efectiva útils, molt
útils, per a la cultura i l’experiència
col·lectiva. No té gaire sentit que
Manresa, una ciutat de 77.000 habitants
amb una àrea d’influència que sobre-
passa els 100.000, tingui places de les
mateixes dimensions que quan la

població era una quarta part més petita
i les carreteres quatre vegades més len-
tes. La ciutat necessita espais amplis on
poder congregar uns quants milers de
persones sempre que calgui, per escol-
tar un concert, per fer-hi classes de ball,
per allotjar fires i mercats, per convocar-
hi manifestacions o pel que sigui. I és
molt bo que aquest espai sigui al centre
de la ciutat, a la porta del barri antic, així
evitem haver de traslladar esdeveni-
ments al Congost o al Palau Firal. De fet
–competint amb Crist rei– la plaça de
Sant Domènec ja fa aquesta funció de
centre neuràlgic, d’espai de tothom, de
lloc «on passen coses». Per això, amb
una plaça més gran i útil guanyaríem
també espai per la cultura, la trobada i la
socialització.

Adam Majó
article publicat al Pou Digital

(www.elpou.cat)

Fe d’errades
En el Quadern Obert del mes de març
calia haver-hi inclòs el títol de l’obra: En
record dels 75 anys del final de la guerra
civil.

En la secció Epitafi del Cul de Pou del
mateix mes de març es parlava de l’inci-
dent ocorregut amb un difunt intercan-
viat per error a Sallent i s’atribuïa a la
funerària Fontal (grup Mémora) quan
en realitat s’hauria d’haver imputat a
Funerària del bages.
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de mes a mes

5.000 participants a la
Transèquia renovada
2 de març. Una 5.000 persones, 260 dels quals ho fan cor-
rent, participen en una edició de la Transèquia marcada pel
relleu en l’organització, que assumeix la Fundació Aigües
de Manresa, a causa de la crisi que viu Jove Cambra.

El Carnaval recupera 
la rua d’adults
8 de març. Prop d’un miler de persones s’apunten a la rua
del dissabte al vespre, organitzada per Xàldiga. La rua
infantil de l’endemà al matí és molt més multitudinària i
aplega 15 comparses i milers de participants.

S’ensorra l’edifici 
del bar Perdiu
11 de març. A causa d’un presumpte robatori de bigues,
l’edifici del bar Perdiu, que portava dos mesos en procés
d’enderroc, s’esfondra sense produir danys personals.

La Francophonie 
homenatja Moustaki
14 de març. La sala gran del Kursaal acull el concert d’ho-
menatge a Georges Moustaki, dins dels actes de la
Francophonie, organitzats per l’institut Lluís de Peguera.
Unes hores abans, la professora Anna rotllan havia rebut
l’Ordre des Palmes Académiques, de mans del conseller de
Cultura de l’ambaixada francesa.

La fira Cuida’t difon
les teràpies naturals
16 de març. L’interès per les teràpies naturals i alternatives
porten més de 8.000 persones fins al Palau Firal de
Manresa, que acull la fira Cuida’t, on una setantena d’expo-
sitors ofereixn alimentació ecològica, cosmètica natural,
massatges de tot tipus i teràpies diverses.

Endesa ja és a la Catalana
17 de març. Les oficines d’Endesa es traslladen a la remo-
delada central elèctrica de la Catalana i deixen enrere 120

anys d’història a les naus de l’Anònima del carrer Llussà,
que passa a titularitat municipal, en espera de destinació,
mentre s’enderroquen les cases i magatzems del voltant.

L’Ajuntament, al 
Pacte pel Dret a Decidir
20 de març. Amb els vots favorables de CiU, ErC i la CUP,
arran de la proposta defensada per Josep Camprubí, por-
taveu de l’ANC, el ple municipal aprova adherir-se al Pacte
del bages pel Dret a Decidir. També s’aprova una moció
d’ErC per col·locar rètols com a Municipi per la
Independència a les entrades de la ciutat.

Campanya per la 
capella del Guix
22 de març. Al teatre Conservatori, unes 300 persones pre-
sencien el concert d’Esclat Gospel Singers organitzat per
l’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada roja per
recollir fons per salvar la capella de Sant Salvador del Guix

La Sèquia estrena guia
28 de març. L’auditori de la Plana de l’Om acull la pre-
sentació del llibre La Sèquia de Manresa. 10 camins a

Alba baltiérrez rep el
Maria Casajuana
7 de març. En el marc del Dia de la Dona, un sopar
a la sala polivalent del Kursaal acull el lliurament
del premi Maria Casajuana, de les JErC, a la peda-
goga Alba baltiérrez. L’endemà, al saló de sessions
de l’Ajuntament, es fa l’acte institucional amb la
intervenció de la mezzosoprano Mireia Pintó, la
lectura d’un poema a càrrec Fina Tapias i l’entrega
de premis dels concursos de micro relats i dibuix.

Jordi Llansó
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l’entorn d’un canal medieval, que també té una aplicació
per a mòbils preparada per Eudald Camprubí. En l’acte
hi intervenen els autors, Josep Alert i Pol Huguet, i el
president de la Fundació Aigües de Manresa, Josep
Alabern.

Els nostres narradors 
publiquen el segon llibre
28 de març. Més d’un centenar de persones omplen la
sala d’actes del Casino en la presentació del llibre que
aplega per segona vegada una mostra d’escriptors de la
Catalunya central. Tot és possible és el títol del recull, obra
de 43 narradors, editat per l’Edicions l’Albí, amb el suport
d’Òmnium bages.

Una jornada 
recorda Quico Mestres
29 de març. Unes 120 persones vingudes d’arreu del país,
majoritàriament arquitectes i urbanistes, alguns de recone-
gut prestigi com Josep Maria Llop o Sebastià Jornet, parti-
cipen en una jornada urbanisticoarquitectònica per conèi-
xer l’obra que va promoure l’arquitecte Francesc Mestres al
llarg dels 16 anys, com a responsable de l’àrea de Territori
de l’Ajuntament. 

Mora i Arana rep un
homenatge ciutadà
21 de març. Coincidint amb la celebració del Dia
de la Poesia, la sala d’actes del Casino s’omple a
vessar en l’homenatge al poeta Gabriel Mora i
Arana, organitzat per Òmnium bages, en què els
poetes Josep Fàbrega, Climent Forner, Montserrat
Altarriba, Lluís Calderer, Jordi Pàmias, Joan
Vilamala i Josep M. Aloy fan una lectura dels textos
del poeta manresà.  

Sussi Garcia

Una de freda...

...i una de calenta

a bruixa d’Or Manresa està arribant al final
de la temporada de la Lliga ACb amb més
pena que glòria. No només no sap resoldre
satisfactòriament els finals dels partits igua-
lats –feina clarament de l’entrenador

durant la preparació de la setmana– sinó que ara i
contra tot pronòstic s’ha permès el luxe de perdre
de manera clara al camp del darrer classificat: el Cb
Valladolid, que amb aquest triomf tan sols ha obtin-
gut tres victòries en tot el campionat, amb el man-
resà ricard Casas a la banqueta. És cert que el rival
ha fet ben recentment canvis en la plantilla, que
estava del tot enfonsada, però no pot ser que el
club manresà no aprofiti les possibilitats de salvació
i doni mostres d’indolència. Cada dia que passa es
nota més la imatge d’un equip desconcertat i con-
fós on els seus màxims responsables no saben fer
les coses bé. És normal que en partits decisius
només el jove cedit Markus Eriksson doni la talla?
Per què l’equip acostuma a sortir adormit i després
es desendolla sense cap explicació racional? La
bruixa cada vegada més és menys d’or i s’apropa
perillosament a la LEb. Enguany, potser no tindrem
tanta sort, ja que potser sí que amb aquests tècnics
i directius no mereixem estar a la divisió d’honor.

ra que el Constitucional fa filigranes jurídi-
ques per negar-nos el dret d’autodetermi-
nació, però fent veure que tenim dret a
decidir sobre determinades qüestions que
no afectin l’essencial, és un bon moment

perquè el nostre Ajuntament, que és la institució més
propera al ciutadà, hagi decidit democràticament i
lliurement per la majoria dels seus representants,
adherir-se al Pacte del bages pel Dret a Decidir, i
sobretot, a la col·locació de rètols a totes les entrades
de la ciutat amb la inscripció Municipi per la
Independència, per tal d’exterioritzar el posiciona-
ment favorable de la majoria de la població cap a la
nostre independència política, i de passada fer treba-
llar una mica la gandula de la delegada del govern
espanyol a Catalunya, en la seva funció gens demo-
cràtica, però això sí, molt legal, d’impugnar les deci-
sions democràtiques d’òrgans també plenament
democràtics. És clar que ella no ha de representar
ningú, però com a membre del Partit Popular, és pro-
pera al clan dels Godó i els amiguets espanyolistes del
Club de Tennis barcelona, de la part alta de Pedralbes
que s’han passat per pijeria al castellà, per tal de dife-
renciar-se del poble ignorant que encara defensa i
parla el català. Que democràtic, oi?

L
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Irina Emilova Ilieva. Bulgària
«Manresa és un bon lloc per viure,
hi ha tot el que es necessita»d’

aq
uí

 i 
d’
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là

aig néixer fa 35 anys a
Smolyan, al sud de
bulgària, molt a prop
de la frontera amb
Grècia. Vaig estudiar
relacions Públiques.
Amb el meu marit
teníem estabilitat eco-
nòmica, havíem viscut

a Israel, on ell treballava. En tornar a
bulgària vam fundar una empresa dedi-
cada a la construcció. Però l’any passat
la vida em va fer un canvi radical. El meu
marit va morir i em vaig quedar sola
amb les dues filles. Sense ell vaig haver
de tancar l’empresa i tot es va enfonsar.
Lògicament estava deprimida i sense
saber com afrontar-ho tot plegat.

Aleshores vaig decidir venir a Manresa.
Vam arribar l’estiu passat. El meu germà
i la seva dona viuen aquí des de fa 8
anys. Hi havien arribat gràcies a un pro-
grama de contractació en origen. Primer
va venir el meu germà i després la seva
dona. Ara ja tenen dos fills, nascuts aquí.
El meu germà ha treballat gairebé tot
aquest temps en una empresa elèctrica
de força renom. Així doncs, amb les
nenes vam venir a Man resa i ara vivim
amb el meu germà i la seva família, en un pis de dues plan-
tes del carrer d’Arbonés, on cabem tots i es tem bé. Ells ens
ajuden, i jo també els ajudo a tenir cura dels nens. 

Estic començant una nova vida, tot i que em falta el bàsic:
la feina. Estem bé a casa el meu germà, però no podem
estar sempre així. Necessito treballar, tot i que tinc molt clar
que abans he d’aprendre bé la llengua. És essencial i per
això m’hi he posat seriosament. Estudio al Centre de
Normalització Lingüística Montserrat: ja he fet el nivell
bàsic 1 i 2 de català. Ara faig el 3  i estrenaré també una
parella lingüística. Estic molt, molt contenta dels professors
que tinc. Fa pocs mesos no sabia ni una paraula de català.
Ara ho entenc gairebé tot, encara que em costa parlar-lo.
Però estic decidida a millorar ràpid. A l’estiu faré castellà, és
bàsic també parlar-lo bé. A casa parlem búlgar, i també
domino l’anglès i el rus (la llengua que ens feien estudiar,
fins fa quatre dies formàvem part del bloc soviètic).
Precisament fer traduccions, de català, anglès, rus, búlgar
és una de les opcions laborals que tinc.

Les meves filles es diuen Elitsa i reneta, tenen 10  i 8 anys i
estan molt contentes a Manresa. Van a l’escola Sant Ignasi,
s’han adaptat ràpid, parlen bé català i tenen molts amics. Fa

pocs dies la gran va treure un 8 de
mates! La mestra ens felicita, cal tenir
en compte que han començat aquest
curs i han hagut d’aprendre la llengua.
Si ara els digués que marxem, tindrien
un disgust. La veritat és que és difícil
fer plans. Tinc diners per viure un
temps i el meu germà m’ajuda, però
em fa por el futur. Què farem si no
aconsegueixo una feina? Si puc treba-
llar, ens quedarem segur. Hi estem bé,
a Manresa. Aquí no fa el fred que fa a
casa nostra, a la nostra ciutat sempre
tenim neu! Manresa és un bon lloc per
viure, una ciutat tranquil·la, no em  fa
por que les nenes vagin i tornin soles
de l’escola, no tinc la sensació de perill
al carrer, ni tan sols al vespre. A
bulgària és molt diferent. També, per
als infants, hi ha un munt de coses per
fer. Ens encanta anar a la biblioteca, a
la del Casino o l’Ateneu. Són impres-
sionants. La gent potser no se n’adona,
equipaments com aquests, oberts i de
franc. Allà no n’hi ha! I parcs infantils, o
el Congost per anar amb bici o fer
esport, la piscina per anar a nedar... Hi
ha tot el que es necessita, serveis molt
correctes. També he trobat gent força
simpàtica, no crec que la gent sigui

tancada. Quan un manresà et coneix s’obre de seguida.
També és cert que la gent no té ni idea de bulgària, no sap
res del país, simplement no en té opinió. Potser coneixen el
Hristo Stoitxkov, que jugava amb el barça, i res més. 

Jo entenc i comparteixo això que Manresa és el cor de
Catalunya, penso que és un lloc especial, diferent i bonic. Jo
ara no crec que canviés viure aquí per barcelona. Ara cen-
tro els esforços a mirar de treballar. Ja he posat anuncis i
busco, però abans he de millorar la llengua. Em veig també
en alguna feina de recepcionista, en un restaurant, hotel,
empresa del lloguer de vehicles...

Gairebé em sap greu, però no trobo a faltar res de bulgària.
Hi tinc família, és clar. El pare va morir, però parlo cada dia
amb la meva mare per Skype, o amb els amics. Les noves
tecnologies ens acosten i ens ho posen fàcil. Què vol dir,
doncs, trobar a faltar? El menjar d’aquí és millor, i fins i tot si
vull algun producte d’allà, coneixem un transportista que
ens ho pot dur... No tinc un sentiment d’estar desplaçada.
Els amics diuen que em troben a faltar, però estem en con-
tacte. I conec nova gent aquí. He de trobar feina perquè és
el que em falta, i poca cosa més. Estic lluitant per tornar a
començar en aquesta ciutat i espero sortir-me’n.

V

Joan Piqué

«La gent d’aquí no sap
res de bulgària. Potser
conèixen el Stoitxkov,

que jugava amb el
barça, i res més»
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vides separades

Una nova Caixa de Manresa
ocs cops les notícies d’economia són les que em
fan obrir el diari per una determinada pàgina.
Però aquesta vegada va ser diferent. Per fi un titu-
lar del diari em donava una alegria. La notícia sor-
tia a la portada del Regió7 del 6 de març i deia:

«Un petit grup d’empresaris i professionals estudia crear
una nova Caixa de Manresa». El que vaig poder saber en lle-
gir la notícia sencera no era gran cosa més que allò que
anunciava el titular, però era més que suficient per celebrar-
ho com una gran novetat. Ni la meva vida ha anat pitjor
d’ençà que Caixa Manresa va desaparèixer, ni crec que anés
significativament millor si es tornés a fundar, però afortuna-
dament encara hi ha moltes coses que ens entristeixen o
ens fan feliços sense que els nostres interessos particulars hi
estiguin en joc. I aquesta n’és una. I si finalment la idea reei-
xís, me n’alegraria tant pel benefici que podria aportar al bé
comú com pel fet més simbòlic de recuperar un dels emble-
mes d’aquesta ciutat.

Comprenc que en l’engranatge d’una societat cada peça té
la seva importància i cada aportació compta i fa que tot fun-
cioni. Però no puc deixar de sentir una admiració especial
pels que inventen coses realment importants, pels que
innoven de debò, pels que organitzen, pels que arrisquen...
Potser per això em rebel·la veure l’ús (i l’abús) que s’està fent
de la paraula emprenedor, per elevar als altars socials a molts
que l’únic que fan és esmolar-se el magí per veure com es
poden guanyar la vida. Ja n’hi ha prou de nanos que creen
aplicacions de mòbil per als fins més peregrins que un es
pugui imaginar (des de calcular les calories que cremes
fent-te una palla fins a saber quants bars pots trobar oberts
a partir de les dotze de la nit...) i que te’ls presentin com si
fossin els nous bill Gates. Ja n’hi ha prou d’anomenar empre-
nedors gent que s’inventa rucades o, pitjor encara, gent que
simplement especula. D’aquests ja no ens en calen més.
Però de persones que tinguin la gosadia, i gairebé diria l’i-
dealisme, d’ajuntar esforços per tirar endavant una empre-
sa col·lectiva com podria ser una nova Caixa de Manresa...
d’aquestes n’anem mancats. I encara que no sàpiga qui són,
les admiro per la seva empenta. Si se’n surten, que ningú
digui que van ser una colla d’emprenedors. Que diguin
sense recança que van ser uns prohoms. I que tinguin el
reconeixement que es mereixen.

P
Lliçons d’urbanisme

és d’un centenar de professionals i amics del
desaparegut Quico Mestres van voler home-
natjar-lo el dissabte 29 de març en una jor-
nada dedicada a la seva obra professional al
bages. Concentrats a la casa Lluvià, diversos

arquitectes van glossar Mestres, començant per Enric
Massana, delegat al bages-berguedà del COAC; el lleidatà
Josep M. Llop, president de la Societat Catalana d’Ordena -
ció del Territori i actualment l’urbanista més prestigiós de
Catalunya; Sebastià Jornet, president de l’Agru pació d’Ar -
quitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC), Quimet Garcia,
que va recordar les actuacions urbanístiques més impor-
tants de l’homenatjat i Àngels Mas, que va presentar el
recorr egut del programa. Jordi Ludevid, president de l’a-
grupació dels col·legis d’arquitectes d’Espanya, que no va
poder ser present a l’acte, el recordava emocionat en una
carta pública. La redacció del Pla General de 1981 ja es va fer
sota la direcció de Mestres, però la seva actuació decisiva a
la ciutat va ser a partir de 1995, quan provinent de Sabadell
va centrar la seva capacitat professional en el nucli antic, la
façana sud, els recorreguts de vianants, la recuperació del
Cardener, la distribució equilibrada dels espais lliures, la
corona nord amb l’àmbit universitari, el parc de l’Agulla... 

En la ruta pel nucli antic, Ignasi Perramon va recordar que el
Quico li deia sovint que un arquitecte «havia d’anar amb
bota i bata». Joan ribera, David Closes, Josep Armengol i
Francesc Carné van valorar la intervenció integral lligada a
millorar la qualitat de vida dels habitants del sector. Es va
parlar del debat sobre la plaça de Sant Domènec, ben viu
des del 1995. Un referèndum decidirà, com així ha de ser!
L’edifici dels jutjats nous continua sent motiu de polèmica,
per part d’alguns manresans com el sociòleg Pep Oliveras,
que afirmava que li sembla massa trencadora amb l’entorn.
Prop de la xemeneia de la fàbrica del Salt es va comentar la
passarel·la que enllaça el barri Antic amb les Escodines, dis-
cutida per alguns. A l’Ajuntament, l’alcalde Junyent el va
recordar liderant la darrera transformació urbanística i en va
assenyalar el tarannà dialogant i l’honestedat,  i va conclou-
re que calia fer justícia a la figura del Quico. A què esperen?
Mentrestant, la seva vídua confessava emocionada: «A ell li
hauria agradat molt poder assistir a aquesta visita». No ho
va poder fer, però va contribuir a millorar-ne l’autoestima.

M

Josep M. Oliva Jordi Sardans
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Pluja d’idees sobre
la Torre Lluvià

redacció

l projecte va aconseguir
una subvenció de 400.000
euros dels fons europeus
de finançament FEDEr i
400.000 més de la Dipu -
tació, i té com a objectius
la rehabilitació de l’edifici
modernista i la seva con-

versió en un equipament destinat a la
promoció dels valors agrícoles i
mediambientals de l’Anella Verda i el
Pla de bages. Les obres de l’edifici, de
propietat municipal, van començar el
passat 10 de març i el termini per aca-
bar la primera fase d’obres acaba a
finals d’any. 

En un emplaçament idoni, la Torre
Lluvià té i és paisatge. Es troba a l’entorn
dels itineraris de Collbaix i de la riera de
rajadell i és icona de l’Itinerari de
Natura i Modernisme. A prop de la finca
també hi passen el camí de Sant Jaume
i la ruta Ignasiana, d’abast europeu. 

La historia de la Torre 
Josep Lluvià i Vidal va adquirir la finca el
1893 i va substituir l’antiga casa per «la
casa Torre que se llama Villa Emilia»,
segons actes registrals, en honor a la
seva dona Emília Serramalera. És un edi-
fici senyorial de caràcter residencial-
rural, obra de l’arquitecte modernista
Ignasi Oms i Ponsa. De 1954 a 1965 la
finca passa per tres propietaris fins que
és venuda al metge Josep Maria Pons i
Font. Des de llavors, la Torre Lluvià
comença a estar en perill de desaparèi-
xer: El 1975 es ven a la immobiliària
ralop SA i Explotacions Agrícoles
Urbanes per un valor de 730.000 pesse-
tes. La darrera transmissió de la finca és

del 2004, a les societats Pisleta SL, Els
Salomons SL i Domar 75. 

El primer govern socialista de la ciutat
va aturar els intents de les immobiliàries
de construir un gran polígon industrial
als plans de la Torre, que han mantingut
el seu caràcter agrícola. Quant a l’edifici
modernista, a finals de la dècada dels 80
es va intentar fer runa de l’edifici ensor-
rant la torre central. Posteriorment, l’e-

difici es va catalogar i finalment, el 2012,
l’ha comprat l’Ajuntament. La crisi, l’o-
bligació imposada a la propietat de fer
unes mesures de protecció de l’edifici,
la reivindicació social i la voluntat del
consistori de recuperar un bé patrimo-
nial van influir en la decisió dels propie-
taris de vendre l’edifici modernista i els
75.690 m2 que l’envolten. Des de
l’Ajuntament, el regidor de Medi
Ambient Jordi Serracanta veu la compra

E
La rehabilitació de l’antiga torre modernista, situada als plans de
Cal Cuques, entra dins d’una estratègia global de ciutat en què
l’Anella Verda n’és una part essencial i la Torre una icona. Un
projecte ambiciós, perllongat en el temps, que implica
l’Ajuntament i diferents entitats i empreses per treure’n rendi-
ment i fer-ne, entre altres usos, un centre modèlic d’interpreta-
ció i promoció de l’entorn natural i agrícola més proper.

te
m
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Vista de la part posterior de la Torre Lluvià, on hi havia l’antiga torre central, ara enderrocada.
Fotos: Arxiu Meandre 



com una aposta valenta «i fins i tot arris-
cada, sobretot pel moment que ens tro-
bem, però no podíem deixar-nos per-
dre aquest patrimoni arquitectònic».

La rehabilitació
El projecte municipal de rehabilitació
inclou d’entrada la recuperació de la
imatge de l’edifici principal en diverses
fases: desenrunament, estabilització,
execució de una nova estructura forma-
da per pòrtics de perfils laminats, recu-
peració de la coberta actual i construc-
ció d’una de nova amb fusta, semblant
a l’original. Culmina el projecte la
reconstrucció de l’antiga torre central,
que recuperarà el perfil emblemàtic de
l’obra modernista.

Jordi Serracanta remarca que ara les
obres estan en una fase inicial «en què
sobretot s’haurà consolidat l’edifici,
cosa prou important, i s’haurà fet la
planta baixa, que estarà a disposició
del que s’ha planificat en el projecte».
El regidor creu que s’acomplirà el ter-

mini establert per acabar la primera
fase i si no, indica que el fons de finan-
çament europeu preveu una pròrroga.
De tota manera, no creu que s’hagi de
demanar, «a més, tindríem un proble-
ma si al final haguéssim de tornar la
subvenció», afirma. 

Al soterrani es preveu construir una
planta de bombeig, filtratge i recupera-
ció d’aigües pluvials i un sistema de pla-
ques fotovoltaiques i quadres de ins-
tal·lació elèctrica. D’accés restringit, es
pensa fer-la visitable com a exemple
d’implantació d’energies renovables. El
mateix regidor de l’Ajuntament destaca
la voluntat de fer «un edifici modèlic
des del punt de vista ambiental, fona-
mentalment energètic. A la primera
fase d’obres s’aplicaran aïllaments
importants», però posterga per a fases
posteriors la instal·lació de plaques
solars i la recollida d’aigües pluvials.

Les actuacions exteriors es proposen
amb el mínim impacte paisatgístic.

L’aparcament projectat al voral del camí
de rajadell vol incentivar que es vagi a
peu a la Torre i que es garanteixi la seva
integració en el paisatge, per la qual
cosa no es preveu ni asfalt ni enllume-
nat. Des de Meandre, l’entitat que pre-
serva el medi ambient a Manresa i el
bages, es veu convenient senyalitzar i
habilitar el camí d’accés conservant el
seu caràcter rural. Per la seva part, el
regidor Jordi Serracanta també reco-
neix que caldrà reforçar la senyalització
que hi ha ara al voltant de la Torre, però
obre la porta al trànsit rodat: «És clar
que els accessos hauran d’integrar-se
en l’entorn, però els autobusos també
hi han de poder passar d’alguna mane-
ra».

Els usos 
La planta baixa de l’edifici esdevé el
centre neuràlgic de tot el projecte. S’hi
proposa encabir un punt d’informació
turística, un centre d’acollida de visi-
tants, un centre de interpretació de
l’Anella Verda i un centre de promoció
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Imatge d’arxiu de la Torre, que forma part de l’itinerari Natura i Modernisme. Al fons, cal Gallifa de Monistrolet. Foto: Francesc Muntada
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del producte local. Sobre aquests objec-
tius, Serracanta conclou que «en defini-
tiva es tracta de com retornar la finca als
manresans. Cal donar-la a conèixer i
que sigui un referent en l’imaginari
col·lectiu».

Segons el mateix regidor, «la Torre
Lluvià pot incloure moltes coses. Estem
treballant en les diferents peces d’un
trencaclosques que no s’acabarà ara ni
de bon tros», i deixa clar que el projecte
no és propi de l’equip de govern actual:
«Crec que difícilment nosaltres sols el
tiraríem endavant. Com que sabem que
ha de tenir continuïtat busquem que
sigui compartit, i crec que les entitats
també creuen en aquesta fórmula». En
aquest sentit, Jordi Serracanta avança
que l’Ajuntament ha mantingut conver-
ses inicials amb diferents actors i enti-
tats «que es creu que hi poden interve-
nir, com la DO Pla de bages, l’Escola
Agrària i l’associació L’Era, en l’àmbit de
promoció mediambiental. Pel que fa al

turisme, aquest és un tema que potser
implica més directament l’Ajuntament i
Fira de Manresa, l’ens que el gestiona.
En l’àmbit de serveis educatius, s’ha
pensat en els Serveis Territorials
d’Ensenyament». 

Considerant que la finca compta amb
7,5 ha de terreny, Serracanta declara
que l’equip de govern ha pensat també
a encabir-hi altres usos, «com la jardine-
ria sostenible. També tenim la idea de
fer-hi una masoveria urbana. La Torre és
una finca que caldrà gestionar, i volem
que algú s’hi estableixi permanentment
i hi desenvolupi la seva activitat profes-
sional. Això beneficiaria la gestió de
l’entorn i la conservació d’un edifici que
és lluny del nucli urbà. Serà un model de
gestió que algú estigui disposat a assu-
mir». 

De moment, però, el regidor afirma que
no hi ha cap entitat per dur a terme
aquesta idea. També mostra cautela a

l’hora de comunicar resultats de les
converses amb les entitats, «ja que no
s’ha tancat res. Hi ha molts temes
damunt la taula, però també molts
interlocutors amb qui parlar. Tenim clar
el projecte, però ara cal veure la dispo-
nibilitat de cadascú, les idees, el grau de
voluntat de ser-hi i de quina manera».
Per part de Meandre, el seu president
Ignasi Cebrian coincideix amb el regi-
dor que «els usos de la Torre Luvià
podrien ser infinits, però l’espectre de
possibilitats queda prou delimitat al
projecte. Perfilar els usos ha de ser una
tasca de l’Ajuntament i també de la
xarxa d’entitats i empreses que estan
molt interessades a fer economia social
i cultural dins de l’entorn de l’Anella
Verda». L’entitat ha contactat amb l’ar-
quitecte i urbanista Pere Vidal, per la
seva experiència com a impulsor de la
recuperació del riu ripoll a Sabadell.
Segons Ignasi Cebrian, «ens ha aportat
moltes idees de com es poden intuir o
dibuixar els possibles usos de la Torre».

Diversos detalls de l’edifici modernista, obra d’Ignasi Oms i Ponsa
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El mateix arquitecte, expert en connec-
tivitat d’àrees urbanes i espais periur-
bans, també creu necessari tenir en
compte el que diu el teixit social sobre
el projecte.

Però per damunt de tots els possibles
usos, el biòleg Jordi badia destaca la
necessitat de «trobar un soci que ajudi
al finançament de la reconstrucció com-
pleta. Tot i que estaria bé que la Torre
tingués algun ús al voltant de l’Anella
Verda, que guanyaria un punt emble-
màtic, no forçosament s’ha de restringir
el futur de la Torre a aquest ús tan limi-
tat. La Torre Lluvià és una qüestió de
patrimoni arquitectònic, no de natura.
Vist el seu estat d’abandó, qualsevol ús
futur que en financiï la reconstrucció
respectant els criteris del catàleg de

patrimoni protegit, ni que sigui tan pri-
vat com l’ús original, serà benvingut».

Cultura i educació ambiental 
Segons el document guanyador de la
subvenció FEDEr, l’equipament resul-
tant de la rehabilitació ha d’incloure un
centre d’interpretació i difusió de
l’Anella Verda i dels seus espais més
representatius, a partir d’activitats d’e-
ducació ambiental: exposicions perma-
nents i itinerants, itineraris educatius
guiats i organització de conferències i
jornades. Aquests ingredients i la matei-
xa ubicació de la Torre constitueixen
per a Ignasi Cebrian «el lloc ideal per a la
gestió ambiental, pionera i modèlica, de
l’Anella Verda de Manresa i de tot el seu
espai periurbà, i també per a la l’educa-
ció i la formació ambiental». 

Sobre la formació, Meandre i altres enti-
tats, com l’Escola Agrària de Manresa i
l’Associació L’Era, vinculada a la mateixa
escola, creuen que a la Torre s’hi
podrien impartir cursos de temàtica
agrària i de sostenibilitat en el medi
rural: «Cursos de formadors de forma-
dors amb l’objectiu de millorar una figu-
ra cada vegada més preuada i necessà-
ria: el formador de nous hortolans àvids
d’aprendre d’altres entitats, empreses o
particulars», expliquen Glòria Colom i
Ton Armengol, de l’Escola Agrària. Si bé

A dalt i al costat, entorn de la finca, amb el paisatge característic de vinya i ametller. Sobre aquestes
línies, imatge de satèl·lit de la ubicació de la torre, a l’oest del nucli urbà de Manresa



ambdós afirmen que un trasllat d’a-
quest centre, actualment ubicat a la
FUb i a Can Poc Oli, és poc probable, no
descarten que alguns cursos o projectes
de l’escola es puguin fer a les aules de la
Torre Lluvià: «Fins i tot arribar a impartir-
hi un cicle formatiu de grau superior en
Paisatgisme i Medi rural, juntament
amb altres institucions educatives.
Volem que la formació en producció
ecològica es pugui fer també a nivell de
formació professional superior, i no
només en un grau mig sense continu-
ïtat. Manresa podria tornar a liderar
aquest tipus de formació, per crear una
massa crítica de guies i professionals
dedicats a l’educació ambiental i el pai-
satgisme, que a la llarga revertiria en la
mateixa comarca i per tant, en la seva
millora ambiental». A les aules projecta-
des, Meandre creu que a banda de
l’Escola Agrària, les cooperatives de
consum local, empreses relacionades
amb la sostenibilitat mediambiental, de
biomassa, energia solar, arquitectura
sostenible o construcció amb pedra
seca, o entitats dedicades a l’ensenya-
ment de noves espiritualitats o a la foto-
grafia de natura hi podrien organitzar
cursos i jornades. 

Seguint en el marc de la difusió
mediambiental, l’arquitecte Pere Vidal
hi veu un centre innovador en què es
debati «el conflicte entre natura i ocu-
pació del territori, que sempre ha existit.
Conferències, ponències, assessora-
ment. Cal implicar la gent amb el terri-
tori, difondre els valors col·lectius i fer
un patronat de la gent que hi pensi:
escriptors, biòlegs, filòsofs, ecologistes,

economistes, sociòlegs... Seria un món
formatiu i d’alt nivell únic». La cultura en
un sentit més ampli també tindria cabu-
da a la Torre Lluvià, segons apunta
Meandre: «concerts de primavera i estiu
a l’aire lliure o festival de contes per a
infants i per adults de primavera i estiu,
o exposicions fotogràfiques de natura.
En definitiva, un centre cultural on con-
flueixin l’art, la música, la ciència, la
natura, la salut, l’esport, l’agricultura, la
cuina... Tot allò que ens fa mantenir la
confiança en els nostres valors més prò-
xims», sosté Ignasi Cebrian.

Ús agrícola i social
Les set hectàrees que envolten la Torre
Lluvià tenen un gran potencial. A banda
de la masoveria que hi preveu
l’Ajuntament, hi ha entitats que creuen
en un aprofitament agrícola dels plans
de la Torre, que comptaria amb la inte-

gració laboral de col·lectius amb risc
d’exclusió social. Des d’Ampans, el
seu director Toni Espinal es mostra dis-
posat a «estudiar el paper que podria
tenir l’entitat en el projecte, d’acord
amb la nostra tasca de suport a les per-
sones amb discapacitat intel·lectual».
Dins el propòsit de donar feina a
aquests col·lectius, Ignasi Cebrian, inspi-
rat en el model d’èxit d’empreses com
el Parc de les Olors, afegeix que «es
podria preparar una o més hectàrees de
conreu de plantes aromàtiques, com
l’espígol, i vendre l’essència de la planta,
que es podria elaborar a la mateixa
Torre».

Però sobretot, quan es pensa en un ús
agrícola de la finca, sorgeix immediata-
ment el conreu de la vinya, tan propi
del bages. Meandre veu amb il·lusió
que «tard o d’hora la vinya tornés a for-
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mar part dels plans de la Torre Lluvià,
perquè els pot fer molt rendibles. A
part de la qualitat del vi, el paisatge de
vinya és un dels millors reclams per a
l’enoturisme, i alhora la collita es
podria dur a un dels molts cellers
locals». Per a Meandre l’objectiu és fer
funcionar la producció agrícola local,
tant de regadiu com de secà, i tota la
cadena alimentària que hi ha al darrere
per conservar el paisatge de l’Anella
Verda de forma dinàmica. Cebrian con-
clou que «així la Torre esdevindria un
centre pioner en la gestió d’espais
periurbans i en la gestió de la innova-
ció agrícola local». En aquest sentit,
l’arquitecte Pere Vidal suggereix que la
Torre sigui un punt de trobada dels
pagesos. Així mateix, proposa «una
cooperativa agrícola de l’Anella Verda,
per mantenir el paisatge únic de la
Sèquia i el secà amb la seva producció:

vi, oli, espelta, ametlla, aiguardents i
fins i tot nous productes». 

Per a Florinda Plans, de L’Era, hi podria
haver també un punt d’assessorament i
venda de productes fitosanitaris per a
l’agricultura ecològica, una indústria en
creixement, a l’agrobotiga prevista a la
planta baixa de la Torre: «L’hortolà petit
i gran, i la gran quantitat de gent inte-
ressada actualment en l’horta urbana i
perirubana es beneficiarien d’aquest
servei. Sense cap mena de dubte que la
nostra Sèquia, el regadiu i els seus pro-
ductes en sortirien beneficiats». 

Promoció del producte local
El projecte FEDEr estableix que l’equi-
pament inclourà un centre de promoció
del producte local, i que la seva gestió
podria recaure en l’associació de pro-
ductors locals El rebost del bages, dedi-

cada a la promoció i comercialització de
productes agraris i d’alimentació local.
Però Meandre també creu que la DO
bages hi pot tenir un paper important i
que a la botiga de producte de proximi-
tat el seu vi hi ha de tenir unes lleixes
reservades: «Actualment la DO té 11
cellers i la producció vinícola local té un
bon futur, però ara per ara els seus
màxims representants no veuen cap
necessitat de traslladar la seu de la DO
bages, actualment a l’edifici de la Culla,
a un altre lloc».

Per la seva part, Florinda Plans, de L’Era,
proposa fer-hi un obrador per transfor-
mar el producte local i Ignasi Cebrian de
Meandre s’atreveix a proposar fins i tot
un restaurant-escola o cuina-escola, «on
s’elaboressin receptes noves i també
antigues i tradicionals, amb els produc-
tes de proximitat i ecològics».

El turisme
Segons Ignasi Cebrian, l’aprofitament
turístic de la torre s’ha de sustentar
sobre la promoció del producte local,
però també sobre el paisatge: «S’ha de
aconseguir un paisatge que reflecteixi
la producció local de proximitat soste-
nible ambientalment, econòmica-
ment i socialment. Un tot integrat, no
un aparador». Pere Vidal afegeix al res-
pecte que «el paisatge no és només
una qüestió estètica, per anar a mirar-
lo i ja està, sinó que és el resultat d’un
conjunt d’estratègies locals i globals.
Caldria pensar com qualla la produc-
ció en la forma del paisatge. Que no
tot siguin parcs temàtics encaminats a
una activitat que no ha de ser la prin-
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cipal, sinó més aviat secundària: el
turisme». 

Meandre considera que la Torre Lluvià,
que segons el projecte de rehabilitació
tindria un punt d’informació turística i
un centre d’acollida de visitants, ha d’in-
cloure’s dins de l’oferta turística de la
ciutat i «ser complement de la fira de
l’Aixada, de la Mediterrània i de la resta
d’oferta turística no estacional. Però el
valor afegit i diferenciador de la Torre
ha de ser l’Anella Verda, i la Torre, punt
de trobada del turisme verd, esportiu i
fins i tot religiós». Perquè els manresans
i visitants forans vagin al futur equipa-
ment en un marc de turisme sostenible,
diferents agents locals proposen esta-
blir-hi una estació de bicicletes de llo-
guer; crear un itinerari emblemàtic que
relligui la Torre amb el parc de l’Agulla i
el seu entorn, els dos punts d’atracció
turística del rodal de Manresa; establir la
Torre LLuvià com a punt de sortida dels
itineraris de la riera de rajadell i de
Natura i Modernisme, aprofitant que és
lloc de pas del camí de Sant Jaume i la
ruta Ignasiana; crear rutes d’etnoturis-
me, i també construir una bassa d’ob-
servació d’ocells per al turisme ornitolò-
gic a prop de la torre de l’Aigua que hi
ha a la finca.

Viabilitat del projecte 
En el projecte FEDEr es preveuen unes
despeses de funcionament de l’equipa-
ment de 60.000 euros anuals, amb el
desglossament següent: 30.000 euros
per a personal, 20.000 euros en concep-

te de subministraments i serveis externs
i 10.000 euros per a d’altres despeses. El
finançament hauria de provenir dels
ingressos per les visites al centre d’inter-
pretació, tallers, exposicions i merchandi-
sing. Per a l’explotació de tots els espais i
serveis que s’incloguin a la Torre, el regi-
dor Jordi Serracanta preveu que «la rela-
ció de l’Ajuntament amb les empreses
que s’hi impliquin acabarà derivant en
concessions administratives o relacions
contractuals d’arrendament».

Per a Meandre la majoria dels ingressos
haurien de provenir sobretot de l’agro-
botiga, «de la venda del producte agrí-
cola local, fresc i elaborat: hortalisses, vi,
oli... que podria vendre’s tant a la matei-
xa Torre Lluvià com en altres punts de la
ciutat. La Torre donaria visibilitat al pro-
ducte local. També la venda de produc-
tes fitosanitaris ecològics podrien apor-
tar part del finançament». L’entitat eco-
logista també creu que la formació i l’e-
ducació ambiental poden aportar
alguns ingressos «si s’aconsegueix fer-
hi cursos prou innovadors, diferents i
atraients, centrats en l’entorn de
l’Anella Verda i de temàtica diversa:
agricultura, medi ambient, paisatgisme,
fotografia. Els cursos aportarien també
recursos humans, estudiants en pràcti-
ques que puguin fer de guia o fins i tot
professionalitzar-se». Així mateix, els
responsables de Meandre veuen en el
turisme una altra font d’ingressos,
«potenciant el guiatge remunerat per
recórrer el camí de Sant Jaume i la ruta
Ignasiana», suggereixen.

Malgrat tot, el regidor Serracanta mos-
tra cautela a l’hora d’assegurar la viabili-
tat econòmica del projecte: «Dir-ho ara
és aventurar-se molt. Per això hem de
buscar que sigui rendible». En aquest
sentit destaca l’esforç del consistori a
l’hora de buscar subvencions i que es
destinin a aquests projectes, «en un
marc de restriccions econòmiques a les
arques municipals i de moltes deman-
des socials al municipi». A banda de
buscar ajut econòmic d’altres adminis-
tracions, el regidor declara que s’han
revisat altres models i que han parlat
del projecte de la Torre Lluvià amb
l’Ajuntament de Vic, on també hi ha una
anella verda, «amb el qual compartim
director del pla general».

Connectivitat
La connexió de la Torre Lluvià amb
l’Anella Verda és clau. Per al regidor amb-
dós projectes «en algun moment s’hau-
ran de fusionar». Serracanta deixa clar
que la connectivitat de l’anella és un
tema important però complex, «al darre-
ra del qual hi ha milions d’euros. Si
l’Ajuntament tingués recursos propis per
fer-ho seria molt més ràpid, però per la
situació que hem heretat i els pressupos-
tos que tenim hem de estar atents a les
subvencions». Sobre els connectors de
l’Anella propers a la Torre Lluvià, el regi-
dor comunica que properament es refa-
rà el camí vell de rajadell, gràcies a un
ajut de la Diputació, i que també es
millorarà «amb una passera el connector
des del pont Vell i estació de la renfe fins
a la torre de Santa Caterina». 

Imatge d’una part de les set hectàrees que formen part de la finca 



Roser Rovira és de Gurb però resideix actualment a
Polònia amb la seva família des d’on ha creat Mamemi,
una pàgina web que permet escoltar diversitat de con-
tes en vuit idiomes diferents.

er què va néixer Mamemi? 
—Sóc mare de dos nens de 6 i 5 anys als
quals els encanta escoltar contes a l’hora
d’anar a dormir. Vivim en un ambient mul-
ticultural i coneixem gent d’arreu del món.
La nostra llengua vehicular és l’anglès,
però els pares parlem amb els nens en el
nostre idioma. Vaig conjugar contes i mul-
tillenguatge i Mamemi n’és el resultat. 

—Quins objectius hi ha darrere? 
—Educar en la diversitat, que els nens vegin que hi ha
moltes realitats, començant per multitud de llenguatges.
Voldria tenir contes típics de regions i països diversos, per-
què els nens puguin constatar que el món encabeix mul-
titud de maneres de pensar i que val la pena saber que
som molts i molt diversos. I a la vegada, som tan iguals,
perquè els nens de qualsevol cultura queden embadalits
escoltant el mateix conte. 

—Quin tipus de contes s’hi expliquen? 
—Vaig començar a agafar contes tradicionals, amb algu-
na petita adaptació, i també n’escric d’originals. Els he
dividit en cinc categories: animals, aventures i princeses
són categories que fàcilment permeten encabir la majoria
dels contes. Les altres dues categories són una picada d’u-
llet als meus fills: en Flynn és un personatge basat en el
meu fill gran, un inventor que molta gent tingui una vida
més fàcil i senzilla. En Jules està pensat observant el meu
fill petit que sempre corre, riu i té molts amics a qui sem-
pre fa somriure amb les seves bromes i trapelleries.

—A quantes llengües s’han traduït? 
—Actualment tinc contes traduïts a 8 idiomes, que són els
que hi ha al web. Tots els llegidors són natius, amb la qual
cosa l’accent és immillorable. M’agrada pensar que Mamemi
es pugui convertir en contes del món per a tot el món. 

—Per què contes on-line i no contes tradicionals, en llibres
i acompanyats d’un disc? 

—Fa 15 anys era impensable tenir un mòbil i poder-te’l
emportar a tot arreu. Avui quanta gent hi ha que no tingui
o un smartphone o una tauleta o les dues coses a la vega-
da? La meva proposta és utilitzar els aparells que ja tenim
a casa, que formen part de la nostra quotidianitat, per
escoltar contes. Pretenc modernitzar el concepte tradicio-
nal del conte, però també vull fer que els nens pensin i
escoltin.

—Aprofitant que són nadius digitals. 
—El món actual està saturat d’imatges. Jo proposo una
cosa totalment nova i a la vegada totalment antiga: apren-
dre a escoltar. I aprendre a pensar. Que els nens facin volar
la imaginació a través del que escolten en els meus con-
tes, que pensin, que tinguin dubtes, que imaginin, que
parlin, que juguin. I que aprofundeixin en el coneixement
de la seva llengua i d’altres que puguin estar estudiant.

—Com és emprendre un negoci d’aquestes característi-
ques? 
—Il·lusiona i fa por a la vegada. Hi he dedicat i hi continuo
dedicant moltes i moltes hores. I quan veus com es va
materialitzant et fa molta il·lusió, però també tens molts
desenganys. No és fàcil, però és enriquidor. El millor de
tot? Quan els meus fills em diuen: «Mama, tinc una idea
per a un conte». Ells se senten orgullosos que la seva mare
faci un projecte d’aquest tipus i jo estic satisfeta al veure’ls
interactuar amb mi. 

—Com en treus beneficis econòmics? 
—Espero treure’n beneficis a través de subscripcions i
patrocinis. La idea és fer-nos el màxim de visibles a la
xarxa, perquè la gent confiï en el producte, li agradi i que
el boca orella ens ajudi. Els familiars i amics que han fet
una subscripció em comenten que els nens escolten amb
atenció el conte i fins i tot alguns pares l’utilitzen per
millorar l’anglès! 

Roser Rovira: «Utilitzo aparells de la 
nostra quotidianitat per escoltar contes»em
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Núria Closas

FITXA
Projecte: web multicultural. Data de la idea: setembre 2012.
Data de creació: gener 2014. Emprenedors: roser rovira.
Sector: lleure i educació. Definició: web multillenguatge per
escoltar contes en molts idiomes diferents. Públic: nens, famí-
lies, escoles, escoles d’idiomes. Web: www.mamemi.com.
Xarxes socials: Actualment hi ha facebook i twitter diferents,
en cada un dels idiomes del web.

P
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Infraestructures verdes

Ignasi Cebrian
na

tu
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llò que no es veu, no es coneix i, per tant,
no s’arriba a estimar. Per conèixer bé la
ciutat, cal passejar per carrers i camins, cal
caminar. Caminar i camí són paraules molt
semblant, potser perquè sense camí no
podríem caminar o caminaríem sense cap
direcció. Divagaríem sense cap objectiu,
sense conèixer i estimar l’entorn on vivim.

Per caminar, per conèixer millor Manresa, per fer la ciutat
més humana, cal potenciar la connectivitat entre  trama
urbana i espais de l’Anella Verda amb camins. L’Anella Verda
ha de connectar còmodament amb tota la trama urbana i
amb totes les altres infraestructures verdes de la ciutat:
parcs,  carrers arbrats i camins. 

Els espais verds inserits dins la trama urbana mal anomenats
pulmons verds, ja que funcionen al revés d’un pulmó, són
tan importants com la mateixa Anella Verda. Uns sense els
altres no serien res. Calen parcs accessibles dins de la trama
urbana, parcs relligats per eixos cívics, amb arbrat potent als
costats, i, al mateix temps, connectats amb l’Anella. Tenim
molts parcs: el parc del Tossal del Cigalons, el futur parc de
l’Alcoholera, el parc de Saleses, el parc de la Cova, el parc de
la balconada i Sant Pau i el parc de la Sagrada Família. Els
hem de relligar.

Les infraestructures verdes, en qualsevol ciutat, mai no són
suficients. Ens proporcionen molts serveis, als ciutadans. I
Manresa no n’és cap excepció. Per això, corre pressa, per
exemple, adequar l’accés des del Pont Vell a la Guia i a la
Torre de Santa Caterina i adequar l’accés als plans de la
Torre Lluvià des de la zona del parc del Cardener i del Pont
Nou. Són projectes necessaris per poder veure clarament un
dels camins que ens guiï cap al rodal de Manresa.

Caminant per la ciutat de parc a parc, hauríem d’arribar tran-
quil·lament, seguint carrers arbrats i enjardinats, al parc de
l’Agulla, o al parc del Cardener. I, també arribar, malgrat  la
pujada, a dues talaies de la ciutat; al poc apreciat parc de
Puigterra o a un futur parc del Puigberenguer. Del parc de
Puigterrà se n’hauria de millorar l’accessibilitat tant des de la
plaça d’Espanya com des de la carretera de Vic. Caldria, a
més, donar-li un valor afegit: el parc de la ciència o el parc de
l’astronomia. I d’un futur parc del Puigberenguer, com que
és de propietat privada, se n’hauria d’estudiar la possible
gestió conjunta amb l’Ajuntament.  Així mateix, tots dos
parcs haurien d’estar units per un corredor urbà verd.

Parcs, anella, carrers arbrats i camins són la infraestructura
ecològica i verda de Manresa. Infraestructura que ha d’a-
companyar de manera imprescindible a d’altres infraestruc-
tures. Ens hi juguem molt: menys contaminació, més pai-
satge, més oci, més oportunitats per a la cultura l’educació i
la recerca, més entorns vitals i sensorials, una ciutat més
esponjada i pacifica i més benestar físic i psíquic.

A

A dalt, camí que va des de la Torre de Santa Caterina fins al barri de la
Guia. A sota, camí que travessa l’alzinar de Can Font. 
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Mas Trullàs: 
vedella ecològica del Moianès

Alba Piqué
Laia Puig
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a subcomarca del Moianès és una de les zones
pioneres en la producció ecològica al bages. La
situació entre muntanya i altiplà i la climatolo-
gia fan que sigui una zona idònia per a la rama-
deria. El Just Serra en va saber apreciar aquesta
peculiaritat a l’hora d’engegar el seu projecte.
Fill de pagès i veterinari de professió, especia-
litzat en grans animals, a finals de l’any 1992 va

començar amb un ramat de vaques brunes al Mas Trullàs, de
Calders. Actualment, a part d’aquest, en té un altre a Osona,
a l’Esquirol. Les vaques de Mas Trullàs pasturen tot l’any
entre boscos i camps de farratge, els vedells conviuen amb
les mares fins als set o vuit mesos de vida i durant aquest
temps s’alimenten de la llet materna, les pastures i un suple-
ment de pinso. Després passen a la fase d’engreix als coberts
de Calders. El ramat d’Osona és només de pastura, quan els
vedells es desmamen es traslladen a les instal·lacions de
Calders per fer-hi la part final de l’engreix. Allà passaran els
darrers dos mesos abans d’anar a l’escorxador de Moià; en
aquest període els vedells s’alimentaran amb farratge en sec
i pinso. Aquestes són algunes característiques de la produc-
ció ecològica. En ramats de pastura convencionals els ve -
dells solen estar amb la mare només fins als quatre o cinc
me sos i seguidament es traslladen a estables on passaran els
darrers set o vuit mesos de vida alimentant-se bàsicament
de pinso. L’alimentació del bestiar de Mas Trullàs és total-
ment ecològica; els farratges provenen tots de la pròpia
finca i s’associa sempre cereal amb lleguminosa (civada i
veça, raigràs, alfals). Els redalls dels camps de farratge se
solen guardar assecats o en forma d’ensitjat per utilitzar-los
durant els hiverns freds. La finca també disposa de camps
amb cultius destinats a la producció de gra, dels quals se’n
farà el pinso: ordi i pèsol, principalment. I a l’agost se sem-
bren naps que serviran d’alimentació per al ramat entre colli-
tes. Així aconsegueix ser gairebé del tot autosuficient, i
garantir la qualitat i la traçabilitat de tot el que es produeix. 

A Mas Trullàs s’han intentat aprofitar al màxim els recursos
naturals de la pròpia explotació i s’ha integrat la part de la
cria de vedells a la conservació i preservació del paisatge.

Gràcies a la presència del ramat, al mateix temps que els ani-
mals s’alimenten ajuden a mantenir net el sotabosc i a la pre-
venció d’incendis forestals. La vedella ecològica de Trullàs es
distribueix exclusivament a dues carnisseries, la carnisseria
reixach L’Hostal, de Calders, i la carnisseria Can Mas, de
Manresa. Per abastir les dues botigues, cada quinze dies s’hi
serveixen tres vedells. A través de la seva pàgina web o de les
carnisseries, es poden encarregar lots de vedella, que es
podran servir en èpoques d’excedent de carn. Al Just també
li agrada fer una mica de pedagogia a l’hora de consumir la
carn de vedella. Quan la carn només té un dia, a simple vista
potser és més atractiva, pel seu color vermell intens, però a
l’hora de cuinar-la deixa anar molta més aigua i quan la men-
gem sol ser molt més estellosa. La vedella de Mas Trullàs
quan arriba a les botigues ha passat un període de madura-
ció d’uns quinze dies, temps òptim perquè la carn sigui el
màxim de tendra. Volem trencar una llança a favor de la
vedella ecològica, no és un producte car, és un producte de
qualitat a un preu molt competitiu.

L

FITXA
Productor: Just Serra i Coma
Productes: vedella ecològica / Adreça: Mas Trullàs, Calders
Telèfon: 938308099 / Pàgina web: www.vedellaecologica.cat

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

Just Serra i el seu ramat a Mas Trullàs
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Menú migdia, de dilluns a divendres

Alfons XII, 26  - T. 93 872 51 72 - MANrESA

Vins del Bages

et aquí el Sagal. El rei
de la casa que corre tot
el sant dia, camp a tra-
vés, per les vinyes de
Monistrolet (rajadell). 

Aquest jove tenaç llueix arrels
amb criteris de viticultura eco-
lògica, padrins de Merlot i de
Cabernet Sauvignon, i els seus
pares, el Pep i el Gerard, del
Celler el Molí de Collbaix, que
vigilants en tot moment l’aca-
ben d’arrodonir i de polir. És un
jove visualment de color ver-
mell intens, de capa alta, de
ribet morat i amb unes llàgri-
mes ben formades. El seu per-
fum denota una sensació molt
intensa de fruits vermells fres-
cos. 

Quan tens l’oportunitat d’atan-
sar-t’hi et deixa una sensació
suau, agradable, lleugera, però
a la vegada intensa, de fruites
amb un punt de compota. Una
acidesa alta, però ben integra-
da, i uns tanins dolços ens indi-
quen equilibri, intensitat i vive-
sa.

Això és la
joventut del
Pla de bages
i de ben
segur que
no us deixa-
rà indife-
rents.

Joan
Tomasa
Garroset
Sommelier

de Vins
Tomasa

V
El Sagal
de Collbaix

Sobrerroca, 26 (antic Gris) - Manresa - Tel. 93 836 28 62
ootxus@msn.com

Per a anuncis en 
aquesta revista...

PUBLICITAT

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



És l’hora de tallar el bacallà

de la senalla al plat

Quan arriba la Quaresma,
sort n’hi ha del bacallà!
Que ens alegra el paladar
i no ens deixa perdre l’esma.

l dimecres de cendra marca
l’inici de les set setmanes
de Quaresma. Toca deixar
enrere la bogeria del
Carnestoltes i entrar en una
etapa de serenitat i absti-
nència. Per vigilar que
ningú se n’escapi, tenim la

Vella Quaresma, amb set cames que sim-
bolitzen les set setmanes del dejuni. Però,
per sort, si us hi fixeu bé, a la mà hi duu un
bon bacallà. Així doncs, de carn i ous ni
sentir-ne a parlar, ara bé, una mica de
peix ens el podem permetre. En el con-
text de l’edat mitjana, les dificultats per
aconseguir peix fresc si vivies lluny de la
costa, eren considerables, però al nord de
la península ja feia temps que s’havien
endinsat mar amunt per pescar balenes, i
de rebot, s’havien trobat amb el bacallà.
Els bascos dominaven la tècnica del salaó
i això permetia conservar-lo a resguard
dels bacteris. El bacallà en salaó va resul-
tar ser una menja ben melosa i suau un
cop dessalat i tornat a hidratar, a diferèn-
cia d’altres peixos que, aplicant la matei-
xa tècnica, agafaven un gust completa-
ment diferent. Això va fer que passés per
davant de la resta de conserves en sal i es
va convertir en un potent substitut de la
carn i un aliment a tenir en compte en
èpoques d’abstinència. 

El bacallà tradicional (Gadus morhua) es
pesca exclusivament a l’Atlàntic Nord i
això és una sort, ja que aquest mar resta
lliure de metalls pesats. A Catalunya,
segons el gremi de bacallaners, el preferit
és el d’Islàndia i el de les illes Fèroe, que és
on es respecta la manera tradicional de
pescar-lo i s’eviten les brutalitats de la
pesca d’arrossegament. Si bé és cert que
l’ofici de bacallaner és prou conegut per
tots nosaltres, és curiós que fora de

Catalunya no existeix. El bacallaner (o
bacallanera, que sol ser més freqüent) és
qui sap com tallar el bacallà, en sap
extreure les parts més nobles (del bacallà
se n’aprofita tot) i ens el ven de la mane-
ra que preferim: sense espines, assecat,
remullat, al punt de sal...També podem
aconseguir bacallà fresc a les peixateries,
sobretot des de finals de tardor fins a la
primavera, aleshores el podríem cuinar
de manera similar al lluç.

Actualment el bacallà ha deixat de ser un
aliment de pobre per passar a ser un dels
plats estrella de molts restaurants. I a les
bacallaneries els autèntics artesans del
peix ens deslliuren de qualsevol feina, per
tal que el puguem assaborir com més
aviat millor. A part d’això també han
ampliat el ventall de productes i oferei-
xen bunyols, croquetes, empanades,
brandada... fins a unes delicioses paperi-
nes de cotnes de bacallà, que podreu tro-
bar a la Casa del bacallà del carrer de Sant
Miquel, lloc emblemàtic de la ciutat i amb
gairebé un segle de tradició. Així doncs,
aprofiteu que és temps d’abstinència,
que la Vella Quaresma, si us enxampa
tallant el bacallà, no us dirà res! 

Bacallà amb salsa de 
formatge i espinacs 
(plat elaborat per 
Eduard Merly)

Ingredients per a 4 persones: 4 talls de
bacallà, 1 manat d’espinacs tendres,
100 ml de crema de llet, 30 g de format-
ge, 15 g de pinyons, vi blanc, farigola, oli
d’oliva verge, sal i pebre.

Elaboració: Talleu el formatge a daus,
sense l’escorça, l’adjunteu en una casso-
la amb la crema de llet, una mica de vi
blanc i una mica de farigola que comen-
ça a florir, ho porteu a ebullició reme-
nant de tant en tant perquè no se us
enganxi, coleu-ho i reserveu.
Mentrestant netegeu els espinacs amb
aigua abundant i reserveu. Poseu una
paella al foc i, un cop sigui ben calenta,
poseu-hi un raig d’oli d’oliva per a conti-
nuació posar-hi el bacallà i el feu coure a
foc mig-alt fins que aquest es comenci a
laminar. El poseu en un paper absorbent
i reserveu. Si ho preferiu el podeu fer al
forn preescalfat a uns 185ºC amb un xic
d’oli a la base durant uns 8 minuts. En el
moment de servir el bacallà agafeu una
paella amb una cullerada d’oli d’oliva,
afegiu-hi els espinacs tendres i saltegeu-
los lleugerament. rectifi queu de sal i
pebre. Emplateu els espinacs a la base,
tot seguit el bacallà i deixeu-hi caure
una bona cullerada de salsa de formatge
al damunt. Poseu-hi un raig d’oli d’oliva
verge i cru. 

Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n 
Tel. 93 872 17 07  - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

En aquest curs es donaran orienta-
cions i pautes d’estudi per a la pre-
paració de la nova prova de
nivell superior C2 (fins al gener
de 2014, nivell superior D) de la
Direcció General de Política
Lingüística.

Els objectius són donar a conèixer
els continguts i l’estructura de la
nova prova, resoldre les tasques i
exercicis que conté la prova de
mostra i conèixer els recursos d’a-
prenentatge per a l’estudi perso-
nal.

El curs es farà els dissabtes 12 i 26
d’abril, i 3 i 10 de maig de 10 a 13
h. Té una durada de 20 hores, de
les quals 12 són presencials i 8 són
a distància. 

Les inscripcions es fan fins al 10
d’abril de dilluns a divendres de 9
a 14 h i divendres de 16 a 18 h a la
seu del CNL Montserrat –carrer de
Jaume I, 8, 2n de Manresa. 

Més informació a
www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontse-
rrat/

Curs d’orientació per preparar-se 
la nova prova de llengua catalana 

de nivell superior C2

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

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

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

LES TAPES DEL
POU DEL 2013
El Pou, però d’etiqueta

Comandes a
elpou@elpou.cat o 
al tel. 93 872 50 18
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Mini Paceman: el preu
d’esdevenir diferent

Enric Oller i Carbó
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stètica de cupè, motor GTI i carrosseria d’u-
tilitari de tres portes. La setena versió de la
gamma Mini és difícil de classificar. Sembla
un Countryman reconvertit a crossover,
amb la caiguda del sostre més marcada i
aptituts dinàmiques reforçades. 

Atrau mirades per la seva enèrgica silueta i
es nota dinàmic i robust.  Creix en propor-

cions, presenta una configuració interior específica i acaba
en una gran porta posterior.  Fa servir la mateixa platafor-
ma del Countryman (13 cm més llarga que la del Mini con-
vencional) i conserva, en part, el poderós frontal d’aquell.
Mirant-lo amb deteniment, els ulls se’ns n’aniran cap a les
entrades d’aire, distribuïdes en tres estadis i redimensio-
nades per poder refrigerar els diferents elements mecà-
nics. A nosaltres ens han cridat l’atenció les dues òptiques
de l’extrem, bixenó, amb marc cromat, la posició estratè-
gica dels antiboires inferiors i la curvatura descendent de
la silueta del cotxe. Més subtil és la línia negra de cintura
que voreja tota la carrosseria i que li proporciona un agra-
dable estil cupè. La posició dels elements a la cua, en posi-
ció horitzontal i el tamany del vidre trobo que compro-
meten la visibilitat posterior a través del mirall central.  La
nomenclatura de la versió s’inscriu a la porta posterior en
grans lletres i l’escapament adopta un acabat més vistós.  

L’interior del Paceman persisteix en la sorpresa. Duu
només quatre seients individuals per definir el que la
marca denomina zona lounge: un habitacle semiarquejat
que, al darreree, permet encabir-hi dos adults d’1,80
metres amb les cames ben estirades. El sostre perd pro-
gressivament fins a 9 cm en alçada però la maniobra no
resulta gaire crítica si no pretenem col·locar al darrere dos
jugadors de l’NbA. La contrapartida és al maleter, que
cubica 20 litres menys que el Countryman.  En declara 330
d’oficials en configuració normal però sempre hi ha la pos-
sibilitat d’abatre els respatllers per triplicar l’espai a la zona
de càrrega. Pel que fa a la resa no hi ha canvis substancials
llevat dels comandaments per als vidres que ara reposen
de manera convencional a les portes.

En el capítol  mecànic, el Paceman segueix el camí marcat
per l’X6. L’oferta prescindeix de les versions d’accès.
L’acabat sempre és l’alt de gamma: Cooper i Cooper S.  Els
puristes poden optar per l’1.6 de 122 CV Valvetronic o el
1.6 twinscroll de 184 CV. Els devoradors de quilòmetres
preferiran el dièsel 1.6 de 112 CV o el Cooper SD de dos
litres amb 143 CV. I encara en el llistat hi trobem la variant

automàtica Cooper Diesel –també amb sis marxes– amb
la mateixa potència però amb el motor de dos litres i sis-
tema start-stop. La casa també presenta en opció el siste-
ma de tracció total ALL4. 

El Paceman conserva el look de tres portes del model de
referència però proporciona un habitacle més generós i
aprofitable, un confort superior i més reserva d’espai per a
les maletes.  Els de màrqueting asseguren que el seu client
potencial serà un home d’entre 35 i 50 anys de caràcter
urbà i esperit modern i trencador. Però en això de modes
ningú no és mai prou savi i la meva filla, que només en té
quinze, n’ha quedat ben enamorada... En qualsevol cas,
parlem d’un auto ràpid i agradable de dur amb un toc
interessant d’esportivitat que s’incrementarà sensible-
ment si connectem el mode Sport que endureix la direc-
ció i aviva la resposta del motor. La caixa de canvis auto-
màtica és una autèntica delícia. Una opció molt recoma-
nable. 

E

FITXA  TÈCNICA
Motor: Davanter 1598 c.c 184 CV dièsel. Consum mitjà: 6,1
l/100 km. Emissions de CO2: 143 g/km. Velocitat màxima:
217 km/h. Acceleració 0-100 km/h: 7,5 s. Tara: 1.380 kg.
Preu: 33.093 euros.
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Xavier Ferràs Hernàndez

Jordi Sardans
Fotos: Francesc rubí

l fet de realitzar el doctorat en
Economia i Empresa per la
Ub tenia per finalitat la dedi-
cació a l’ensenyament?
—Sempre he tingut una
vocació docent i he estat vin-
culat a la Universitat i sobre-
tot a ESADE, a temps parcial.

Quan vaig decidir fer el doctorat era clar
que una de les finalitats era acabar al món
acadèmic. Però la vida dóna moltes voltes.

—Com valores els estudis d’Enginyeria de
Telecomunicacions a la UPC?
—Sóc crític amb els estudis de l’època.
Eren molt durs i tenien el problema de ser
massa tancats. Els enginyers, en realitat,
érem matemàtics. No coneixíem el món de
l’empresa. Apreníem dins d’un sistema
endogàmic en què els estudiants quedà-
vem tan desadaptats al mercat que ens
dedicàvem a fer classes, però reproduíem
els errors dels nostres professors. Als 22
anys, no sabia què hi havia fora. Ho vaig
deixar per la necessitat de viure noves
experiències al món exterior fins i tot per
poder fer classes.

—ESADE és un capdavanter mundial en
els estudis econòmics?
—Sens dubte. El pas per ESADE em va
transformar. Ja tenia 30 anys i havia adqui-
rit molta més experiència. A ESADE no s’hi
fa un ensenyament teòric sinó de contrast
amb la realitat. És un mètode didàctic par-
ticipatiu d’escoles de negoci, en què el pro-
fessor fa que els estudiants generin uns
coneixements conjunts. És extraordinària-
ment ric i cada alumne és responsable en
la creació d’aquest coneixement. Contra el
que s’ha dit el seu accés no és restringit, ja
que cal fer un examen obert. És cert que la
matrícula és cara –recordo que l’any 1999

em va costar l’equivalent a 24.000 euros–
però l’experiència és recomanable.

Innovació
—Quina era la teva feina com a director del
Centre d’Innovació Empresarial Acció de la
Generalitat?
—Va ser una feina privilegiada, com a res-
ponsable de dissenyar i desplegar les polí-
tiques d’innovació empresarial, de transfe-
rència tecnològica entre universitat i
empreses i desenvolupament dels clústers
industrials.

—Què són els clústers biotecnològics i de
l’espai?
—Els clústers són agrupacions empresa-
rials d’un determinat sector econòmic. A
Catalunya,  directament des de la
Generalitat se’n van crear dos d’alta tecno-
logia per potenciar-los. La biotecnologia va
tenir èxit perquè va néixer en un context
favorable ja que la societat recolza els
temes relacionats amb la salut, però en
canvi l’aeronàutica va fracassar perquè hi
havia poques empreses interessades i no
responia a una demanda de la societat.

—En què es van concretar les polítiques de
transferència tecnològica?
—Es va crear una xarxa de centres tecnolò-

gics per a entitats governades per la indús-
tria. En els  òrgans de direcció hi havia
empreses que desenvolupaven tecnolo-
gies d’interès empresarial. Per exemple, en
el camp de la fotografia a Catalunya, un
99% de les empreses eren petites o molt
petites. La seva preocupació era sobreviu-
re a un any vista. Però el centre tecnològic
havia de pensar en un horitzó a 10 anys
vista i començar a desenvolupar tecnolo-
gies de cara a un nou escenari en què s’im-
posaria la tecnologia digital. A Catalunya hi
ha una indústria molt potent d’automoció
però governada per les multinacionals
Seat i Nissan que ordenen la resta. Potser
han d’espavilar-se amb d’altres models de
negoci. Un cas bonic és l’exemple de l’em-
presa manresana Vilardell-Puntí amb els
implants dentals. Han passat de vendre
cargols mecanitzats de precisió, però supe-
ditats al risc que algú els demani, a una tec-
nologia semblant i només canviant de
paradigma, aquests cargols serveixen per
als implants dentals per traumatologia.
Sovint quan un és presoner d’un negoci
perd d’altres oportunitats, que poden ser
molt més riques. En aquest cas va funcio-
nar bé i l’empresa està en creixement.

—Les empreses poden ser més resistents
als canvis?

E Degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic
des de l’any passat, és doctor en Economia i Empresa per la
Universitat de barcelona. Enginyer superior de Telecomunicacions
per la UPC i màster en business Administration per ESADE. Ha estat
responsable d’Innovació i Desenvolupament Empresarial de la
Generalitat (CIDEM) i posteriorment d’Acció (Agència Catalana de
Competitivitat). Fou enginyer de processos i planta de l’empresa
americana Gates Vulca, de balsareny.
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—Sobretot aquelles que tenen departa-
ments d’Innovació i Desenvolupament. De
cop i volta pot emergir una nova tecnolo-
gia com va passar per exemple amb la
fotografia digital. La multinacional KODAK
que venia la majoria de carrets i màquines
fotogràfiques va haver de tancar d’un dia
per l’altre, perquè no tenien investigació i
desenvolupament. Si n’haguessin tingut
haurien desenvolupat la tecnologia digital.
Cada dia veiem convulsions. Ara ja sabem
que s’acabarà el petroli i que el futur del
vehicle és la bateria elèctrica. Per tant, d’a-
quí a uns anys tots els cotxes aniran amb
bateria elèctrica. Què s’està fent per adap-
tar els consumidors, els concessionaris i els
usuaris al nou model de vehicle? Pensem
que és un cotxe totalment diferent. Mentre
les benzineres diuen que sempre hi haurà
petroli i les multinacionals com bMW
tenen una estructura directiva formada per
enginyers experts en els vehicles actuals,
podria ser que en el futur manin les empre-
ses elèctriques com Endesa, perquè el
combustible serà l’electricitat. Tot plegat
requereix instruments d’anàlisi molt afi-
nats. No fer res ja és fer alguna cosa. És no
voler saber que poden canviar les coses.
Però és prendre una decisió. El que caldrà
fer és prendre decisions fonamentades,
amb mecanismes d’I+D que ens permetin
saber cap on va el món de la tecnologia i
aleshores prendre les decisions correctes.

—Fins a quin punt és fiable una anàlisi
futurista?
—Hi ha coses que són molt clares. Si jo sóc
un fabricant de tubs d’escapament ja cal
que m’ho faci mirar perquè d’aquí a un
temps els cotxes no en portaran. Les em -
preses que s’hi dediquen i els llocs de tre-
ball que hi ha al darrere poden fer veure
que no passarà res o poden començar a
planificar què faran perquè és evident que
el seu actual negoci s’acabarà. Cal saber an -
ticipar-se, veure què fan els competidors,
els països més avançats, per poder prendre
les decisions més tranquil·lament i no tro-
bar-se sense negoci d’un dia per l’altre.

—Però aquest discurs no circula per
enlloc?
—Aquesta és la meva gran frustració. He
estat dotze anys a la Generalitat intentant
impulsar polítiques d’innovació, però la
societat civil en aquest país encara no té un
discurs d’innovació. No hi ha consciència,
però també és un problema de recursos.
Cal que l’Administració faci esforços per
donar suport a la innovació, donant incen-
tius als canvis com fan les administracions
dels països més avançats. A Catalunya no

és una prioritat nacional i no es fa amb la
intensitat que caldria, tot i que cal reconèi-
xer que la crisi ens ha fet retrocedir unes
quantes posicions.

—En què consistia la coordinació del Pla
d’Innovació de Catalunya?
—L’etapa 2001-2004 correspon a la meva
primera feina al CIDEM, amb el primer
director d’Innovació de la Generalitat,
Eugeni Terré. Vam elaborar i implementar
el primer pla estratègic d’innovació de la
Generalitat, que tenia bàsicament cinc
subprogrames: la gestió de les innova-
cions, la millora de la transferència tecnolò-
gica de les empreses, fer que els científics
siguin emprenedors, digitalitzar  les
empreses i estendre la banda ampla i, final-
ment, la millora de la productivitat empre-
sarial. És cert que les directrius en innovació
han anat canviant en el temps, segons el
director de torn, però no hi ha hagut una
continuïtat en el temps. Si un director
general  o un conseller decideix canviar
una determinada política científica, no el
deixen, perquè  hi ha un compromís a llarg
termini. Aquest sistema ha donat molt
bons resultats a Catalunya. Històricament,
en l’àmbit industrial, no hi ha una visió clara
d’on ha d’anar la indústria del país. Hi ha
hagut discontinuïtats durant els dotze
anys en què hi he estat. I això, no pot ser.

Centre Tecnològic
—Quina era la teva tasca al Centre
Tecnològic de Manresa?
—Estava en la Comissió Executiva o bé en
el Patronat de tots els centres tecnològics
del país. N’era el responsable del desenvo-
lupament. Es finançava des de la
Generalitat i havíem de controlar els recur-
sos que hi destinàvem. El Centre Tecno -
lògic de Manresa ha patit les discontinu-
ïtats de què parlava abans i també forta-
ment les retallades. Tot i així, ha de ser la
joia de la corona de la tecnologia i la cièn-
cia manresanes. Pensem que la majoria
d’aquests centres estan a barcelona. Pel
que fa al Centre es pot construir un sector
del qual hauran de sortir empreses, però
per això calen polítiques estables a llarg
termini, cosa que fins ara no ha passat en el
cas català. L’any 2008 es va constituir el
Pacte Nacional per la recerca i la Innovació,
però la crisi posterior el va tirar per terra.

—També vas estar al Centre de Produc -
tivitat de Microsoft a Manresa, oi?
—Sí. Es tracta d’una multinacional atípica,
liderada per una empresa. El 2005 va cons-
tituir un centre a Manresa per desenvolu-
par tecnologia, en uns moments de creixe-

ment i de bon finançament públic, però a
partir del 2008 amb l’inici de la crisi, es va
començar a retallar la I+D, de tal manera
que del 2008 al 2012, el 35% d’empreses ja
no fan desenvolupament ni investigació
pròpies, perquè el finançament de la
Generalitat és inestable. Ara bé, penso que
Microsoft va ser un actiu important per a la
ciutat, que també ha patit la crisi, però que
s’hauria de poder reflotar més endavant,
perquè és una activitat a protegir. 

—Què ha representat el Centre Tecnolò gic
de l’Aeronàutica i l’Espai?
—Ja no existeix i podria ser un bon exem-
ple d’aquesta inestabilitat que parlo cons-
tantment. A Catalunya hi havia un petit
sector espacial format per unes 60 empre-
ses que exportaven, amb bona tecnologia
i fortament especialitzats. La Generalitat l’a-
bona, però, al cap de quatre anys, el segü-
ent govern després de la seva creació va
decidir desmantellar-lo, tot i que realment
va ser absorbit per un altre grup: Associació
Catalana de Motllistes i Matricers.

—Hi ha d’altres centres de tecnologia
avançada que hagin funcionat?
—Sí, per exemple, a més de l’ASCAMM,
que és un centre tecnològic avançat amb
seu a Cerdanyola. El LEITAT de Terrassa n’és
un altre. Es tracta d’un laboratori experi-
mental que surt del món tèxtil i ara s’ha
especialitzat en noves tecnologies de la
producció. S’ha passat de la fabricació dels
vestits al material tèxtil per a l’automòbil o
de filtres tèxtils per al sector químic. I
també barcelona Mèdia, que neix a
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barcelona en la recerca d’aplicacions multi-
mèdies a la tecnologia audiovisual. Es trac-
ta de projectes d’investigació per a les
empreses, que abans de la crisi estaven per
damunt dels 150 treballadors. Tenien tres
mecanismes bàsics de finançament: la
Generalitat, les empreses que han estat
retallades i els programes europeus, que
són els únics que continuen, de tal manera
que ara aquests centres treballen en pro-
jectes europeus i per això han sobreviscut:
s’han internacionalitzat a la carrera.

—Quina va ser la teva experiència com a
directiu del sector de l’automoció?
—Vaig aprendre del món real, on el sector
de l’automòbil és el més competitiu i sofis-
ticat del món. Just in time, és a dir, just a
temps, que fa referència al mètode de pro-
ducció japonès que es basa en no fer espe-
rar al client. Es viu sota una pressió i un
estrès brutal, de màxima exigència. Es nota
molt la diferència en la forma de treballar,
però és una experiència que t’enforteix. Tot
i així, com a enginyer encara no en tenia
prou, ja que em calia conèixer les tècniques

de gestió. Per això vaig fer l’MbA (màster en
business Administration).

Independència
—És viable econòmicament una Cata -
lunya independent?
—Indiscutiblement. En termes econòmics
és viable i més que evident. L’únic que cal-
dria veure és quines inversions suposaria i
amb quin cost i quin benefici.

—Per què falta finançament especialitzat
en la innovació catalana?
—Perquè el negoci tecnològic no té un pla
totalment afinat, mentre que els altres sí.
Avui dia té més èxit una cadena de pizze-
ries que un microprocessador. Per exem-
ple, Telepizza ha arribat a dalt de tot a
l’Íbex. El mercat que funciona així: hi ha uns
recursos segurs i uns retorns immediats.
Però, és competitiu a llarg termini? Penso
que amb el mercat sol no n’hi ha prou i
calen instruments específics de finança-
ment especialitzat per assumir nous riscos.
És a dir, un instrument específic, públic, pri-
vat o mixt, com un banc de la innovació.

—Què són les start-ups?
—Són joves empreses molt innovadores
que ara viuen un boom mundial perquè als
darrers anys s’ha promocionat molt la cul-
tura de la innovació. A Catalunya, n’hi ha
moltes amb molts projectes empresarials,
però sense el finançament necessari per
poder tirar endavant. El mercat vol assegu-
rar cada tret i no es preocupa pel conjunt
de l’economia, de manera que insisteixo
que cal prioritzar i donar suport a aquestes
iniciatives innovadores, de gent jove que
no troba finançament.

—Qui es pot considerar en rigor un empre-
nedor?
—D’entrada cal dir que un emprenedor no
és el que crea una empresa. Se’n pot ser a
l’administració pública, a l’exèrcit, a la
Universitat i dins d’una empresa gran o
amb un projecte propi. Un emprenedor és
qui indueix al canvi en positiu, amb una
opció creativa, amb iniciativa i orientada a
l’acció, amb una voluntat de generar un
canvi que creï valor per ella i pel seu entorn.
Personalment ho he intentat a l’Adminis -

tració, però xoques inevitablement amb
unes formes de fer inadequades i contra
l’status quo.

—Els joves estudiants disposen dels conei-
xements científics suficients?
—En principi sí. Ara bé, ha de quedar clar
que amb uns coneixements tècnics i cien-
tífics, en general no n’hi ha prou, perquè cal
tenir una actitud emprenedora.

Capitalisme de caire social
—El marxisme està mort com a ensenya-
ment històric i econòmic?
—És obsolet, però el capitalisme fins ara
tampoc no ha funcionat. L’actual crisi eco-
nòmica ens ha ensenyat que el model
capitalista de les dècades 70 i 80 del segle
passat també ha quedat obsolet. Per tant,
ens cal un nou capitalisme de caire social,
que tingui en compte el nou corrent d’in-
novació social. Al final, el que vols com a
inductor de projectes és un dividend eco-
nòmic i social. Pot ser que al final arreglem
els problemes del capitalisme amb les
seves pròpies regles, donant solució a la

problemàtica social creada. Cal aconseguir
que les activitats productives es quedin als
països d’origen, però que siguin rendibles
globalment per servir als mercats interna-
cionals. Calen pactes de productivitat a
llarg termini i un nou model de capitalisme
que generi un valor social local.

—Quina és la teva tasca com a nou degà
de la Facultat d’Empresa i Comunicació?
—Intentar construir una facultat del segle
XXI. En aquests entorn de canvis, el profes-
sor universitari ha de canviar radicalment.
Ara, ha de ser un bon investigador que faci
classes en un àmbit global. Ha de fer una
bona recerca i contrastar-la amb gent d’ar-
reu del món. Les universitats del futur es
finançaran en funció de la bona recerca
que facin. Hi ha recursos a Europa, però cal
jugar amb les seves regles. Estem davant
d’un repte d’investigació i d’internaciona-
lització. En economia, avui dia ja cal contra-
star els avenços amb Xicago, Alemanya o el
Japó. Ens cal sortir a l’exterior, també per-
què una bona part dels paquets financers
són a fora. Ens cal injectar aquest esperit
emprenedor i obrir la facultat a l’exterior
alhora que ha de ser eficient.

—Té futur una Universitat compartida
entre Manresa i Vic?
—Cal que ens ho mirem en perspectiva. Si
ens ho mirem des de la Xina, Manresa,Vic i
barcelona és un punt gros de creixement.
La Xina creix molt i està a punt de superar
els EUA en inversió. Hem de fer d’astronau-
tes i mirar el món una mica des de dalt.
Estem dins la mateixa realitat econòmica i
tenim oportunitats industrials i culturals.
Hem de fer un gran campus internacional
al centre de Catalunya per intentar canviar
la centralitat del país i molt més estable
perquè no es pot concentrar tot a
barcelona. De la Catalunya interior, amb
tradició industrial i emprenedora; centres
de coneixement; una bona qualitat de vida
i un país atractiu. Tot indica que les coses
han d’anar molt bé, només cal que tothom
remi en la mateixa direcció.

Passió per innovar
—Quina és la tesi del teu llibre Passió per
innovar?
—La innovació ha de ser una actitud vital
més que un fenomen econòmic. És evi-
dent que no ens podem quedar obsolets.
Cal iniciativa i acció per assolir la creació.
Empreses i persones han d’anar a l’uníson,
i quan això sigui cultura, haurem triomfat.

—En què consisteix aquest triomf?
—Em refereixo al triomf com a país. Una de

«Ara ja sabem que s’acabarà el petroli i que el futur és

el vehicle elèctric. Què s’està fent per adaptar consu-

midors, concessionaris i usuarus al nou model?»
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el perfil
avier Ferràs Hernàndez
neix a Manresa el 23 de
novembre de 1969. El
seu pare, Juventí, fou
empleat de Telefònica
i provenia d’Horta de

Sant Joan. La seva mare, Encar -
nació, manresana, tot i que els
seus pares procedien de Múrcia, és
mestressa de casa. Estudia a
l’Acadèmia  Llassera, situada al car-
rer de Verdaguer, prop de la plaça
de Sant Jordi, des de pàrvuls fins a
segon d’EGb. Després passa a
l’Acadèmia rial fins a setè. El vuitè
el fa a l’institut Lluís de Peguera, la
Preparatòria amb els professors
Negro i Vidal, fins al COU, i el 1987
comença els estudis d’Enginyeria
Superior de Telecomu nicacions a
la Universitat Politècnica de Cata -
lunya (UPC). Titulat en Enginyeria
el 1992, durant dos anys és profes-
sor de Teoria de Circuïts Electrònics a l’Escola d’Enginyers de
Teleco municació de la UPC a barcelona, on descobreix la
seva vocació per la docència. Les classes li van molt bé, però
també volia tenir experiència en el món del treball. Casat
amb Gemma Menoyo, psicopedagoga que dirigeix el gabi-
net PIC-MEN de Manresa, tenen dos fills: Sergi i Aina. Del
1995 al 2001 treballa a Gates Vulca de balsareny, una
empresa americana dedicada a la fabricació de corretges
de transmissió de potència per al motors. De primer és
enginyer de processos i després de planta, com a director
d’equips, en concret responsable de la maquinària. El 1999
fa un màster en Administració d’Empreses per ESADE que li
servirà per ensenyar a dirigir equips humans de les empre-
ses. Havia fet classes a l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i a
l’Escola d’Alta Direcció i Administració (EADA), ara adscrita a
la Universitat de Vic. Amb 30 anys té experiència tècnica,
empresarial i sobre equips humans, i gràcies al màster
d’ESADE aprèn a gestionar. 

Mitjançant un anunci a La
Vanguardia, el 2001 es presenta a
una convocatòria per desenvolupar
un programa d’Innovació a la
Genera litat. Així doncs, hi entra a tre-
ballar com a responsable del Centre
d’Innovació i Desenvo lupament
Empresarial (CIDEM), que després s’a-
nomenarà Agència Catala na de
Competitivitat (Acció). S’hi estarà fins
al 2013. Serà el primer dins de l’àmbit
de l’Administració de parlar d’innova-
ció d’una manera estructurada. Del
2005 al 2009 fa el doctorat sobre pro-
cessos d’adaptació estratègica en
entorns d’alta competència interna-
cional, que li serveix per tenir una
visió privilegiada pel que fa a la direc-
ció de polítiques d’innovació i dels
seus projectes. Acadè mi ca ment,
també va estructurant el seu discurs.
Analitza el sector electrònic a Cata -
lunya des del 1997 al 2007, fet que li

permet veure les empreses amb millors resultats i els factors
claus del seu èxit. Al sector electrònic cada dia hi ha canvis
perquè es tracta d’un ecosistema viu, on varien constant-
ment les regles del joc pel que fa a la tecnologia, la legislació
i la competència internacional. La conclusió és clara: «Per
competir amb èxit en sectors de canvis constants, cal un pro-
cés organitzat d’innovació a l’empresa, amb mecanismes
intel·ligents d’anticipació i unes metodologies rigoroses que
tinguin en compte els clients i els inversors, amb un bon
departament d’innovació i desenvolupament».

L’any 2012 deixa la tasca a la Generalitat perquè  li afecten
molt les retallades i perquè un àmbit estratègic com la inno-
vació deixa de ser prioritari en l’agenda política. El 2013 par-
ticipa en el procés obert per ser degà de la Facultat d’Em -
presa i Comunicació de la Universitat de Vic. El rector el tria
com a nou degà i des d’aleshores treballa en el projecte de la
Universitat Central. Tot i així, continua residint a Manresa.

X

les preocupacions del meu bloc és veure
què fan els països en innovació. Es tracta de
creences i comportaments. És a dir, al nord
d’Europa creuen en la innovació i
Alemanya ja s’hi  ha posat pel que fa a l’e-
ducació, la recerca i el desenvolupament.
Als Estats Units respires emprenedoria i no
com una actitud individual sinó de país, així
les tecnologies les paga el govern americà
i les seves companyies les converteixen en
aplicacions civils.
—L’altre llibre és Innovació 6.0.

—És la història de la innovació des de la
revolució industrial. Hi ha hagut sis ona-
des  d’innovació. La primera és purament
tecnològica, en què les empreses absor-
beixen una tecnologia. Després de la crisi,
s’enganxa la innovació en alguns territo-
ris, petites regions on el talent atreu
talent i es forma un procés natural de
concentració: Silicon Valley, Massa -
chusetts, País basc, Finlàndia, Suècia,
Israel o Corea del Sud, on basen la seva
economia en la innovació. 

—En quines revistes de referència has
col·laborat?
—He publicat articles acadèmics en publi-
cacions internacionals com Journal of
Technology Management and Innovation.
Pel que fa a la premsa de barcelona he
col·laborat a El Periódico i La Vanguardia.
Actualment escric sovint per la revista digi-
tal Via empresa. M’interessa molt la divul-
gació a la xarxa, on tinc un bloc propi que
es diu: Innovación 6.0, amb una mitjana de
160.000 entrades.
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espai d’art
Maria Jesús royo
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«Tot és possible», fruit de la DO
literària de la Catalunya central

Joan Piqué

l’estàtua és massa gros-
sa, o els homes massa
petits» és la frase final
d’un dels 43 relats del
llibre. La va dir el fill del
fotògraf del New York
Times quan va veure la
imatge en què el seu

pare va immortalitzar, en una sola foto,
l’estàtua de la Llibertat i els polítics que
presidien l’acte d’estrena del monument
després de la seva restauració. El missat-
ge del relat és, doncs, que la llibertat va
gran als homes. Una manera d’abordar el
tema de la llibertat, en aquest cas a càr-
rec de Josep Tomàs Cabot, un dels 43
narradors de la Catalunya central que
signen conjuntament el llibre Tot és pos-
sible, editat per Edicions de L’Albí. A l’ac-
te de presentació, divendres dia 28 de
març a la sala d’actes del Casino, no hi
cabia ni una agulla.

La llibertat com a centre, com a marc o
com a rerefons, és el tema del llibre. Els
coordinadors del volum, Jordi Estrada,
Llorenç Capdevila, Josep Maria Solà i l’e-
ditor Jaume Huch, van posar com a
requisit als autors participants que el seu
relat abordés aquesta qüestió. Som al
2014, el procés sobiranista és el tema en
majúscules que domina l’actualitat, el
volum té el suport d’Òmnium bages...
No era difícil pensar, doncs, que la lliber-
tat nacional seria un tema recurrent als
relats. Doncs no. Només quatre hi fan
referencia, i encara no tots de manera
directa. La resta tracten la llibertat, indi-
vidual o col·lectiva, des de prismes ben
diferents. 

Tot és possible aplega, doncs, les narra-
cions curtes de 43 autors de la
Catalunya central. És a dir, que han nas-
cut o viuen (s’ha exclòs de la frase pujo-
liana el «treballen», tal com va remarcar

Jordi Estrada en la presentació)  a les
comarques del bages, berguedà,
Solsonès i Anoia. L’experiment ja es va
assajar amb èxit fa un parell d’anys,
amb el volum conjunt «De tot cor», que
aplegava 32 narradors. Ara la xifra s’en-
fila fins a 43. «N’hi ha tanta, de gent que
escriu a la Catalunya central?», demana-
va algú a l’editor, Jaume Huch. Doncs
«no hi són pas tots, encara», responia
ell. A veure si a la tercera s’arriba a la cin-
quantena. De moment, el volum, que ja
és a la venda al preu de vint euros i
1.500 euros de tirada inicial, és una
aposta potent per al proper Sant Jordi, i
després de la presentació a Manresa
se’n faran de similars a les altres comar-
ques de la Catalunya central.

Tot i no ser un grup cohesionat i homo-
geni, la preparació del volum també ha
servit per establir lligams entre els

autors participants. «De fet, des del De
tot cor fins ara, alguns autors ens hem
conegut i fins i tot s’han creat llaços d’a-
mistat», explica Llorenç Capdevila. A la
presentació hi van assistir 28 dels 43
narradors. Un dels que hi faltava, Tomàs
Cabot, de qui es va lamentar l’absència
per motius de salut, va ser definit com
el patriarca de les lletres a la Catalunya
central. Els autors no formen, doncs,
una generació literària (malgrat que
Jordi Estrada defensés aquesta idea irò-
nicament en la seva divertida interven-
ció): tenen edats, estils, trajectòries i
segurament també nivells de qualitat
diferent, per bé que amb trets comuns
que conformen «una denominació d’o-
rigen amb una varietat autòctona», en
paraules d’Estrada, que podria ser «l’hu-
mor de secà: sorneguer, de vegades
tendre i de vegades estripat» i en gene-
ral «blanc», sense malícia.

Extret del vers més conegut de Martí i Pol, Tot és possible dóna
títol al volum que reuneix 43 autors de la Catalunya central. Dos
anys després de De tot cor, obra conjunta de 32 autors, aquest
segon lliurament confirma que som davant d’una denominació
d’origen literària, que té en comú un «humor de secà» que pot
donar molts més fruits encara.
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Multitudinari acte de presentació, el 28 de març al Casino. A la foto de la dreta, els prop de 30 autors parti-
cipants al volum que van assistir a la presentació. Fotos: Joan Piqué
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Molts tipus de llibertat
La coberta del llibre ha anat a càrrec de
l’il·lustrador Joan romero. I d’entre els
relats, com s’ha dit, només quatre dels
43 tracten sobre la llibertat nacional: els
escrits per Pere-Joan Cardona, Climent
Forner, Màrius Moneo i Montserrat
Vilarmau. Tal com recordava Llorenç
Capdevila en la presentació, la majoria
se centren en la llibertat individual, o
bé en el marc de la parella, i en alguns
casos directament l’alliberament de la
dona. En un parell, la temàtica és la lli-
bertat sexual,  mentre que n’hi ha molts
que, d’alguna manera, aborden la
manca de llibertat, ja sigui físicament,
en una presó, o a causa d’un sistema,
una addicció o una malaltia. En les his-
tòries, remarca Capdevila, «hi ha més
esclaus que homes lliures». Conceptes
com la llibertat creativa o mal entesa, i
reflexions generals sobre el concepte
de llibertat són també maneres que
tenen alguns autors d’abordar el tema.

Els estils són variadíssims. Pep Molist
recorre a la seva especialitat i escriu el
seu relat com a conte infantil. Cesc
Martínez no posa cap punt (només el

final), en tot el relat. La majoria són irò-
nics (aquest concepte d’humor de secà
de què parla Estrada) i es recorren esce-
naris ben diversos: des de Manresa o
ciutats properes com Solsona o
barcelona, fins a la selva amazònica,
l’antiga Pèrsia, Praga, el Salvador o els
Estats Units, a banda d’espais com una
presó o una residència d’avis.

Centralitzar la perifèria
El volum té un punt de reivindicació de
la literatura feta des de comarques. «Té
una qualitat homologable al que es
publica a qualsevol altre lloc», diu
Jaume Huch, que assegura que «nosal-
tres també som barcelona. Ens merei-
xem visibilitat». El calafí Josep Maria
Solà, també coordinador del llibre, es
pregunta «què vol dir escriure des de
comarques» i reflexiona que, de fet, els
conceptes de «centre i perifèria, dins i
fora son curiosos, són la teoria dels
«particulars egocèntrics» de bertrand
russell: depèn des d’on t’ho miris. En
tot cas, ell defineix el llibre com a poli-
fònic i policèntric i una manera de
«centralitzar la perifèria i descentralit-
zar el centre».

Sigui per militància territorial o per gust
per la literatura, val la pena capbussar-
s’hi. Es tracta de 43 textos breus, variats,
originals i que passen molt bé. Compreu
el llibre, i llegiu-lo.

born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com

Àngel Guimerà, 74     08241 Manresa     Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com     parcir@parcir.com

Els autors i els relats:

-Josep M. Aloy: La dona de Lot
-Tomàs Arias: Mal del bo 
-Jordi Badia: El crim de cal Jordà
-Llorenç Capdevila: Condemnat
-Pere-Joan Cardona: Incerta glòria d’un dia
d’abril?
-Lluís Casals: Paret mitgera
-Lluís Cerarols: Vestit de mariner 
-David Clusellas: Western
-Lídia Costa: Escullo ser feliç
-Jordi Cussà: Aprendre’s
-Pilar Duocastella: Delirium tremens
-Pep Elias: El segrest
-Maria Enrich: Texans
-Jordi Estrada: Sobre la llibertat
-Laia Fàbregas: Reflex
-Pasqual Farràs: El premi
-Climent Forner: Del rapte d’una monja als
reptes d’un infant
-Agustí Franch: Fins aquí hem arribat
-Teresa Franquesa: Volia dormir tot el dia
-Xavier Franquesa: Des del jardí 
-Pep Garcia: El portal
-Raül Garrigasait: El missatge
-M. Dolors Guàrdia: Vull viure lleument lliu-
re, la meva llibertat
-Jaume Huch: Cor de lleó 
-Cesc Martínez: Cactus, casa, catatímia 
-Zulima Martínez: Fe d’errata
-Pep Molist: Història d’una gallina
-Màrius Moneo: SOS 
-Beatrice Nyffenegger: Dos viatges a Praga
-Daniel Peñarroja: Nexum
-Joan Pinyol: Reixes dels uns, cadenes dels
altres
-Marila Pons: Una carta
-Manuel Quinto: La dona dels ulls de boira 
-Teresa Roig: La gran epidèmia
-Alba Sabaté: Lluna minvant
-Josep Maria Sala-Valldaura: Com una lla-
vor obscura
-Jordi Santasusagna: El camí de l’avi
-Jaume Serra Fontelles: Mal entès
-Genís Sinca: El sargento Peña
-Josep Maria Solà: It takes two to tango
-Marta Teixidó: El tracte
-Josep Tomàs Cabot: Una gran estàtua
-Montserrat Vilarmau: Ciutat de la llibertat,
districte 2014

Viu Sant Jordi
amb nosaltres!
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Hospital i església de Sant Andreupa
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’hospital de Sant Andreu
és un conjunt d’edificis
bastits entre els segles XIII
i XX conegut per tots els
manresans per la seva fun-
ció sanitària. Està situat
entre els carrers de
l’Hospital i del remei de

Dalt i la plaça de l’Hospital, en un
raval d’origen medieval prop de l’an-
tic clos murallat de la ciutat. Fins al
segle XX ha estat el gran hospital de
Manresa.

El conjunt s’ha edificat en diferents
etapes i, per tant, en diversos estils
arquitectònics, des del gòtic tardà a
la façana més antiga fins a l’estil més
contemporani de la darrera amplia-
ció del final del segle XX, passant pel
renaixentista del nucli antic, el barroc
de l’església i el portal, i l’estil entre
historicisme i modernisme de la gran
ampliació de 1893 a 1908 dissenya-
da per l’arquitecte Ignasi Oms i
Ponsa. Així, l’hospital és bàsicament
una construcció renaixentista amb
ampliacions historicistes. La part més
antiga, la que toca l’església, té a la
planta baixa un arc gòtic original i
d’altres reconstruïts. A la façana hi ha
finestrals renaixentistes al primer pis
i al principi del segle XX s’hi va afegir
un pis seguint la mateixa composició
de la façana. En l’ampliació d’aques-
ta època es van construir altres cos-
sos d’edificis de gust modernista i
historicista que es veuen des del car-
rer de l’Hospital, amb obertures de
model renaixentista en les que pre-
domina l’eix vertical, de doble fulla,
emmarcades en els laterals per columnes primes corona-
des amb petits capitells treballats d’on arrenca la resta de
decoració, amb ondulacions creixents en el centre que
conclouen en una motllura. El material utilitzat és pedra
sorrenca.

L’església és d’un estil barroc classicista molt senzill. És
d’una nau amb volta de canó i arcs torals sobre pilastres. La
façana principal té un portal clàssic format per columnes i
frontó corb, amb una rosassa al damunt, i està flanquejada
per dues torres simètriques de planta quadrada. L’hospital

de sant Andreu està protegit íntegrament en la seva part
més antiga i parcialment en l’ampliació dels segles XIX i XX
pel catàleg de patrimoni de Manresa per la seva importàn-
cia històrica, artística i tipològica perquè és el conjunt hos-
pitalari de més tradició a la ciutat, amb una activitat inin-
terrompuda fins a l’actualitat.

L

Lluís Virós
Foto: Francesc rubí

PER SABER-NE MÉS:
Marc Torras i Serra, Un hospital de 750 anys. Hospital de sant Andreu
de Manresa, Zenobita Edicions i Fundació Sociosanitària de
Manresa, Manresa, 2012.
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propostes
MÚSICA ricard Soler

Feliu Ventura
l cafè-teatre Voilà oferirà  dins la seva progra-
mació d’abril, el dia 10, un recital de Feliu
Ventura. El cantautor de Xàtiva presentarà el
seu darrer treball discogràfic, Referents, que ha
presentat aquest 2014. El disc presenta la

novetat d’incorporar temes de Daniel Viglietti, Víctor
Jara o Sílvio rodríguez, així com també de raimon,
Francesc Pi de la Serra, Ovidi Montllor i el poeta valen-
cià Vicent Andrés Estellés. A remarcar especialment, la
cançó Et cobriran de blasmes, dels germans manresans
Jordi i ramon Estrada. Nascut a Xàtiva el 1976, el can-
tautor va estar influenciat inicialment per raimon i anys
després ha evolucionat cap el so pop -ock acústic, però
les seves lletres continuen sent essencials en el seu tre-
ball discogràfic. Guanyador del premi Enderrock l’any
2006, l’any passat va publicar Vers l’infinit. 20 anys en
directe, i el 2011, Música i lletra.

CINEMA David Torras

L’amor al descobert
bdellatif Kechiche va néixer a Tunísia però
va emigrar amb la seva família a Niça a l’edat
de sis anys. Forma part de la generació de
cineastes que estan contribuint a la visibilit-
zació de la cultura àrab a França. Pel·lícules
de Kechiche com La Faute à Voltaire,

L’esquive o Cuscús mostren amb especial sensibilitat
aquest interès del director cap a l’alteritat, cap a aque-
lles qüestions que, malgrat la
seva presència al carrer, el dis-
curs oficial rarament mostra. La
vida de Adèle es ven com a sexe
lèsbic. Gairebé una mistificació
pornogràfica d’aquest. Però
també en té molt de pornogràfi-
ca la manera de filmar el dia a dia
de les protagonistes: gestos,
mirades i sons, tots tres sovint
mostrats en vigorosos primers
plans, formen una perfecta
coreografia hiperrealista que,
unit a un esteticisme obsessiu i a la capacitat narrativa
del director, eleven el film a la categoria de clàssic
immediat. Ha aconseguit la Palma d’Or del festival de
Cannes que per primera vegada s´ha atorgat a un direc-
tor juntament amb les dues actrius protagonistes i,
també per primera vegada, a un film que és una (polè-
mica) adaptació d’un còmic. Guanyadora, a més a més,
d’incomptables premis de crítica i públic entre els quals
s’inclou el de millor pel·lícula europea als nostrats
Premis Gaudí. La vida de Adèle es projectarà en sessió
de Cineclub el dissabte 5 i el diumenge 6 d’abril, a l’au-
ditori de la Plana de l’Om.

TEATrE rosa Clarena

‘Un trozo invisible...’

’obra amb més nominacions del Premis Max
que s’atorgaran el 26 de maig pujarà a l’esce-
nari del Kursaal el dimecres, 30 d’abril, vigília
de l’1 de Maig. Una peça imprescindible que
va triomfar l’estiu passat al teatre Lliure de

barcelona i, de fet, ho fa arreu. És Un trozo invisible de
este mundo, escrita i interpretada per l’actor Juan Diego
botto (conegut al cinema per pel·lícules com Martín
Hache). Cinc personat-
ges naveguen per la iro-
nia, l’humor i el dama a
través de dos temes que
es toquen, es confonen i
es voregen: l’exili i la
immigració. Un agent de
policia que pensa que en
aquest país no hi cap ningú més. Un immigrant que
truca a la seva dona des d’un locutori i explica com li
van les coses i la duresa de la distància. Una dona sub-
sahariana que explica al seu fill com va viatjar a Europa
i els obstacles del primer món. Un jove que relata la seva
experiència davant la tortura a l’Argentina de la dicta-
dura militar dels 70. I un home que, carregat de sarcas-
me, filosofa sobre què suposa estar lluny de casa i per-
dre-ho tot per un exili polític.Són textos inspirats en
persones i experiències reals conegudes gràcies a la
col·laboració de diverses organitzacions i ONG, amb qui
va contactar botto. Més actual, impossible. 

ArT Maria Camp

Racó d’art a la Papasseit
la llibreria Papasseit (plaça de Gispert, 2) hi
trobareu un racó per a l’art: El racó de l’art. Es
tracta d’un espai, una paret blanca dins la lli-
breria. Com ens expliquen els seus responsa-
bles, l’Anna roca i en Miquel Sanchís, en
aquest espai volen que hi passin coses dife-

rents a les que passen habitualment. Que sigui un espai
neutre per a l’art, on cada mes intenten inaugurar una
proposta diferent. L’han pensat perquè pugui ser un
racó per mostrar i descobrir l’art d’aquelles persones
que comencen, ja que els costa trobar espais on poder
exposar; també
per a creacions
experimentals ,
per noves expe-
riències artísti-
ques, fresques...
Ja siguin projec-
tes individuals o
de més d’un artis-
ta conjuntament.
Sovint es tracta de peces de petit format -l’espai  és
petit- i moltes vegades que els seus autors han creat
especialment per a l’ocasió. Aquest racó, com la llibre-
ria mateixa, és un petit oasi a la ciutat on podem gau-
dir, tranquil·lament, de l’art.

E
L

A
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fa 25 anys
Jaume Puig

L’autopista era
a punt d’arribar

n el reportatge elaborat per ramon Fontdevila,
Jordi Sardans i Anna Vilajosana s’analitzava
l’impacte de la nova autopista a la comarca i a
Manresa, i es recollien les opinions de represen-
tants polítics i empresarials de la ciutat i també

de la comarca, com l’alcalde de Sant Fruitós de bages,
Ignasi Sala, i el del Pont de Vilomara, Evarist de la Torre.
Per a l’entrada a la ciutat, va caldre obrir dos semienlla-
ços, a la carretera del Pont de Vilomara, de cara al polí-
gon de bufalvent, i al camí de Viladordis, per connectar
amb el barri de la Sagrada Família, encara avui resolts de
manera deficient.

Sanclimens
El personatge entrevistat a fons per Jordi Sardans era
Juli Sanclimens, alcalde des de feia dos anys i diputat al
Parlament català, que hi feia un repàs als temes més
actuals del moment, com ara la bonavista, la casa Lluvià,
el Kursaal o la plaça de Sant Domènec i el Conservatori,
que segons Sanclimens calia enderrocar

Canet i Datzira continuaven a la presó
La revista recollia que es complia un any de l’empreso-
nament de Marcel·lí Canet i Sebastià Datzira a Alcalá-
Meco, a Alcalá de Henares, amb tres
sumaris pendents. Només un d’a-
quests processos tenia data previs-
ta per a judici, el dia 5 de juliol.
Mentrestant Canet i Datzira relata-
ven les dures condicions del centre
penitenciari i les dificultats de relació
mb els familiars.

La Joviat i el Milcentenari
El dia 11 d’abril el conseller d’Ensenyament, Josep
Laporte, anunciava que el seu departament havia pres
la decisió de presentar denúncia per possibles indicis
delictuosos, per les irregularitats comeses al centre
Joviat, denunciades per aquesta revista. D’altra banda,
el dia 30 de març s’havia constituït la Comissió dels Mil
cent any de Manresa, que hauria d’organitzar els actes
commemoratius al llarg de l’any. 

Quan només faltaven dos mesos per la inau-
guració de l’autopista Terrassa-Manresa, la
revista hi dedicava el reportatge central. La
construcció l’havia iniciat dos anys abans
Ferrovial SA, l’empresa concessionària, mitjan-
çant la nova societat Autema (Autopista
Terrassa-Manresa), després d’un període de
presentació d’esmenes per part dels ajunta-
ments afectats i de l’oposició  de la Comissió
Popular Antiautopista, formada per Unitat per
la Pau, Alternativa Verda, MCC, PCC, PSUC, MIb,
CNT i CCOO.

E

Obres a l’auropista i accessos
per la zona de Viladordis
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crònica social

ap a la meitat dels anys seixanta un grup de pares i
mares estaven preocupats per la formació dels seus
fills, perquè poguessin desenvolupar activitats fora
de casa. Van iniciar els primers contactes i amistats i
es va formar un petit grup de treball, amb la senyora

Vers, juntament amb els Calatayud i Pons, pares de nens
afectats. Es tractava d’iniciar els tràmits legals per constituir
una associació i començar una escola d’educació especial.
Van invitar unes senyores a visitar la improvisada escola, en
un piset on una mestra tenia cura de 3 o 4 nens als quals
ensenyava a conèixer els colors i a treballar el fang amb les
manetes, fent figuretes pel Pessebre de Nadal ...    

A finals de l’any 1968 ja funcionava la flamant Associació de
Pares i Mares de Nens Subdotats. Hi donaven suport un grup
format inicialment per Montserrat Serra, Vda. Dalmau,
Teresa Sanuy de Llatjós, M. Antònia besora de balaguer,
roser Valls de Tuneu, Paquita Santasusana de Domènech, M.
Àngels brunet de Selga, Glòria Sospedra de Subirà, Maria
Escribà de Vilarnau, Montserrat Torra de Llusà, i Maria Arola
de redondo. Una de les primeres actuacions del grup va
consistir a donar a conèixer a la ciutat les finalitats de l’asso-

ciació i a recaptar ajudes i organitzar el Sorteig d’un televisor
portàtil, cedit per a les finalitats d’Ampans. 

El gener de 1969, en les vigílies de reis, va visitar la ciutat
Mercè Carbó de Figueras, que va fer una conferència al teatre
Kursaal, amb gran assistència de públic. La va presentar el
metge Simeó Selga i Ubach, i va cloure l’acte l’advocat Josep
M. Manubens i Piqué. Els mitjans es van fer ressò de la cate-
goria humana de la conferenciant, una persona elegant i afa-
ble que va saber connectar amb l’auditori. La premsa feia
referència a la bondat de les seves paraules, oportuna, rialle-
ra. Sabia perdre amb naturalitat o, almenys, reprimir-se en
sentir-se contrariada, i això li conferia un gran mèrit. Fins i tot,
per arrodonir aquest perfil tan femení, al·ludia als seus fills i
demostrava que, ni davant de persones, podia dissimular una
mare la seva condició.  A resultes del secret que havia acon-
seguit mantenir, malgrat les indiscrecions d’algun periodista,
es confessà, amb una punta d’emoció en la veu. I vam saber,
inesperadament, que a més de portar l’alegria, s’esforçava
per ser-ho fins a convèncer-nos que la seva vida era fàcil, i que
rere cada paraula seva hi havia una gran senyo ra. Era la
mamà del milióo, del mig milió de nens discapacitats.    

C
Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

Ignasi Torras i Garcia

Els inicis d’Ampans



36 EL POU · AbrIL 2014

fanal de cua

Ucronies
a novel·la Els ambaixadors (Destino, 2014), d’Albert
Villaró, ha posat de moda, a casa nostra, la novel·la
ucrònica, una mena de variant de la novel·la histò-
rica que, en certa manera, l’acosta a la ciència-fic-
ció. Villaró, a través d’una trama d’espionatge,

reconstrueix la història a partir de com hauria pogut ser si
els fets d’octubre de 1934 haguessin tingut un desenllaç
favorable als interessos de la Generalitat i hagués existit,
doncs, una república Catalana Independent.

El concepte d’ucronia (neologisme que
vol dir «en cap temps»), es va crear al
segle XIX seguint el model de la utopia
(«en cap lloc»), de Thomas More, i serveix
per plantejar com hauria canviat la histò-
ria si els esdeveniments haguessin anat
diferent, en algun aspecte, de com van
anar en realitat. La ucronia ofereix,
doncs, una història alternativa. I si Napo -
leó no hagués estat derrotat a Waterloo?
I si Hitler arriba a guanyar la II Guerra
Mun dial? És clar que això només funcio-
narà si el lector sap que, en realitat,
Napo leó va ser derrotat a Waterloo i
Hitler va perdre la guerra. La literatura
catalana ha conreat la ucronia. A
Paraules d’Opoton el Vell (una novel·la
que cal reivindicar, com cal reivindicar el
seu autor), l’any 1969, Avel·lí Artís-Gener
feia que els asteques descobrissin Eu ro pa abans que Colom
descobrís Amèrica. Toni Soler també va publicar un relat
ucrònic l’any 1994, Pretèrit imperfecte, on un historiador viat-
ja a diferents períodes de la història i hi provoca canvis que
deriven en els desenllaços més inesperats.

Fa una colla d’anys, jo mateix vaig publicar O rei o res!, que,
sense ser pròpiament una ucronia, esperona el lector a
generar-ne una en la seva imaginació. Els personatges van
al darrere d’un suposat testament del rei Martí l’Humà a
favor del comte Jaume d’Urgell. Un testament que, si hagu-
és existit, hauria pogut mantenir la nissaga catalana al cap-
davant de la corona d’Aragó i hauria pogut invalidar el
Compromís de Casp. O rei o res! no especula sobre el que
hauria pogut passar si..., només convida a plantejar-se una
possibilitat que hauria canviat el curs de la història.

L
Moltes felicitats

oder celebrar els vuitanta anys d’una editorial
seriosa, solvent i decisiva, quan, malgrat les vicis-
situds i entrebancs que han fet trontollar el vai-
xell en diverses etapes, segueix viva i activa, té
molt entre nosaltres de meravella i prodigi. És el

cas de l’editorial Moll de Mallorca que va néixer l’abril de
1934 amb la primera col·lecció: Les Illes d’Or. A la base de
tot plegat hi havia el designi de dur a terme la publicació
del monumental Diccionari català-valencià-balear, iniciat
per Antoni M. Alcover i continuat i acabat pel seu col·labo-

rador Francesc de borja Moll. El 1962 se’n
publicava el desè volum. És important
recordar que la tasca d’aquesta editorial
es feia i es fa amb perspectiva de Països
Catalans. En aquest sentit és significatiu
que persones d’arreu assumissin el com-
promís de divulgar el diccionari i de bus-
car-ne compradors per totes les terres de
parla catalana. Per aquell temps, l’any 64
o 65 jo feia d’electricista i vaig haver de
fer unes reparacions en un pis del barri
vell. Eren gent que vivien en unes condi-
cions prou precàries. Així i tot vaig poder
veure en un racó del menjador un petit
moble amb uns llibres de llom vermell i
daurat: eren els deu volums del dicciona-
ri. Allà el vaig veure per primera vegada.

L’any 1954 inicien la col·lecció biblioteca
raixa. Llibres de butxaca d’obres literàries d’autors catalans
i traduccions, assaig, alta divulgació, el primer llibre d’his-
tòria del cinema català, la visió de conjunt de la poesia cata-
lana de Joan Fuster... La col·lecció va arribar a tenir, ja ales-
hores, més de dos mil subscriptors. A Manresa, els llibres de
raixa eren coneguts perquè es podien veure exposats als
aparadors de les llibreries Torra i Xipell. El primer que vaig
comprar, el 1960 va ser una obra de teatre:Tot esperant
Godot, de beckett, en traducció de Joan Oliver. L’editorial
Moll passa ara per moments difícils. A la crisi del sector lli-
breter hi hem d’afegir el boicot i la manca de suport de les
principals institucions de les Illes en guerra oberta contra la
cultura pròpia. Els qui tenen cura de l’editorial  diuen que si
algú els vol ajudar a sobreviure que compri els seus llibres.
Ja sé que és molt poca cosa però en mi tenen encara un
client fidel. Per molts i molts anys!

P

Dani Hernández Massegú

Llorenç Capdevila Lluís Calderer



37EL POU · AbrIL 2014 37

a majoria de ciutadans i ciutadanes tenen clar
que l’espai que ocupava l’antic edifici del bar
Perdiu, a l’entrada del Passeig, enderrocat més
ràpidament del desitjat el mes passat conti-
nuarà sent un solar ben cèntric durant força
temps. Ara només falta que es decideixi ender-
rocar el Conservatori i inaugurarem una nova
zona zero al bell mig de Manresa. L’espai és pri-

vilegiat, però les possibilitats del solar en els temps que
corren són molt limitades i de moment, pel que sembla, no
s’ha pogut encaterinar ningú. De fet, gairebé millor man-
tenir-ho aturat que pagar el gust i les ganes com ha passat
en el cas dels terrenys en pendent del sector de les Saleses,
que ens costaran un ronyó a tots els manresans. Les sen-
tències judicials d’aquest tipus són un càstig incomprensi-

ble per als ajuntaments i flagel·len equips de govern que
no saben ni com es va originar el mullader judicial.

Un altre regal enverinat per a la casa gran és l’edifici i les
instal·lacions de l’Anònima, al rovell de l’ou del barri Antic.
Un espai amb moltes possibilitats si no fos que l’erari muni-
cipal no es pot permetre ni fer una còpia de les claus de
l’entrada. Mala època per posar totxos i invertir algun calé
en les propietats municipals (de propietat i heretades). I
més quan obrir la paradeta implica un manteniment en
forma de llum, aigua i personal. Caldrà esperar temps i
finançaments millors per començar a treure rendiment a
totes les propietats i espais urbans congelats per la crisi. De
moment, la ciutat sembla cada vegada més un incom-
mensurable solar.    

L
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Manresa, un solar



BUGADA AL POU
Kamacus
Començo l’esbandida d’aquest més
ple de temes relacionats amb la músi-
ca amb la fotografia del conjunt
Kamacus, format per una colla d’amics,
majoritàriament manresans. La instan-
tània es va fer en el seu local d’assaig. A
la paret de fons, referències als beatles
i un petit rellotge que podem donar fe
que no va a l’hora perquè està parat.
De fet, això no seria especialment greu
si no fos perquè un dels components
–el guitarrista tercer, començant per la
dreta– és el conegut rellotger Josep
Maria bellorbí, amb botiga al carrer de
Saclosa. Deu ser ben bé veritat allò que
diuen que el sabater és el que va més
mal calçat. Espero, això sí, que el tempo
de la banda sigui de la precisió d’un
mecanisme suís. 

Concert 
multitudinari
Continuo en l’apartat musical amb el
cantautor manresà ricard Canals, que
a finals de febrer va cantar a Can Jordi,
Eivissa, en la cloenda de la manifesta-
ció contra les prospeccions petrolíferes
que la companyia escocesa Cairn
Energy vol dur a terme al golf de
València, a pocs quilòmetres de les
costes de l’illa pitiüsa. Canals hi va pre-
sentar el seu últim disc Encara hi som a
temps i per a l’ocasió va compondre la

cançó Eivissa diu no, que va servir per
cloure una marxa que va acollir 10.000
persones. Sens dubte, el públic més
nombrós davant del que ha actuat mai.
En publico una foto en què el ricard
arenga als participants al costat d’un
dels organitzadors de l’esdeveniment.
La imatge prové de l’espai del cantau-
tor al Facebook. 

Gossos i/o
Palance
I si ricard Canals fa bolos fora de
Catalunya, el grup Gossos ja fa més de
dues dècades que recorre els Països
Catalans. El retall de diari que reprodu-
eixo pertany a l’espai d’El Club del
Periódico associat al rotatiu barceloní,
que convidava els lectors al concert del
grup a la sala Luz de Gas de la capital

catalana el passat 27 de març. Però,
sorprenentment, els editors de l’espai
van publicar com a il·lustració de l’a-
nunci una foto dels Palance, tot i que al
text parlava de Gossos. La cosa té la
seva explicació ja que el conjunt
també manresà liderat per Xavier
Serrano els feia de teloners. Finalment
doncs, a causa de l’errada involuntària,
es fa una mica de promoció del primer
disc dels Palance, perquè al text no
se’n diu ni una sola paraula. Tampoc
no costava tant!

Nom corporatiu
Continuant amb la música i aquelles
coses tan inexplicables de la premsa,
em faig ressò d’un altre retall perio-
dístic, en aquest cas del diari Regió7
que fa pocs dies publicava una infor-
mació relativa a la nova Guia de la
Sèquia, els autors de la qual són Pol
Huguet i Josep Alert. En un extrem de
la fotografia hi apareix un altre perso-
natge: Eudald Camprubí, que ha creat
una aplicació per a mòbil comple-
mentària a l’edició de paper. A casa

QUINTÍ TOrrA COrDONS
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nostra, i especialment a pagès, és
habitual substituir el cognom de les
persones pel nom popular de la casa
d’on es prové. El Pere de ca la llarga o
la Roseta de cal sastre, per exemple. Els
americans, més agosarats, són capa-
ços de posar-se un nom més relacio-
nat amb el l’art i el business. En aquest
cas l’anècdota és el cognom amb què
apareix citat l’Eudald. Segons el peu

foto és Eudald Iskra. I Iskra, òbviament,
no és el seu cognom, sinó el nom de
l’empresa. Curiós, molt curiós. 

El Pou... de
les monedes
Canvio de terç. El nou Pou de la gallina
no deixa d’aportar-nos anades i vingu-
des i anècdotes ben curioses. Després
de la font, el vidre que s’entelava i la
tapa de ferro, s’ha instaurat una nova
moda que assimila un dels indrets més
llegendaris de Manresa amb monu-
ments mundialment coneguts com la
Fontana di Trevi de roma, a la qual és
tradicional llançar una moneda girat
d’esquena. Al Pou de la gallina, la nova
tradició no és pas tan sofisticada.

Simplement, els visitants tiren mone-
des a la ranura que hi ha al nou caput-
xó. Només per aquestes aportacions
el canvi de la font ja està justificada.
Amb la recaptació, l’Ajuntament
podria comprar un deshumidificador
per evitar els entelaments o un vidre
reforçat per impedir les bretolades. 
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DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

n què les relacions entre perso-
nes es basaven en la paraula
donada; encara que em sembla
que no sempre. Només cal llegir
llibres d’història per veure que

els enganys i les mentides

era una pràctica habitual entre els prín-
ceps, com els denominaria en Nicolau
Maquiavel;  això sí, ho va constatar des-
près de caure en desgràcia i tenir molt de
temps, primer empresonat i desprès a l’e-

xili per escriure: El príncep o La
manera de tractar al poble rebel
de ValdiChiana, entre altres lli-

bres.

O sigui que el repetit man-
tra que en els temps pretè-
rits els homes eren honora-
bles, «de paraula» i no s’en-

ganyaven els  uns als
altres, no és més

que una fan-
tasia dipo-

sitada en un
fals incons-

cient col·lec-
tiu. 

Ara ens indig-
nem quan
q u a l s e v o l
partit polític
incompleix,
de manera
repetida,
les pro-

meses (només promeses) electorals, o
quan diputats o regidors, canvien de
camisa a mitja legislatura… No siguem
pallussos, si aquesta pràctica forma part
del joc polític. No dic que hi estigui a
favor, només constato la sordidesa i les
baixes (no genitals) passions de la condi-
ció humana.    

L’imaginari col·lectiu demana valors, fer-
mesa en els criteris i decisions justes, ens
ajudem de lleis que tots sabem que van
darrera de la realitat dels actes punibles .
Encara recordo quan els jutges, no fa
tants anys, condemnaven els homes cul-
pables de violència domèstica a 15 dies, o
els que fossin, de «arresto domicilario»,
devia ser per posar-los a prova de no tor-
nar-hi i comprovar la possibilitat de rein-
cidència. I com que tot torna,  aquesta
setmana un jutge  ha tornat a dictar una
sentència igual. Ai las, la nostra justícia és
una  justícia vintage.Tornem amb Ma -
quia vel, don Nicolau, i observem com
actuen els mecanismes reals dels gover-
nants per mantenir valors i poder (el seu)
d’altres temps.

Darrerament no trobo begudes alcohòli-
ques d’alta graduació al rebost de casa i
escric com escric. 

L’HOMENOT DE LA PIPA

E
Temps era temps



TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUbIANAS

LLUM DEGÀS

olts manresans, can-
sats dels ensurts
soferts a l’hora de tra-
vessar el carrer pel pas
zebra –no passa set-

mana que no es produeixi un mínim
d’un atropellament– han optat per tra-
vessar pel dret, cas en el qual l’atrope-
llament és monetari. 

Últimament tot de ciutadans han
estat sancionats per travessar el car-
rer de forma irresponsable o impru-
dentment. Conec qui ha arribat a
pagar 100 euros de multa. Contra la
decisió del guàrdia, inapel·lable, no hi
valen raons. O potser sí. Un home,
visiblement torrat, travessa el carrer
davant els nassos d’una parella de
municipals, els quals, en comprovar
l’estat d’embriaguesa de l’infractor,

en comptes de sancionar-lo l’envien a
casa a dormir la mona. 

Vist que conduir el propi cos sota els
efectes de l’alcohol resulta gratis, l’ex-
periència ens ensenya que, per evitar
mals majors, no hi ha com sortir de casa
amb dues copetes de més, cosa que,
d’altra banda, ens farà veure la ciutat
amb uns altres ulls. La veurem més bri-
llant i transitable, com una illa immensa
de vianants. I si un municipal fa el gest
de voler-vos multar, serà perquè encara
no heu begut prou. En aquest cas, tor-
neu a travessar i entreu al primer bar
que trobeu. Preneu-vos un parell de
gintònics, sense tònica ni glaçons, i
veureu com, després d’esperar que
facin l’efecte, podreu travessar de nou
sense cap risc sancionador. Eviteu, això
sí, passar per cap pas zebra.  

M
No travessis el carrer sense haver begut

40 EL POU · AbrIL 2014



QUI NO CONEIX... LO GAITER
DEL CALDERS

EL SENYOr rAMON
IL·LUSTrACIÓ: MArIA PICASSÓ

renoi com estan les coses!
Uns senyors triats de dit,
els del Constitucional,
aquests sí que han decidit.
Ens han dit sense vergonya
que hem de fer el que vol Madrid;
que no hi hagi referèndum
i que tot segueixi igual.
No accepten de cap manera 
que vulguem ser gent normal
per deixar d’estar sotmesos
a l’Espanya imperial.
I perquè volem diàleg
per poder curar aquest mal
ens avien a galeres
o per l’espai sideral,
tal com feien els franquistes
quan manava el General.
Està vist que no ens escolten.
No deixen que decidim,
que parli la veu del poble,
la democràcia sublim,
i a sobre ens culpabilitzen:
aquest és el nostre crim.
La Constitució en refreguen
i fins neguen que existim.
Tot ho veuen blanc o negre
i no volen filar prim.
Davant la falta d’entesa
quina sortida tenim?
Només hi ha una alternativa:
pit i collons, i fer el cim!

Permeteu-me que discrepi 
del parer de molta gent.
Per mi el vell Conservatori
se’n pot anar a tomar vent
sempre que es faci una plaça,
espaiosa i escaient
com la que ja es proposava
fa uns quants anys, vuitanta o cent.
No una plaça amb edificis
comercials i ciment
sinó un autèntic oasi,
amb les pedres del convent
que decorin l’esplanada
i a sota un aparcament. 
No ens donarà gat per llebre 
un cop més l’Ajuntament? 

ascuda a barcelona, entre
Sants i les Corts, la Montse
Pérez va arribar a Manresa
exclusivament per amor.
Entremig hi ha un diumen-

ge d’excursió a Montserrat i, digues-li
atzar, baixant pel vell camí del crema-
llera va conèixer en Francesc, que
havia de ser l’home de la seva vida!
Qui ho diu que això només passa a les
pel·lícules? I és per amor també que va
arribar a l’art i –ara ja la recordeu?–
encara avui la podeu trobar fidelment
a totes les hores que són obertes les
sales d’exposicions del centre cultural
del Casino. El cas és que el Francesc
dibuixava i en un festeig llarg com els
d’abans, es van fer un tip d’anar a
veure exposicions, de dibuixar i fins
pintar, i això fins que ell va aconseguir
d’entrar a la facultat de belles Arts.
«Ens vam fer plegats», us dirà la
Montse, amb la lluïssor als ulls d’un
enyor que fa tres anys que dura. I vora
les inquietuds de l’artista hi van créixer
les d’una dona resoluda: volia obrir
una botiga de ceràmica i va acabar per
muntar una galeria. Sense encomanar-

Montse Pérez

se a ningú: el miracle es va dir
Giacometti, al carrer Vilanova. I va
inaugurar Francesc Torres Carpio, és
clar. Però amb l’alè d’en Solernou i una
mica de sort, a la Giacometti hi va anar
passant tothom, des d’un Pere Porquet
a un Marzo-Mart... Ara direu que així
ningú s’hi guanya la vida, és cert. I la
Montse va haver de plegar veles quan
ja feia massa temps que, més que gua-
nyar-hi res, hi perdia sempre. En troba-
ríem més exemples locals. Però en el
seu cas, aleshores va poder incorporar-
se a la sala de la Caixa, tot just transfe-
rida a l’Ajuntament. I ella, tan lluny de
l’anima de funcionari, a la fi es va tro-
bar poc després al Casino. I hi és des
del primer dia, fa més de 10 anys! Per
això tothom se l’estima: perquè és
alguna cosa més que una bona conser-
ge. Perquè es preocupa del que fa i
també s’ho estima. Els manresans no
en trobaríem de millor. I això que s’ho
ha de pelar molt sola, eh? Amb una
mitjana de més de dues-centes visites
al dia, quin anar i venir arreu de la casa!
I doncs, que no volia art? Doncs ja ho
té: dues sales! 
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EPITAFI ELCULDELPOUMOSSÈN GUDIOL

envolguts germans i germanes, amb tanta
austeritat i recentralització els ajuntaments
no en tenen ni cinc. El de Manresa, bé o sap
Déu, està endeutat fins al capdamunt i,
encara que l’home de la tresoreria, Josep M.

Sala, asseguri que s’ha equilibrat el pressupost –el
consistori va presentar un superàvit de 3,9 milions
d’euros en l’exercici del 2013–, la veritat és que costa
Déu i ajuda continuar greixant la maquinària munici-
pal i seguir oferint alguns serveis com el de les biblio-
teques veïnals que ha sortit a la palestra en les últimes
setmanes. ben cert és que els que volen cobrar algu-
na factura de la casa gran ja fa temps que prenen
paciència i es posen a la cua. A fe de Déu que passa el
mateix amb els que han de rebre l’ajut o subvenció
corresponent o esperen el suport municipal per tirar
endavant alguna activitat. En l’últim mandat l’activitat
del govern ha quedat congelada per imperatiu legal, i
si, com sol passar, es vol fer lluir alguna millora abans
de les eleccions municipals, s’hauran de maquillar i
presentar molt bé els números per justificar-ho enmig

de l’estretor generalitzada de la caixa consistorial.
Déu sap que el bloqueig municipal és important arreu
i, tot i la contenció dels últims anys, hi ha regals que
l’Ajuntament ha hagut d’entomar sense possibilitat
de regatejar ni un cèntim. D’entrada, el forat derivat
de la piscina municipal de la qual alguns encara vol-
drien més explicacions i que ha d’assumir tota la ciu-
tat per la gestió d’uns il·luminats. O els costos dels ter-
renys de la zona de les Escodines que s’equiparen a
altres compres multimilionàries com la del Kursaal o
la del Casino. Maria santíssima, quina calerada per un
terreny erm i ple de matolls! I, finalment, i com a casa
dels més pobre, on sempre plou sobre mullat, hi ha
els interessos crediticis que es paguen per un tant per
cent d’endeutament que està per damunt del 100% i
que necessitarà una mica més que l’estricta recupera-
ció de l’economia per reduir-se a un nivell acceptable.
Mentrestant, a continuar amb el qui dia passa, any
empeny i pregar a Déu per poder fer petites inver-
sions sense escanyar els ciutadans amb més quotes i
impostos. 

Deute municipal

B



Arriba Sant Jordi!
Com cada any, vine
a la nostra parada del 
Passeig! Emporta’t la 

revista  i vota els premis
Oleguer Bisbal!

27 anys!

Lliurament dels pre
mis

Oleguer Bis
bal: dimecres,

30 d’abril, a
 dos quarts

de nou del v
espre, a la

sala d’actes
 del Casino
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