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editorial

l vell continent i les potències occidentals han espoliat històricament l’Àfri-
ca –primer colonialment i posteriorment amb mètodes més sibil·lins però 
igualment perniciosos–, a la recerca de mà d’obra i matèries primeres per 
traçar una línia gruixudíssima entre el primer i el tercer món. El dramàtic 
panorama actual al Mediterrani n’és el retrat més cru. La migració, preci-
sament, esdevé el marc general del tema central del mes. Però les migraci-
ons existeixen des que el món és món. Els grups humans s’han traslladat, 

primer per establir els primers assentaments fixos i, posteriorment, per contrarietats climàtiques 
o per cobrir necessitats bàsiques relacionades amb l’alimentació i la recerca de recursos bàsics per 
sobreviure. La nostra terra sempre ha estat de pas, d’aiguabarreig i de mescla d’identitats. 

La cultura catalana atresora, així, segles de sedimentació de costums i tradicions d’arreu. Al se-
gle passat, les onades de població de tota la península van ser claus per propulsar el país com a 
primer motor econòmic de l’estat i, en conseqüència, una destinació de referència per a aquells 
que deixaven enrere casa seva per buscar un futur millor des del nord d’Àfrica, Sud-amèrica o els 
països de l’antiga òrbita soviètica. Al tombant de segle, Catalunya va incrementar espectacular-
ment la població per l’efecte migratori posant a prova els recursos i serveis de l’administració. A 
Manresa, l’arribada dels primers marroquins es remunta als anys vuitanta. De fet, els manresans 
nascuts a aquell país –a banda dels ja assentats i els seus fills, catalans de ple dret– avui dia con-
formen gairebé la meitat dels ciutadans immigrats i un 8% de la població total.  

Des d’aquells primers vuitanta, el flux d’arribada de marroquins –amb acceleracions i frenades en 
funció de la conjuntura econòmica– ha estat continu. La ciutat de Larraix, amb una petja colo-
nial espanyola encara molt present, és un dels orígens més habituals dels manresanomarroquins. 
De fet, molts hi tornen a l’estiu de vacances i, de mica en mica, van construint-s’hi una casa per 
tornar –potser– a les arrels quan es jubilin. Un pensament generalment ben diferent al dels fills o 
nets, nascuts i educats a Manresa, que, sense renunciar als orígens ni trencar-hi els llaços, s’ima-
ginen un futur aquí, on sembla que les oportunitats per tirar endavant seran més favorables. A 
ells i a elles ja no els caldrà venir, perquè casa seva és aquí. En tot cas, es poden plantejar si anar 
al Marroc, però per retrobar-se amb la família i els parents i fer-hi escapades de vacances.      

Anades 
i vingudes

E
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fa 25 anys

Taula rodona al Casino 
sobre la Manresa adaptada 
El dia 4 de juliol es va fer una nova taula rodona, dins del 
cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural 
del Casino, sobre el tema: «Manresa, ciutat adaptada?», 
amb Josep Maria Llucià, discapacitat físic i responsable 
de la Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapaci-
tat de la zona de Catalunya i les Illes; Teo Marco, afiliat 
de l’ONCE, i Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Ur-
bana, Mobilitat i Serveis, i d’Esports de l’Ajuntament de 
Manresa. En el mateix acte es va presentar el número 
d’estiu (juliol-agost) de la revista El Pou de la gallina, 
amb un extens reportatge sobre el procés d’adaptació de 
la ciutat a persones amb diferents discapacitats. 

El Pou regala entrades per 
a la Mediterrània 
Entra al nostre Instagram (@elpoudelagallina), se-
gueix-nos i fes «M’agrada» a la fotografia de l’espectacle 
de la Fira Mediterrània del qual vulguis aconseguir les 
entrades. El dia 26 de setembre sortejarem les entrades 
entre tots els participants.  

En el reportatge central del mes, elaborat per Josep Tomàs, 
s’analitzava el món dels marginats socials, també anome-
nats indigents o vagabunds, la majoria dels quals renun-
ciaven a emmotllar-se a les ajudes de l’Ajuntament o de 
Càritas. La revista parlava amb personatges com el Pollo, 
habitual de la plaça de Valldaura, o una parella provinent 
de Sant Vicenç de Castellet –el Justo i la Catalina– que 
estaven instal·lats en un magatzem de l’Estació d’Autobu-
sos. D’altres preferien mantenir-se en l’anonimat, com una 
dona amb les inicials R.M., que afirmava tenir familiars 
importants a Barcelona. Cada un explicava la seva història.  

El dia 27 de setembre, un cop superats els tràmits buro-
cràtics, es van iniciar els treballs per desmuntar el monòlit 
aixecat pel règim franquista a la plaça de la Reforma, en 
memòria dels caiguts pel bàndol vencedor. El dia 1 del ma-
teix havia tancat l’Institut Français, per jubilació del seu 
director, Jacques Jordà i el mateix dia el TDK Manresa de 
bàsquet havia fet un homenatge al jugador Jordi Creus. I el 
dia 19, els veïns del carrer de Sant Andreu tallaven el tràn-
sit com a protesta per les molèsties ocasionades pels grups 
de joves que s’aplegaven a les nits a l’entrada del bar Río.

Els marginats 
parlaven a la revista

Es desmuntava el ‘supositori’ 
de la Reforma

El col·lectiu Lola Palau 
presenta la primera obra
El dia 6 de setembre, l’Espai Òmnium acull la presentació 
del llibre Que Déu ens agafi confessats, la primera obra del 
col·lectiu literari Lola Plau, deu veus narratives de la Ca-
talunya Central, entre les quals hi ha les de Jordi Estrada 
i Llorenç Capdevila, vinculats a la nostra revista. La resta 
d’autors són David Clusellas, Jordi Cussà, Pilar Duocaste-
lla, Pep Garcia, M. Dolors Guardia, Joan Pinyol, Antoni 
Pladevall i Josep Maria Solà (més informació a la pàg. 34).
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En record de Joan 
Segon, un amic del Pou

El dia 24 de juliol va morir de manera 
inesperada l’amic Joan Segon, mem-
bre de la junta de l’Associació Cultural 
El Pou de la gallina. El Joan deixa un 
gran buit en el món associatiu manre-
sà i l’equip de gent que treballem per la 
revista el trobarem molt a faltar. Con-
vençut que calia una nova veu a Man-
resa, va formar part des del primer dia 
de l’equip impulsor del Pou, primer des 
del Consell Assessor que va ajudar a fer 
conèixer el projecte i després des de la 
junta de l’entitat, que any rere any vetlla 
per la continuïtat d’aquest mensual.

Les seves col·laboracions a les pàgines 
de la publicació van cobrir aspectes 
que anaven des d’una afinada mirada 
crítica de la imatge en el món publi-

citari a les seves opinions contundents 
sobre la vida política i cultural de la 
ciutat, que –a títol individual i col·lec-
tivament– van aparèixer regularment 
tant a la revista de paper com en les 
primeres edicions del nostre diari di-
gital. En aquesta darrera etapa, des de 
Quaderns de Taller, plataforma que va 
fundar conjuntament amb altres crea-
dors artístics, també col·laborava habi-
tualment en la pàgina Quadern d’Art.

En la seva faceta de creació de docu-
mentals i audiovisuals –que havia po-
tenciat arran dels seus viatges arreu del 
món–, va ser l’autor de muntatges com 
el dels 25 anys del Pou, que recollia el 
nostre primer quart de segle i que vam 
projectar en la festa de celebració de 
l’efemèride. La gent de la revista recor-
darem sempre la seva passió per la ciu-
tat i el país, i la professionalitat i el bon 
humor que abocava en tot allò que feia. 

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Algú a qui no posarem qualificatius ha robat el vehi-
cle que l’amic Joan Orriols (tothom a Manresa el co-
neix) utilitza per moure’s. Fem-ne difusió.

Gràcies a l’acció divulgativa de tots vosaltres i gràcies a la bona gent del 
barri de la torre Santa Caterina he pogut recuperar la meva moto. Al món 
hi ha infinitament més bona gent que dolenta, sense que en això, l’origen hi 
tingui absolutament res a veure.

15 d'agost. Joan Piqué @joanpique1, 
cap de comunicació de l’Ajuntament de Manresa

17 d'agost. Joan Orriols @joanurri, 
president de l’Associació Manresa de Festa

El company Joan Piqué, regidors, familiars i amics d’arreu 
van fer-se ressò del robatori del vehicle que utilitza l’amic Joan 
Orriols per desplaçar-se. En aquest cas, les xarxes socials van 
ser molt útils per recuperar-lo tan aviat com va ser possible.

Bona reflexió final d’agraïment de l’afectat després de recuperar el vehicle.

EL POU
DE LA
GALLINA

 Joan Segon amb la gent del Pou en la celebració dels 30 anys de la revista.

https://twitter.com/joanpique1
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de mes a mes

Moren mossèn Gasol, Joan 
Segon i Pere Sobrerroca 
2 de juliol. Mossèn Josep Maria Gasol, exdirector de l’Ar-
xiu Històric i canonge arxiver de la Seu, mor als 93 anys. 
El dia 24, mor als 73 anys Joan Segon, fundador de Foto 
Art Manresa i Quaderns de Taller, i membre de la junta de 
l’Associació Cultural El Pou de la gallina (vegeu pàg. 5). El 
dia 6 d’agost, mor en un accident de trànsit el constructor 
Pere Sobrerroca, als 69 anys.

Els presos polítics 
arriben a Lledoners 
4 de juliol. Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva 
i Jordi Sánchez són traslladats a la presó de Lledoners, on 
reben la visita del president Quim Torra, amb un miler 
de persones concentrades a l’entorn. El dia 11 hi arriben 
els consellers Rull, Turull i Forn i el dia 15 es fa la prime-
ra gran concentració per interpretar El Cant dels Ocells a 
l’esplanada contigua al centre penitenciari.

UCE manresana al Peguera
5 de juliol. L’advocat escocès de Clara Ponsatí, Aamer 
Anwar, pronuncia la lliçó inaugural de la primera Univer-
sitat Catalana d’Estiu a Manresa, a la sala d’actes de l’ins-
titut Lluís de Peguera. Al llarg de sis dies, la UCE acull 
cursos i debats amb alumnes d’arreu dels Països Catalans i 
prop d’un miler d’assistents. Paral·lelament, la plaça Major 
acull diàriament concerts.

Relleu a les Aigües 
12 de juliol. El consell d’administració d’Aigües de Man-

resa aprova per nou vots a favor, un en contra i dues abs-
tencions el nomenament d’Antoni Ventura com a gerent 
de l’empresa municipal, en substitució de Josep Alabern, 
que es jubila als 77 anys.

El rector del Poble Nou 
serà l’exorcista del bisbat 
13 de juliol. Mossèn Joan Prat, rector de la parròquia del 
Poble Nou, és nomenat pel bisbe de Vic nou exorcista de 
la diòcesi.

Parking Shakespeare 
estrena a Manresa 
14 de juliol. La companyia Parking Shakespeare, amb ac-
tors manresans com Carles Gilabert, Mireia Cirera i Pep 
Garcia-Pascual, estrena al parc de Puigterrà, amb molt de 
públic, el muntatge Tot va bé si acaba bé.

Lucía Caram, 
Creu de Sant Jordi 
23 de juliol. El Palau de la Música acull el lliurament de 
les Creus de Sant Jordi 2018 a 31 persones i entitats, entre 
elles sor Lucía Caram, promotora de la Fundació del Con-
vent de Santa Clara, que s’encarrega de fer el parlament 
d’agraïment en nom de tots els homenatjats.

Segona Festa del Tomàquet
19 de juliol. El cuiner Jordi Cruz presenta a l’auditori de la 
Plana de l’Om la segona edició de la Festa del Tomàquet, 
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Festa Major
Un any més, la Festa Major ha originat problemes de ci-
visme, alguns per manca d’infraestructures que ajudessin 
a solucionar-los. El tema de jovent orinant al Barri Antic 
fa més d’una dècada que és conegut, però l’autoritat mu-
nicipal no ha sabut agafar el toro per les banyes per fer-hi 
front d’una manera efectiva. No n’hi ha prou amb instal·lar 
lavabos portàtils perquè els incívics –a qui cal combatre– 
no els volen fer servir i la pudor d’orins s’estén no només 
pel Centre Històric sinó per bona part dels carrers del Bar-
ri Antic. Caldria una actuació ferma de la Policia Local, 
que està capacitada per imposar multes als brètols que no 
saben comportar-se. La recuperació d’un concert multi-
tudinari és benvinguda, però enguany s’ha fallat canviant 
d’emplaçament a pocs dies del concert dels Catarres. Si a 
Igualada amb 40.000 habitants, el grup va tenir 18.000 es-
pectadors, que a Manresa n’hi haguessin 8.500 no és cap 
èxit. I el so es va sentir fatal. 

Festa Major
Els actes al carrer han comptat amb la participació de la 
gent. Sense caure en el triomfalisme dels responsables 
municipals, és cert que s’han combinat millor que abans 
les propostes: el castell de focs, acompanyat de la troba-
da de bateries, amb la participació de Gerard Quintana, 
Pemi Fortuny i els Gossos, entre d’altres, va ser un èxit de 
públic al parc de l’Agulla. El darrer dels actes, el Corre-
foc, que va celebrar els 35 anys de presència de la Víbria, 
va ser un èxit gràcies a les noves mesures dels equips de 
seguretat i la gran participació popular. El jove cineasta 
David Victori va fer el pregó institucional recordant els 
seus vincles amb la ciutat, en un saló de sessions ple. D’al-
tres propostes van eixamplar les activitats de cultura i oci 
com les Visites a la Manresa Desconeguda, el Tap’Antic, 
el 4 de 8 dels Tirallongues a la Plana de l’Om o la massiva 
presència de públic en els concerts de la Principal de la 
Bisbal, a Sant Domènec.

que després de diferents actes es clou a Can Poc Oli el dia 
28 d’agost, amb la Gran Tumakada.

David Bonvehí, nou 
president del PDECAT 
22 de juliol. El PDECAT escull, en una Assemblea Na-
cional molt moguda, una llista conjunta encapçalada per 
David Bonvehí i la fins ara diputada al Congrés Espanyol, 
Míriam Nogueras.

La Fura porta ‘Manes’ 
a l’Anònima 
27 de juliol. L’interior de la nau central de l’edifici de 
l’Anònima acull la presentació de Manes, el primer mun-
tatge que recupera de la Fura dels Baus en quaranta anys 
de vida de la companyia. 

Maria del Mar Bonet tanca 
el Sons del Camí 
27 de juliol. La cinquena edició del cicle musical Sons del 
Camí porta al parc i a l’atri de la Seu músics com Hutsun, 
Nadishana&Davidyants, Airun, Evo i Maria del Mar Bo-
net que clou el festival als jardins de la Cova.

Un miler de persones 
rebutja l’agressió feixista 
30 de juliol. Després de l’agressió per part d’un grup d’ul-
tres contra set independentistes a la plaça de l'Onze de Se-

David Victori, pregoner. Foto: Ajuntament de Manresa

tembre, un miler de manifestants recorre el centre de la 
ciutat reclamant l’acció de la policia.

David Victori fa el pregó de 
la Festa Major 
25 d’agost. El pregó del cineasta David Victori enceta els 
actes centrals de la Festa Major, que recupera el mateix dia 
el format de concert multitudinari, traslladat quatre dies 
abans per la previsió d’afluència als Dolors, amb Els Catar-
res, qua apleguen més de 8.000 espectadors. Altres actes 
destacats són les visites a la Manresa Desconeguda –a les 
Marcetes i a la Seu–, els 30 anys del Correaigua, els 15 de la 
Moscada Infantil i el concorregut Castell de Focs a l’Agulla.

El Sopar Groc omple Sant 
Domènec 
31 d’agost. Un total de 500 assistents omplen les taules guar-
nides de groc, instal·lades per l’ANC i Òmnium a Sant Do-
mènec, per al Sopar Groc Solidari. L’historiador Josep Maria 
Solé Sabaté, la lingüista Blanca Serra i la parella de Joaquim 
Forn, Laura Masvidal hi parlen de la repressió exercida per 
l’estat espanyol en diferents períodes de la història recent.
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favets...

Lux
a modernitat aplicada a la higiene per-
sonal ens ha dut els mocadors de paper, 
l’espuma d’afaitar en esprai i el sabó de 
mans en gel. Jo, en el meu anacronis-
me, encara porto mocador de butxaca 

de roba, m’afaito amb brotxa i em rento les mans amb 
una pastilla de sabó. Són tres coses que, afortunadament, 
encara es poden trobar al mercat sense cap problema i en 
una oferta tan variada que dona per triar i remenar. Va 
ser justament plantat davant d’un prestatge ple de pasti-
lles de sabó i pensant per quina em decidia que em vaig 
retrobar amb unes de la marca Lux que feia anys i panys 
que no veia i que ja donava per desaparegudes. 

L’elecció va ser fàcil i quan les vaig haver pagat sentia que 
tenia una certa pressa per estrenar-les. Una pressa absur-
da, ho admeto, per assegurar-me que l’olor que feien ara 
seguia sent la mateixa de l’última vegada que les havia fet 
servir i que se’m perdia pels túnels de la memòria. En re-
alitat era una olor que ja no tenia present però sabia que 
si seguia sent la mateixa la recordaria de cop. I així va ser. 
Tan bon punt vaig situar les mans sota l’aixeta l’aigua va 
remullar la pastilla, l’aire em va dur l’olor del sabó Lux de 
tota la vida, era exactament el mateix, com si el temps no 
hagués passat. I encara que pugui semblar una bajanada, 
i possiblement ho sigui, aquell perfum d’antany em va 
donar aquella estranya tranquil·litat que et transmeten 
les sensacions que perduren. 

Et pares a pensar i t’adones que el teu bagatge sentimen-
tal, a més a més de lectures, de pel·lícules o de cançons, 
també està fet, entre moltes altres coses, de marques co-
mercials. De l’olor que feia –i fa– el sabor Lux, que era 
«el jabón de las estrellas». O de l’olor que feia i que fa la 
colònia Nenuco, el sabó Heno de Pravia o el desodorant 
Tulipán Negro; de l’aroma que inundava la cuina quan es 
desfeien les pastilles d’Avecrem o la que ens venia a la cara 
quan ens bevíem una tassa de llet amb Colacao. Del gust 
precís de les Aromes de Montserrat o la llet condensada 
La Lechera. De totes les bones sensacions associades a 
marques que ens són familiars i que haurien de ser decla-
rades patrimoni comercial protegit.

Josep Fontana
a mort de Josep Fontana Lázaro és una 
gran pèrdua per a la intel·lectualitat del 
nostre país. Tot i que alguns professors de 
la Universitat Autònoma li van negar el re-
coneixement de doctor honoris causa, ha 

estat un referent indiscutible de la historiografia contempo-
rània universal. Sí que li van atorgar aquest doctorat honorí-
fic, però, les universitats Nacional del Comahue (Argentina) 
el 2002, Rovira i Virgili (2010) i de Girona (2012). Entre els 
homenatges que va rebre (Centre Cultural Blanquerna a Ma-
drid, reconeixement Josep Benet, Olot...) cal remarcar-ne un 
en què el catedràtic Jordi Nadal referint-se als seus col·legues, 
els va etzibar: «Ningú dels que estan en aquesta sala no fa-
ran mai la meitat del que ha fet el doctor Fontana». Jubilat el 
2001, el 2002 va ser Medalla d´Or al mèrit cultural de l’Ajun-
tament de Barcelona, el 2003 rebia el premi Narcís Montu-
riol, la Creu de Sant Jordi el 2006, i el Premi Nacional de 
Cultura 2007. Aquest setembre del 2018, l’Ajuntament havia 
aprovat concedir-li la Medalla d’Or de la Ciutat. Doctor en 
Història per la Universitat de Barcelona, va ser professor de la 
UAB i catedràtic d´Història Econòmica a València, i director 
de l’Institut d’Història Jaume Vicens Vives, de la Universitat 
Pompeu Fabra, de la qual va ser catedràtic emèrit.

Fill de llibreter de vell, va conservar aquesta passió tota la 
vida. Deixeble principal de Pierre Vilar, de formació mar-
xista i catalanista, no només dona una perspectiva europea 
al relat català, sinó que en síntesis molt reflexionades in-
trodueix temes internacionals a la nostra història que han 
fet obrir els ulls a joves historiadors. Fundador de Recer-
ques, estava vinculat a L’Avenç des del 1976. Va combinar 
admirablement la investigació i la recerca amb la docència 
pedagògica i la divulgació històrica. Té una extensa bibli-
ografia. En el Pròleg del primer llibre sobre la Transició de 
la Història Gràfica de Manresa, ja advertia: «Als polítics els 
convé d’estudiar el que ha passat en aquests anys, amb la 
perspectiva de la tempesta que sembla apropar-se..., pot-
ser hagin de tornar a mobilitzar la societat civil, i per això 
els caldrà tornar a fer una mena de política que respongui 
als problemes de la gent i que pugui fer reviure les seves es-
perances». Amb el recordatori per a tots plegats que «som 
un poble que ha resistit cinc-cents anys de guerres perdu-
des i de repressió, però que ha sabut persistir».

L L
Jordi SardansJosep M. Oliva
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Plans i olles
l Parlament, els partits de govern no ca-
sen i, a Madrid, la presidència de Sánc-
hez, més estètica que efectiva, no resol 
l’encaix de Catalunya a l’estat. Mentre 
l’olla de pressió bull, hi ha fixada una 

contesa electoral ineludible: les municipals del 26 de maig. 
El caldo, que en condicions normals no seria un ingredi-
ent determinant per escollir consistori, aquest cop sí que 
pot deixar regust agredolç. Amb tot, ja fa setmanes que els 
aparells dels partits fan públics candidats a les alcaldies, 
com si l’olla bullent no pogués rebentar en qualsevol mo-
ment. Mentre la tasca de reclutament –que es cuina a foc 
lent– continua, les prioritats a la base són unes altres.

Les divergències entre militants i direccions van conver-
tir el congrés d’ERC en una olla de grills, en la qual es va 
esmenar l’homilia del guru Junqueras llegida en veu alta. 
Un cas paral·lel a can PDeCAT. Quan els hereus conver-
gents es van voler apoderar de la marca Junts per... de 
cara a les municipals, el cop de puny de Puigdemont va 
fer saltar Marta Pascal. Mentrestant, Ciutadans i el PP 
competeixen per capitalitzar l’espanyolisme més rònec i 
el PSOE malda per restaurar el bipartidisme. L’únic es-
cull, el triomf de Pablo Casado, cunyat dels que van en-
trar a la política per folrar-se (Zaplana dixit) rere l’ombra 
allargada d’Aznar.

Davant d’aquest panorama, creixen les incògnites deriva-
des de la translació de la realitat nacional a escala local. En 
les últimes municipals, la majoria independentista a Man-
resa va ser abassegadora. Ara bé, a la primavera, el reparti-
ment de regidors podria canviar, i més si la tardor s’escalfa 
amb els judicis relacionats amb l’1-O. Amb quina marca es 
presentaran es hereus de CiU? Esquerra vol anar per lliu-
re, però és el partit que guanya més enquestes i perd més 
eleccions. I, per últim, la CUP. A aquestes alçades, sembla 
que té el vent a favor, una tendència que, com el 2015, els 
ha de servir per neutralitzar els suports als comuns i els ro-
màntics coscubielistes. D’interrogants, també n’hi ha a l’al-
tre bàndol: qui es presentarà d’alcaldable pel PSC si Felip 
González queda fora de joc? L’auge de Ciutadans el 21-D 
tornarà a col·locar a la sala de plens regidors de conjuntura 
desconnectats del batec de la ciutat?

A

...i tremendos

Constatats els vasos comunicants amb el context ideològic 
global, la confecció de llistes topa, alhora, amb el progres-
siu descrèdit per la classe política i la manca d’idees en-
grescadores que, al marge del mig miler de manresans (un 
0,7% de la població) que viuen de prop la realitat sociocul-
tural, transcendeixin a la resta de votants. Sens dubte, als 
EUA farien detallats estudis de popularitat. I a Manresa, 
es posarien les mans al cap en comprovar que un tant per 
cent elevadíssim dels ciutadans desconeixen qui és l’alcal-
de i, encara menys, qui forma part del consistori.

Fa quatre anys, als partits ja els va costar trobar 25 homes 
i dones vàlids per concórrer a les municipals. El perfil ge-
neral dels candidats –feta una enquesta ràpida entre els 
500 que es trobem a tots els saraus–: grisor absoluta. Cap 
personatge públicament rellevant. Si no hi ha figures des-
tacades i, com sembla en alguna formació, a més, es per-
den actius, el que cal vendre és projectede ciutat. Un full de 
ruta amb lideratges compartits que tinguin el/la alcaldable 
com a palanca de transformació, però amb les complicitats 
necessàries per jugar en equip. Programes amb idees dià-
fanes i valentes, amb l’autocrítica suficient per marcar un 
trajecte entre on som i on volem arribar.

Carles Claret

Il·lustració: Josep Cayuelas
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instant

Laura Serrat

instantànies

«Darrere del taulell veig la quotidianitat de la gent, res d’extraordinari, però veure passar les 
persones és el que més aprecio de la meva feina». Dins d’un petit quiosc que desprèn olor de 
sucre, situat a l’alçada de la plaça de Simeó Selga, els seus ulls observen el trànsit d’un tram 
del Passeig de Manresa. Des dels anys setanta, cada dia contempla el mateix quadre en movi-
ment, on el paisatge es transforma, les persones desapareixen i n’arriben de noves. Una nena 
que aprèn a anar amb bicicleta, una parella jove fent-se un petó o un senyor gran sol, assegut 
en un banc. «A mi també em veuen els veïns... i què deuen pensar?», es pregunta Alba Pío, 
la responsable de la Xurreria Alba, l’última que queda a Manresa. Amb els cabells curts i 
castanys tallats sobre l’espatlla i els ulls a joc, m’ensenya el racó des d’on ella observa la ciutat. 

L’avi i el pare també eren xurrers i ella, sense gairebé tenir temps de pensar-s’ho, va acabar 
dedicant-se a aquest món. Explica que la vida la va encaminar a fer xurros i «des dels dot-
ze anys és l’únic que he fet». Sosté, però, que no sent curiositat per cap altre tipus d’ofici, 
«aquesta xurreria ja és casa meva». L’espai del quiosc és limitat però ella diu que per fer 
xurros no cal gaire res més que l’experiència. Mentre talla la pasta, gairebé a ulls clucs, ex-
plica que la desaparició de la majoria de xurreries de Manresa és deguda a la falta de relleu 
generacional. «Els joves prefereixen estudiar o bé dedicar-se a altres oficis, però gairebé 
ningú pensa a vendre xurros», lamenta. Sosté que ara la majoria de xurrers aposten més 
per saltar de fira en fira o bé vendre als mercats. Per tant, la seva és l’última xurreria estable 
que queda a la ciutat. «Si aquest espai s’acaba perdent no passaria res, però quan desapareix 
algun element històric, la ciutat perd part de la seva personalitat», considera. «Potser m’as-
semblaré a la Rossita de les cadires, al final...», exclama amb un somriure. 

Explica que, durant el segle passat, a Manresa van existir diverses xurreries. El carrer de 
Guimerà, la baixada dels Drets o a la plaça de Catalunya són punts que n’havien tingut. 
Destaca l’emblemàtica xurreria La Manresana, que se situava a la plaça Crist Rei. «Aquesta 
era del meu avi, Vicenç Pío», apunta. Recorda que, quan era petita, li agradava veure com 
el seu avi feia els xurros. «Ningú em va ensenyar cap truc per ser una bona xurrera, en vaig 
aprendre mirant», explica. Comenta que continua fent els xurros de manera artesanal, com 
el seu avi, «però és impossible calcar el resultat». El seu pare i els seus tiets també van obrir 
altres xurreries a Manresa, «fins al punt que gairebé totes les que hi havia a la ciutat eren 
de la nostra família». A mitjans dels anys setanta, el pare va obrir la Xurreria Alba i, «va 
tenir el detall de posar-hi el meu nom», destaca Alba Pío. «Quan vam obrir l’actual quiosc 
aquest paratge se situava als afores de la ciutat, en canvi, ara és un dels punts més cèntrics», 
remarca mentre lliga la vista al vaivé de la gent. 

«N’hi ha que passen per aquí i l’olor de la xurreria els transporta a la infància», sosté. Molts 
d’ells, de petits, passaven a buscar la paperina plena de xurros calents. L’establiment es manté 
gairebé igual que fa quaranta anys. Fins fa poc, l’Ajuntament pretenia desplaçar la xurreria per 
deixar-la perpendicular al Passeig. Un acció inclosa dins del projecte per remodelar la plaça 
de Simeó Selga. Però el consistori ha renunciat al trasllat, després de valorar els costos admi-
nistratius. Així doncs, Alba Pío continuarà, de cara al Passeig, el seu quadre en moviment. 

La mirada 
de l’última xurrera 

Francesc González
tupaker
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Molts manresans 
tornen al seu Larraix 
d’origen a l’agost
Ramon Fontdevila
Jaume Puig
(Fotos: R. F.)

Chaymae, Yousra, Wafae, Saad i Morad, al centre de Larraix.
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tema del mes

La ciutat de Larraix va ser un dels principals punts 
de partida de la nova immigració marroquina en la 

dècada dels 80. Aquest fet ens ha portat a fer-hi una 
visita durant el mes d’agost, en plena Festa del Xai, 
per parlar amb algunes dels centenars de famílies 
manresanes que hi tenen l’origen i que hi tornen 
per passar-hi les vacances. I també amb persones 
que després d’haver estat uns anys a Manresa hi 

han tornat per quedar-s’hi. Hi ha molts nois i noies 
que ja han nascut aquí, i molts pares que parlen 

de jubilar-se al Marroc, més com un somni que no 
pas com un objectiu veritable. Aquí encara hi ha 

qui, despectivament, els vol tractar de moros; allà 
comencen a ser forasters.

es dades de 
l’Anàlisi Semes-
tral de la Pobla-
ció Immigrada 
de Manresa, ela-
borades pel Pla 
d’Acollida de la 

regidoria de Cohesió Social, mostren 
que el juny del 2018 residien a Man-
resa un total de 6.182 marroquins, un 
8% del total de població (77.219) i un 
46,98% de la població estrangera a la 
ciutat (13.157), a molta distància de la 
segona col·lectivitat nacional, la proce-
dent de Romania, que amb 1.274 habi-
tants representa un 9,67% dels immi-
grants. Cal remarcar que hi ha 1.410 
habitants que han adquirit la nacio-
nalitat espanyola, tot i ser marroquins 
d’origen, i que hi ha també 901 perso-
nes amb nacionalitat marroquina, tot i 
ser nascudes aquí, per origen familiar.

L
El fet que una part molt important del 
col·lectiu marroquí procedeixi de la 
ciutat costanera de Larraix –Larache 
en francès i castellà– ens ha portat a 

fer-hi una visita durant el mes d’agost, 
en plena Festa del Sacrifici –també 
coneguda com a Festa del Xai–, per 
contactar amb algunes dels centenars 
de famílies manresanes que hi tenen 
l’origen i que hi tornen molts estius 
per passar-hi les vacances, i també 
amb persones que després d’haver 
estat uns anys a Manresa o fins i tot 

haver-hi nascut, han tornat a Larraix 
per quedar-s’hi. 

Larraix és la capital de la província del 
mateix nom, es troba a 86 km al sud 
de Tànger, a l’estuari del riu Loukos, i 
havia estat l’antiga Lixus dels fenicis. 
Tenia 125.000 habitants en el dar-
rer cens de 2014 i el seu port manté 
una important activitat pesquera. A 
més d’un turisme incipient que vi-
sita les seves platges, hi ha indústria 
agroalimentària i de conserves. A tall 
d’exemple, s’hi envasen les anxoves de 
la marca Hacendado, de Mercadona, i 
l’arròs La Cigala.

Josep Vilarmau, coordinador del pro-
grama d’Acollida de l’Ajuntament de 
Manresa, ha visitat cinc vegades la 
població i ens corrobora que el gruix 
de la primera gran onada de la comu-

Actualment no hi ha 
relació a nivell oficial 
entre Manresa i Larraix 
tot i els intents 
de fa uns anys 
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nitat magribina de Manresa va arribar 
sobretot de Larraix i també en segon 
terme de Ksar al-Kabir, dues ciutats 
«veïnes i rivals», i «malgrat que ara 
probablement ja no és el col·lectiu ma-
joritari –està arribant gent de molts al-
tres llocs del Marroc: Tànger, Tetuan, 
Nador..., sí que ho és entre la gent més 
gran. És allò de sempre de les cadenes 
migratòries», diu Vilarmau.

Actualment no hi ha relació a nivell 
oficial entre Manresa i Larraix. Vilar-
mau explica que amb la regidora Aida 
Guillaumet es van apuntar el 2001 a 
unes jornades de tema d’immigra-
ció a Larraix, amb entitats d’allà i del 
nord del Marroc que treballaven amb 
entitats d’Andalusia. «Em sembla que 
encara ara hi ha molta relació amb 
Andalusia. (Pateras por la Vida, etc.). 
Ens interessava conèixer les entitats, 
més que no pas la part oficial. Eren 
els temps de Hassan II». Del 8 al 13 de 
juliol del 2002 és quan hi van l’alcalde 
Valls, el regidor Josep Ramon Mora, el 
mateix Josep Vilarmau i el periodista 
Joan Piqué, de Regió7. Havien enviat 
cartes a l’ajuntament, però quan van 
arribar l’alcalde no hi era. «Vam voltar 
per allà. Llavors hi havia un barri amb 
moltes barraques... Vam conèixer gent 
i vam convidar les entitats de Larraix 
al Fòrum de Cooperació». 

S’havia intentat l’agermanament, però 
no es va arribar a lligar res. «Fins i tot 
vam anar a veure una escola agrària 
per relacionar-la amb la de Manresa... 

però tot és molt complicat. Hi ha ha-
gut un boom d’entitats de tota mena... 
Vam intentar començar un petit pro-
jecte amb les entitats que ens sembla-
ven més serioses, que treballaven al 
barri de les barraques, però al final van 
canviar el projecte perquè no estaven 
bé amb l’ajuntament, no els donava 
permisos...». Posteriorment, una dele-
gació manresana de l’ONG Bages per 
Tothom va arribar dos estius seguits a 
Larraix –amb grups que portava Fran-
cesc Xavier Navarro, d’educadors, però 
també algun membre dels mossos o 
policia local, instal·lats a cases particu-
lars. No va tenir més continuïtat.

L’època colonial
Larraix té una medina antiga, abocada 
al port, i durant el Protectorat els es-
panyols construeixen els eixamples, 
separats per la plaça d’Espanya, ara 
anomenada plaça de l’Alliberament. 
La influència colonial espanyola es 
fa evident en molts dels edificis, que 
estan mal conservats i contribuei-
xen a donar una imatge decadent de 
la ciutat, malgrat tenir un centre ple 
de vida comercial i festiva. Els rètols 
d’establiments, encara que estiguin 
regentats per marroquins, conserven 
sovint el nom en castellà. Així, a la 
zona de l’eixample hi trobem els cafès 
Madrid, Málaga, Sevilla..., restaurants 
com Puerta del Sol, topònims com la 
cruïlla de Cuatro Caminos o la platja 
Peligrosa... i al rovell de l’ou, el gran 
hotel España, on els autors del repor-
tatge ens vam allotjar.

Hi ha el Colegio Español Luís Vives, 
centre escolar de primària i secundà-
ria que depèn del ministeri d’Educació 
d’Espanya. També hi ha una llar d’in-
fants regentada per monges, Nuestra 
Señora de los Ángeles, i l’església catòli-
ca de Nuestra Señora del Pilar, portada 
per l’orde franciscà, on també funciona 
el centre cultural Lerchundi, dels ma-
teixos franciscans. I al cementiri cristià 
–la ciutat té tres cementiris, un d’ells per 
a la comunitat jueva– hi ha enterrats els 
escriptors Jean Genet i Juan Goytisolo.

L’antropòleg Josep Lluís Mateo és au-
tor de diverses publicacions sobre el 
Marroc, on ha fet llargues estades (ve-
geu l’entrevista en profunditat a la pàg. 
28). Ens comenta que «entre els anys 
trenta i quaranta del segle XX Larraix 
era com una mena de Casablanca, pel 
mosaic d’interessos i cultures que hi 
convivien. Molta gent parlava castellà 
i quan hi vas encara intenten refres-
car-lo. Tenen un record molt idealitzat 
de l’època colonial. Es dona el cas que 
els espanyols de classe humil es van 
barrejar i vivien amb els marroquins. 
Cal tenir en compte que en aquella 
zona s’hi va concentrar històricament 
l’emigració d’andalusins».

Cal dir que nosaltres també hi hem 
trobat algun rastre de manresanisme. 
Efectivament, ens havia arribat no-
tícia de la llegenda que corria sobre 
l’existència d’un bar Òscar a Larraix, 
que havien obert antics treballadors 
del cèntric establiment manresà, però 
ningú no ens en sabia donar raó fins 
que el llibreter Raixid Serroukh ens 
en va facilitar pistes. Ara el bar ja no 
existeix i s’ha convertit en una botiga 
de mòbils, que regenta el mateix pro-
pietari, Mohamed al-Mansouri, que 
havia treballat a l’Òscar de Manresa a 
començaments dels anys setanta, des-
prés d’haver estat també un temps al 
bar del Lleó, de Sallent. L’home ens va 
rebre emocionat i amb ell vam reviure 
la Manresa de fa cinquanta anys, que el 
Mansouri manté ben viva en el record.

El retorn
Josep Vilarmau creu que, per als que se 
n’han anat, tornar és un fracàs, «el cas 
del llibreter Raixid» –a qui entrevistem 
en la part final del reportatge– «és una 

Joan Vilarmau, de l'Ajuntament de Manresa 
i Mohamed al-Mansouri, expropietari del bar Òscar, de Larraix.
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excepció, està al centre de la ciutat, li 
va bé... N’hi ha que hi han tornat per-
què aquí ho van perdre tot, però... O hi 
tornes amb diners o te’n vas a França 
o Bèlgica». Alguns s’hi han comprat 
cases, però la majoria estan tancades. 
«Tornar al país d’origen és molt difícil. 
Allà ja saps què hi ha. Molta gent depèn 
de tu, de tenir algú a Occident. Si t’han 
de tractar de càncer fins fa poc només 
podies anar a Rabat, al nord no hi ha 
res. Aquí almenys els teus fills tenen 
escola, un futur...», conclou Vilarmau.

Per a Josep Lluís Mateo l’èxit de l’emi-
grant és que quan torni tingui l’opor-
tunitat de fer la redistribució amb la 
família. «Alguns m’expliquen que no 
hi poden anar fins que no tenen prou 
diners per fer regals a tothom». Per a 
Mateo, «hi ha una construcció cultural 
que et diu que te n’has d’anar, que aquí 
no hi ha res a fer». Ara els emigrants 
s’expliquen en el viatge estival. Abans 
es feien cartes i fins i tot cintes de cas-
set. «Però les coses dolentes no s’expli-
quen», diu Mateo.

La història dels Lahchiri 
Mohamed Lahchiri va arribar a Man-

resa ara fa mig segle, el 1968. Alesho-
res la frontera era econòmica i cultural, 
però el trànsit administratiu des de 
Marroc era més fàcil. Es va instal·lar a 
Manresa i hi va fer créixer fins a sis fills, 
tres noies i tres nois. Per això, quan vam 
començar a buscar alguns contactes per 
trobar-nos a Larraix, el clan Lahchiri va 
acabar per respondre en conjunt. I la 
seva amplitud i llarga trajectòria ens va 

acollir el primer dia a la ciutat de ma-
nera formidable. A poc a poc s’anaven 
afegint a les taules d’una gelateria po-
pular davant de l’Atlàntic. Tots un punt 
apressats: qui més qui menys encara 
tenia encàrrecs per resoldre abans que 
l’endemà no s’aturés tot l’Islam per la 
celebració de la Festa del Xai.

La primera a parlar és Malika Lahchi-
ri, que mira de baixar a Larraix cada 

any. La Malika és una dona d’empenta, 
que ja havia treballat el tema migratori 
a l‘Ajuntament de Manresa, al costat 
del tècnic Josep Vilarmau. Ara, però, 
treballa a Sant Joan de Déu, com a au-
xiliar d’infermeria a la UCI. La seva 
història és prou curiosa: «Jo ho feia al 
revés, anava de Manresa a Larraix!». I 
és que se n’hi va anar quatre anys de 
petita, per no perdre l’àrab i, encara 
de més gran, va tornar a Tànger amb 
dues amigues de Sabadell per estudiar 
un cicle formatiu d’auxiliar sanitària. 

La seva filla també ens acompanya. 
Jasmina Chardal Lahchiri va néixer i 
va estudiar a Manresa (l’ESO i el bat-
xillerat al Peguera, els cicles d’Auxiliar 
d’Infermeria a la Joviat i d’Educació 
Infantil al Catà). Fins i tot va comen-
çar a treballar a la Residència d’Avis 
Sagrada Família, però es va casar amb 
el Mohamed, un solsoní nascut a Na-
dor i ara, des de fa un any, s’han instal-
lat tots dos a Alemanya, a Dortmund, 
«...però també mirem de passar les va-
cances a Larraix. M’agrada molt i, de 
petita, de vegades hi havia estat tots 
els tres mesos d’estiu!». La Jasmina, 
tot i incorporar els costums «d’allà» 

Del clan Lahchiri, Nàdia, Jasmina, Sumaya, Malika, Iman, Ismael, Mohamed i Hassan a la popular gelateria Balcó de l'Atlàntic.

Els Lahchiri es van 
instal·lar a Manresa el 
1968 i hi van fer créixer 
fins a sis fills, tres noies 
i tres nois



16 EL POU · SETEMBRE 2018

ens explica que aquests darrers anys 
ha intensificant el seu vessant religiós, 
de musulmana. En el futur li agradaria 
ser educadora infantil, «estic aprenent 
l’alemany i de moment, com a voluntà-
ria, he participat en activitats d’acolli-
da de nens refugiats». 

Ser diferent
«Va ser quan feia primer d’ESO que 
vaig prendre consciència que jo era 
diferent. O m’hi van fer sentir, perquè 
jo sempre he sabut que era tant d’aquí 

com d’allà. Però era una de les poques 
marroquines a classe i, pel simple fet 
de tenir un cognom diferent, ja no po-
dies formar part d’ells. Des d’aleshores 
també vaig saber que Manresa ja era 
el meu país, la meva ciutat. Si fins i tot 
hi tinc els meus avis!». També la seva 
mare, la Malika, s’ha sentit de vegades 
diferent. «De vegades a l’hospital algun 
malalt em demana d’on soc, que si soc 
una mulata cubana! Jo evito el tema. 
Parlo en català i sé que Catalunya és el 
meu país». El cas és que a Manresa mai 

ningú no ha vist la Malika coberta amb 
mocador, tal com li agrada posar-se a 
Larraix. A la Jasmina li agrada molt 
dur el hijab «perquè forma part de mi, 
i el fet de portar-lo no vol dir pas que 
siguis terrorista!». Rebutja qualsevol 
estigmatització i reclama gairebé en 
nom del grup el respecte cultural, «... i 
això que vaig néixer a Catalunya i parlo 
el català millor que no pas l’àrab! Però 
ja m’agradaria poder viure a Marroc. 
Cal tenir sempre present que ningú no 
marxa per gust del seu país».

La germana de la Malika, Nadia Lah- 
chiri, està casada amb Hassan Attabi, 
que tot i néixer al Marroc l’any 1970, 
va venir el 80 a Catalunya i s’ha pas-
sat la vida a Manresa. «Vaig fer la mili 
espanyola i tot», subratlla enriolat. El 
Hassan treballa de pintor i amb la seva 
família acostumen a anar a Larraix any 
sí, any no. D’entre els seus fills, la Iman 
Attabi, és a punt d’estudiar segon de 
batxillerat a l’institut Guillem Catà. A 
tots els agrada de ser al Marroc, visitar 
els parents, anar a la platja, fer el tomb o 
celebrar el calendari festiu que, aquest 
agost, coincideix amb la Festa del Xai... 
«Sabeu? Ens acusen que per culpa nos-
tra cada estiu s’apugen els preus. De fet, 
si allà som els marroquins, aquí pas-
sem per ser espanyols», diu la Nadia. «I 
és que se’ns nota l’accent» –rebla la Ma-
lika. I això fa que, de vegades, també els 
vulguin cobrar preus europeus.

La Sumaya Chardal Lahchiri o el seu 
cosí, l’Ismael Lahchiri Rodríguez, 
escolten la conversa des del silenci. 
Després s’afegeixen al grup la tercera 
germana Lahchiri, la Zhora, que ar-
riba amb el seu marit, Abdellaziz el 
Caarout. Ella viu a Manresa des dels 
sis anys i ell des de 1992. Arriben amb 
el seu cotxe, i l’aparquen allà mateix. 
«Normalment venim amb avió des de 
Barcelona però, si l’omplim, surt més a 
compte baixar amb cotxe». 

Pregària pública a l'esplanada del port de Larraix el dia de la Festa del Xai.

Zohra Lahchiri i Abdellaziz el-Caarout.

A tots els agrada de ser 
al Marroc, visitar els 
parents, anar a la platja, 
fer el tomb o celebrar 
el calendari festiu
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Jubilar-se
«Si em jubilés aquí, viuria molt bé», 
diu la Malika, però amb les seves ger-
manes Nadia i Zohra aviat es posen 
d’acord: «Tot l’any no que no tornarí-
em, però quatre o cinc mesos a l’any... 
coneixem pares que ho fan». La reali-
tat dels serveis aviat s’imposa i la salut 
delicada de l’avi Lahchiri a Manresa els 
recorda que ja van marxar del Marroc 
perquè no sabien com viure-hi. «Aquí 
és millor no emmalaltir –diu la Ma-
lika– però hi ha un miratge que diu que 
a Europa tenim de tot, i no és veritat. 
Pocs s’imaginen la vida estressada que 
passem i que tampoc no és tan fàcil 
arribar al cap del mes». Els hiverns 
es fan llargs, i també la distància amb 
la família. No tothom ho ha paït: «El 
meu germà ho va provar... i va tornar», 
comenta l’Abdellaziz. La Jasmina ho 
vol sintetitzar: «Al Marroc falla l’edu-
cació i la sanitat... però és un país on 
a tothom li agradaria viure per la seva 
hospitalitat i cultura». 

I no falla la política? Algú ho ha dit 
molt de passada però, de política, al 
regne marroquí costa parlar-ne. La 
Jasmina diu que sí, que també els pre-
ocupa la política del Marroc, «però 
des d’allà ens ho mirem cinc minuts i 
prou». El seu marit Mohamed, d’ori-
gen bereber, recalca que a ell sí que li 
preocupa la política al Rif, però que 
no en parlarà per estalviar-nos debats 
interns. Ell mateix remarca la dificul-
tat de parlar obertament de política 
al Marroc, però puntualitza: «Aquí en 
públic no se’n parla, però encara trobo 
més greu veure que ara mateix, allà a 
Catalunya, també es veu retallada la 
llibertat d’expressió». 

Joves, i de vacances
Morad el-Baghdadi i Saad Boulahfa 
ens esperaven la primera tarda, al cor 
de Larraix. Són amics i han acabat pri-
mer de batxillerat a l’institut Guillem 
Catà. De fet, han passat tota la vida a 
Manresa. Aquest estiu el Morad ja ha 
vingut quinze dies abans que els seus 
pares. Li agrada ser al Marroc i, men-
tre espera la resta de la família, s’està 
a casa dels avis. Ha baixat amb un pa-
rent, disset hores de cotxe, «Dotze si 
no paréssim: ho faig sempre que en 
tinc l’oportunitat». Amb ells resseguim 

la medina i baixem cap al port. A l’al-
tre costat de l’estuari del Lukkos hi ha 
la gran platja de Larraix, que duu per 
nom Peligrosa. «Hi anem sovint, i s’hi 
està molt bé, però no pas cada dia: cal 
passar amb la barca o anar a fer molta 
volta», diu el Morad.

Sigui com sigui, l’estiu sempre és mi-
llor a Larraix, fins i tot la temperatura 
vora l’Atlàntic sembla més passadora 
que a Manresa. «L’estiu no és el mateix 
aquí que allà –diu el Saad– però no 

m’hi quedaria pas a viure, jo. La vida 
aquí és més difícil, amb menys serveis 
i més soroll». En qualsevol cas valora 
que després de la jubilació «potser els 
meus pares ho faran». El Morad dub-
ta en veu alta, «potser l’ideal serien sis 
mesos aquí i sis allà» i el Saad ho veu 
molt llarg. Però remarca aquest senti-
ment compartit, «nosaltres ens sentim 
marroquins i catalans» en una doble 
adhesió que els seus papers testimo-
nien. Després tots dos ens acompa-
nyen i, des del port, pugem a les runes 

Morad el-Baghdadi i Saad Boulahfa, davant la medina.
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de l’antic hospital militar, recuperem 
la cornisa oceànica i tornem a l’anti-
ga plaça d’Espanya. Com que patim 
perquè només tenim Wi-Fi a l’hotel i 
estem pendents d’una altra trobada, 
tots dos es mobilitzen: «Aquí no fa-
reu res sense WhatsApp. Però amb 20 
dirhams s’arregla!». Dit i fet, de pri-
mer comprem una tarja de telefonia 
marroquina i, amb 20 dirhams més de 
prepagament –quatre euros tot plegat– 
sortim armats amb internet a tot arreu 
allà on haguem d’anar. 

I anem amb un salt fins a l’illa de via-
nants que és l’avinguda Hassan II. La 
Wafae Charkaoui i la seva amiga Yous-
ra Rbii ja ens hi esperaven també. No 
han vingut pas soles sinó amb les seves 
respectives cosines, la Chaymae i la 
Kautar. Totes s’enriolen de la situació. 
Només la Kautar, però, queda fora de 
joc: sempre ha viscut al Marroc i no 
sap ni un borrall de català! I amb tot, 

igualment encuriosida, s’apunta a les 
presentacions entre ells, talment com 
un grup de joves al Passeig. La Chay-
mae Rbii ha acabat primer d’Història 
a la Universitat Autònoma i la Yous-
ra està molt contenta perquè aquest 
setembre començarà Antropologia a 
la Universitat de Barcelona. La Wafae 
quan torni buscarà feina, ara que 
aquest mes de juny va acabar el cicle 
superior d’Animació Sociocultural. 
Totes tres saben que el seu futur és a 
Manresa, però els encanta ser a Lar-
raix. En canvi, la Kautar, que ha fet 
els divuit anys, ja ni s’ho vol plantejar. 
La Chaymae, que ara feia uns quants 
estius que no podia baixar, remarca 
l’acollida que rep sempre: «Tot i no 
haver nascut aquí, i no haver-hi passat 
tant de temps com m’agradaria, m’hi 
sento com a casa. La gent d’aquí és 
molt humil i em sento molt estimada». 
Plegats fem un tomb i, en acabat, ens 
acomiadem per anar a conèixer la fa-

mília Charkaoui, travessant tot Larraix 
en taxis comunitaris.

Un te amb els Charkaoui
La casa de la família Charkaoui és al 
sud de la ciutat. Acaben de passar la 
festa del casament del seu fill i ara tot 
va tornant al seu lloc. Els pares, Nordín 
Charkaoui i Fàtima Doudou, ens reben 
segons la tradició: passem a la sala 
d’estar i ens ofereixen te verd i algunes 
pastes. Ell va arribar a Catalunya fa vint 
anys, a Granollers, i els últims disset 
se’ls ha passat a Manresa, reformant pi-
sos. És clar que han treballat i estalviat, 
i el resultat és allà, invertit. El Nordin 
n’està orgullós: «De primer vam com-
prar el terreny, després vam fer el ga-
ratge, i a poc a poc un pis i un altre, 
perquè cada fill hi tingui el seu espai». 

Amb la mare de la Wafae fem un tomb 
per l’edifici, arreglat i espaiós. «Només 
ens hi estem un mes cada estiu o si és 

A casa dels Charkaoui, dos oncles, la Wafae amb els seus pares Nordín i Fàtima, i la cosina Kautar.
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que hem de baixar durant l’any per una 
malaltia d’un parent o qualsevol altra 
cosa. Nosaltres aquí hi tenim casa». La 
Fàtima però reflexiona sobre aquest 
esforç perquè ara ja té clar que viure-hi 
per sempre, probablement no hi viu-
ran mai. «Els nostres fills són de Man-
resa i ja se sap que, manar, manen els 
fills: nosaltres voldrem ser vora seu». I 
els fills en són cinc (Aziz, Wafae, Ami-
na, Ferdaus i Mohamed Yasiin) i, ca-
sats o solters, el setembre tornaran tots 
a Manresa. Aquesta tarda també han 
vingut a fer el te un parell d’oncles i al 
final, dalt del terrat, comprovem l’acti-
vitat constructora que es desplega per 
tot Marroc, on els conjunts de barra-
quisme de fa uns anys s’han substituït 
apressadament per noves cases, entre 
centenars de solars que ja esperen fo-
naments. I a punt de la posta de sol, 
escoltem com a cada pati o terrat hi 
bela un xai, mentre desfem el camí fins 
al centre de Larraix.

Festa del Xai amb els Boulahfa
Ens ho havia dit el Saad: «Demà a les 
vuit heu de ser a l’esplanada, davant del 
port i veureu les multituds seguint la 
pregària». En acabat, si volíem, el seu 
pare ens convidava a la festa amb la 
seva família. Agraïts per la confiança, i 
en un dia sense comerç ni tampoc bu-
sos o taxis, després de l’oració col·lecti-
va amb el Saad vam enfilar a poc a poc 
els primers quilòmetres de l’avinguda 
de Mohamed V fins a Cuatro Cami-
nos i, després, la farinera, l’institut on 
va estudiar la mare... El sud-oest de la 
ciutat també està creixent i arribem 
quan la família Boulhafa esmorza un 
te amb galetes i aigua fresca. La con-
versa, com el dia abans, gira a l’entorn 
de la feina, la casa, els fills i el futur. 

Lahcen Boulahfa, parla poc i, per ga-
nes, tornaria al Marroc. La seva dona, 
Zahra el-Mahjoub també, però hi 
posa matisos: «El nostre somni seria 

jubilar-nos a Larraix, és clar. Tornar a 
la terra, en aquesta casa que ens hem 
fet. Però els fills, i potser els nets més 
endavant, ens reclamen a Manresa!». 
La casa fa goig, i la mare ens hi passe-
ja fins arribar a dalt de tot, al terrat. El 
seu marit ara és a l’atur i ella treballa 
de valent a Manresa, en una empresa 
de neteja, per fer anar endavant tota 
la família. Enguany li reca que el fill 
més gran no sigui a Larraix, «perquè 
precisament ha trobat una feina d’es-
tiu, a l’aeroport del Prat, molt poques 
hores al dia, però...». El Mohamed 
Amín i el Saad sí que són allà. La 
Zahra només desitja que estudiïn –o 
que quan treballin, estudiïn més, com 
per rescabalar-se del seu sacrifici: ella 
havia estudiat el batxillerat de jove, 
però ho va haver de deixar tot per 
buscar un futur migrant. Mentrestant 
ha arribat un oncle i un nebot amb el 
xai, que puja un pis i un altre amb pe-
nes i treballs. 

Els germans Amín i Saad Boulahfa amb els primers tastets, al terrat de casa el matí de la Festa del Xai.
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Sacrifici
L’Idal-ad·ha  (Festa del Sacrifici), po-
pularment coneguda com la Festa 
del Xai, és una de les dues  celebraci-
ons  més importants del  calendari is-
làmic, aproximadament setanta dies 
després de l’Id al-Fitr (el final del 
Ramadà, també anomenat festa peti-
ta). S’hi commemora el símbol de la 
submissió a la voluntat de  Déu  que 
encarna Abraham quan va estar a punt 
de sacrificar el seu fill per ordre divina 
–i només en darrer instant substituït 
per un xai. Aquest fet, que és compartit 
per les tradicions musulmana, jueva 
i cristiana, al  món islàmic se celebra 
matant un animal de manera ritu-
al. Amb tot, les legislacions europees 
han anat restringint qualsevol sacrifici 
en l’àmbit casolà i, doncs, les famílies 
musulmanes que aquests dies són al 
Marroc estan contentes de recuperar 
la tradició. Encara més, seguint el seu 
calendari lunar, la perspectiva és que 
els propers dos anys encara podran re-

petir la festa tradicional el mes d’agost. 
Quan s’escau a Manresa, es limiten a 
comprar un xai halal a la carnisseria i 
cuinar-lo comunitàriament.

El pare Boulahfa, fetes les ablucions, 
sacrifica el xai escrupolosament al 
terrat. L’actitud de l’animal permet 
entendre per sempre què caram és la 
submissió. Després, amb la família, 
s’espella i desentranya. No és senzill, 
però l’escena es repeteix des d’un terrat 
a l’altre. Arriba una tieta mocadera. I 
entre uns i altres es preparen les broi-
xetes que el primer dia són a base de 
fetge, freixura, melsa, pàncrees... Amb 
sal, ceba i pebre vermell, comencen els 
tastets. Hi ha te i pa per acompanyar. 
És, literalment, una festa. I estem molt 
agraïts de ser-hi –però ens sembla que 
cal respectar la intimitat de la famí-
lia i a primera hora de la tarda mar-
xem. Més tard hi haurà tripa perquè, 
el primer dia, es mengen els menuts. 
Passem per la cuina i l’aspecte no és 

diferent de la tripa de xai que cuinen 
alguns restaurant catalans de cap-i-po-
ta. Una síndria de més de vint quilos 
serà la fruita final. I en acabat els Bou-
lahfa encara aniran a casa d’uns oncles, 
i després a la de l’àvia. Una festa gran. 

Abderahim Sghir, el retorn és 
incert
L’últim dia vam quedar amb l’Abde-
rahim Sghir. Puntual davant un cafè 
recuperem la seva estada a Manresa, 
on va néixer i viure fins que els seus 
pares van decidir tornar i, amb els es-
talvis, establir una granja per engrei-
xar pollastres. L’Abderahim, però, en-
cara es va quedar un any més, a casa 
d’uns cosins, per tal d’obtenir el títol de 
l’ESO. «Després jo també vaig baixar. 
Tenia quinze anys i la voluntat de fer 
el batxillerat, però tot i parlar marro-
quí... no sabia escriure l’àrab!». L’esforç 
ha estat llarg, gairebé sis anys, però ara 
domina l’àrab escrit, i ha incorporat el 
francès. «Em van endarrerir tres o qua-

Abderahim Sghir va viure a Manresa fins acabar l'ESO. Ara, des de Larraix, es planteja tornar-hi.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Celebracions_isl%C3%A0miques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Celebracions_isl%C3%A0miques
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calendari_isl%C3%A0mic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Calendari_isl%C3%A0mic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Id_al-Fitr
https://ca.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9u
https://ca.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sacrifici
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3n_isl%C3%A0mic
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tre cursos, de manera que si va bé, no 
acabo el batxillerat fins l’any vinent». 
Els seus pares, que van tornar al prin-
cipi de l’última crisi econòmica, sembla 
que se’n surten. «El meu pare està con-
tent d’haver tornat, ell sempre ens ho 
deia que tornaríem un dia, que aquest 
és el nostre país». Ell, però, és el gran 
de quatre germans, té 21 anys i si l’any 
vinent enllesteix el batxillerat al Lycée 
Chaabane dubta què fer. «D’idees en 
tinc, però encara no m’he decidit». 

Amb l’Abderahim passegem una altra 
vegada per la medina i baixem al port. 
L’activitat és nul·la –la Festa del Xai 
s’allargarà tres dies. Diu que li agrada-

ria continuar estudiant, potser un cicle 
formatiu superior d’informàtica. Sigui 
com sigui, i per si de cas, de moment 
va renovant els papers de residència 
espanyola regularment: «Sempre hi ha 
la possibilitat que torni... i que torni a 
Manresa!». No tothom ho pot dir. «A 
l’institut, la gran majoria dels meus 
companys projecta el seu futur al Mar-
roc, però també tinc amics que, amb 
menys formació, no s’hi veuen aquí». 
Són els que proven d’arribar a Europa 
en pasteres, fins a jugar-s’hi la vida. 
«Des d’aquí mateix, són quatre dies. 
N’he conegut que han tornat cremats 
d’aigua, sal i benzina, en un trajecte inú-
til. També hi ha qui s’hi ha quedat...». 

Raixid Serroukh, el llibreter 
que va tornar

Raixid Serroukh és molt popular a Lar-
raix i senyoreja per l’avinguda de Has-
san II, esdevinguda illa de vianants fa 
pocs anys. Palplantat a la porta, fa un 

cigarret i fa broma: «Des d’aquí els veig 
a tots!». La llibreria Ahram es troba al 
costat d’altres establiments principals a 
Larraix i també d’altres llibreries. «Van 
tancant», comenta, però ell resisteix 
venent els llibres de text de les escoles 
i ja prepara la campanya que arrencarà 
tot just passada la Festa del Xai, i fins 
al dia 5 de setembre, que s’iniciarà el 
curs. Defensa la llibreria com a cen-
tre cultural. De petit ja no se’n movia 
i, com que cap dels altres quatre ger-
mans volia seguir amb el negoci, ell es 
va oferir a continuar-lo. 

El Raixid es mostra escèptic amb el 
funcionament dels partits i explica 
que els costa molt entrar al Parlament 
per l’exigència d’obtenir una represen-
tació molt alta. També ho és en rela-
ció amb moltes de les associacions de 
la ciutat, que necessiten el patrocini 
del govern i especialment del rei. Ac-
tiu de mena, rialler, és de l’AMPA del 
col·legi Luís Vives. Pare de tres fills 

La llibreria Ahram, amb Raixid i una clienta, a l'illa de vianants Hassan II. 

«N’he conegut que han 
tornat cremats d’aigua, 
sal i benzina, en un 
trajecte inútil. També hi 
ha qui s’hi ha quedat...» 
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–nascuts a Catalunya (Manresa, Salt 
i Girona), la més gran, Umaima, nas-
cuda a Manresa el 1997, ara mateix ha 
acabat segon de Recursos Humans a la 
Universitat Complutense de Madrid. 
Els altres es diuen Youssef i Guivara, 
i quan li preguntem per la possible 
relació amb el Che somriu sorneguer. 
Ha lluitat molt pel futur del col·legi 
dels seus fills, on van molts espanyols 
però també marroquins per als quals 
el centre és de pagament, tot i que re-
coneix que l’escola francesa cada ve-
gada té més prestigi, per les sortides 
professionals a França.

Havia viscut nou anys a Manresa, al 
barri de la Font dels Capellans, i va tre-
ballar vuit anys al taller de pedra artifi-
cial de cal Serra, a la carretera de Vila-
dordis, després de passar per Almeria 
i Vilafranca del Penedès. A Manresa 
hi va venir perquè hi tenia un cone-
gut. Però ens confessa que aquí no hi 
tenia un futur gaire clar i que preferia 

mantenir una vida social que pot ali-
mentar molt més a Larraix. El Raixid 
és el director del Triatló internacional 
de Larraix, i creu en els moviments as-
sociatius com a eina de transformació 
social; té un perfil polític, però sense 
militància coneguda, ara mateix, a 
diferència del seu germà advocat, per 
exemple, vinculat a la política local 
més d’esquerres.

Mentre seiem en una terrassa de la 
medina, amb vistes al port de pesca-
dors, la seva filla, Umaima Serroukh 
–que no té clar si es quedarà al Mar-
roc–, es lamenta d’una involució de la 
societat marroquina per la influència 
de l’islamisme, que es nota en els ves-
tits de les dones –se’n veuen moltes 
sense mocador, però la pressió social 
hi és– i en el fet que es fan crides, per 
una banda als homes, «perquè siguin 
homes i controlin les dones» i a les do-
nes perquè, per exemple, no es banyin 
amb bikini. «Anys enrere se’n veien 

més, ara moltes neden amb pijama», 
explica la Umaima. «Tot i que també 
hi ha campanyes per l’alliberament de 
la dona», reconeix.

La conversa flueix tranquil·lament fins 
a acomiadar-nos. El Raixid vol donar 
records a tots els seus coneguts de 
Manresa i ens acompanya fins a l’ho-
tel, sense pressa. És estiu a Larraix. 
L’endemà, a primera hora a l’aeroport 
de Tànger, la premsa commemora els 
dinou anys de regnat de Mohamed 
VI, que ara es planteja reincorporar 
el servei militar obligatori per afron-
tar l’elevat atur juvenil, però que no 
aconsegueix escurçar les desigualtats 
econòmiques ni resoldre les serioses 
tensions acumulades al Rif. Sigui com 
sigui, allà, o aquí –aquí o allà– tothom 
sap com costa de guanyar-se la vida. El 
desconeixement o el recels, però, no hi 
ajuden. I a Larraix, o a Manresa, hi ha 
camp per córrer, i n’hi hauria d’haver 
per a tothom.

Raixid Serroukh, a l'interior de la seva cèntrica llibreria.
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Concentració a les 20.30 a la Plaça de Crist Rei
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d'aquí i d'allà

rències entre classes socials. Sobre la música trista, diria 
que von Humbolt encara conserva part de raó. Els encan-
ten les lletres sofridores i en tonalitat menor melancòlica. 
Romàntics i emocionals de mena, orgullosos del seu país, 
et reben amb els braços oberts i deixen les portes obertes 
perquè tornis sempre que vulguis. 

l’Equador el sol surt a les sis del 
matí i s’amaga a les sis de la tarda 
cada dia de l’any. Diuen que hi ha 
hivern i estiu, però, després d’un 
any de viure a Quito, començo a 
sospitar que no és veritat. En un 
mateix dia pot ploure a bots i bar-

rals, fer vent i pot sortir un sol espaterrant, tot en qüestió 
d’hores.  I quan plou és millor quedar-se on siguis i esperar 
que passi, perquè el trànsit és encara més dens que quan 
fa sol. Com en molts països en vies de desenvolupament, 
el transport públic és ben irregular. Ara estan construint 
un metro amb la mateixa companyia que el de Madrid, a 
l’espera d’una millora de la mobilització viària. El que passa 
és que Quito té forma de salsitxa –entre muntanyes i terres 
ben fèrtils a 2.800 metres d’alçada a nivell del mar– i totes 
les connexions són de nord a sud. Com que porto la comu-
nicació de diferents projectes, em toca fer horaris ben es-
tranys com tots els que treballem en aquest sector, i puc ju-
gar a saltar-me les grans aglomeracions de les hores punta. 

El geògraf Alexander von Humbolt (1769-1859) va definir 
així el país en una de les seves estades: «Los ecuatorianos 
son seres raros y únicos: duermen tranquilos en medio de 
crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables 
riquezas y se alegran con música triste». La frase ara ja que-
da una mica descontextualitzada, però se’n pot fer una lec-
tura amb perspectiva. El Govern té calculats uns 98 volcans 
–alguns diuen que 100– i d’aquests uns 27 estan actius, co-
berts de neu. El país és molt ric en diferents aspectes. El 
centre històric de Quito és Patrimoni Cultural de la Huma-
nitat, amb una església de la Companyia de Jesús coberta 
d’or i amb un retaule que conté una imatge de Manresa en 
representació a l’estada que hi va fer Sant Ignasi de Loiola. 

A l’Equador hi ha animals, plantes i fruites que moltes 
vegades identifico per primera vegada. Sense parlar de les 
Galápagos, que ja seria un article per a una altra ocasió.  
A més, diuen que Atahualpa, considerat l’últim governant 
de l’Imperi Inca, va amagar tot l’or entre les muntanyes 
del Pichincha abans de rendir-se a la invasió espanyola. 
La dolarització va ser un cop molt dur, que va provocar 
la migració de molts equatorians; però ara dona una esta-
bilitat econòmica al país, això sí, encara amb moltes dife-

Des de Quito (Equador)
Núria Closas

Núria Closas i Aguilera treballa en la comunicació digital de 
diferents projectes comunitaris a l’Equador 

Davant l’escultura del centre de la Mitad del Mundo. 

A
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indrets

Josep Girabal Guitart
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

assant per l’Eix Transversal prop 
d’Artés veiem unes cingleres ver-
melles que són a la base d’una costa 
que culmina en un petit altiplà 
anomenat pla de Roques Albes, 
un magnífic mirador del Bages. 
Recomanem pujar-hi per la banda 

d’Artés passant per la masia de Fussimanya, seguint així 
un itinerari geològic pels materials de la Formació Artés, 
d’una antiguitat a l’entorn dels 34 milions d’anys, entre 
l’Eocè Superior i l’Oligocè Inferior. En un procés sedimen-
tari els materials més moderns es dipositen sobre els més 
antics, de manera que mentre pugem viatjarem en sentit 
del pas del temps.

A l’època esmentada això era una gran plana seca i caloro-
sa sense sortida al mar; les muntanyes més properes eren 
al sud, on ara hi ha el Vallès, d’on baixaven rieres que de 
tant en tant inundaven aquella plana i hi deixaven capes de 
fang i sorra que s’assecaven al sol. El ferro que contenien 
s’oxidava pel contacte amb l’aire i agafaven un color rogenc. 
Aquells sediments són ara les lutites i gresos vermells pre-
dominants. Tot pujant es troben altres materials: nivells de 
color gris que es van mantenir humits i no es van oxidar, 
margues guixoses de color blanc que es van formar per la 
precipitació de guix en el fons de llacs salabrosos i també 

estrats de roca calcària força dura formada en llacs d’aigua 
dolça permanent. L’alternança de materials ens explica 
l’evolució del paisatge en el decurs de milers d’anys; l’erosió 
posterior ho ha posat a la vista, creant el relleu actual. A 
dalt del pla podem observar un potent estrat de roca calcà-
ria lacustre que ha configurat aquesta forma de relleu en el 
que s’anomena erosió diferencial: la roca calcària és resis-
tent a l’erosió i resta al seu lloc mentre que les més toves són 
arrossegades cap als rius, i el que va ser el fons d’un llac ara 
és el cim d’un altiplà. Aquesta roca està afectada per dues 
sèries de fractures paral·leles que es creuen i la divideixen 
en blocs; quan l’erosió de les lutites de sota descalça un bloc 
i es desequilibra, cau muntanya avall. Res no és permanent. 

Nom del paratge: Pla de Roques Albes. Situació geogràfica: Terme 
municipal de Sallent, malgrat que és més visible des d’Artés. S’hi pot 
accedir des de les dues poblacions i des de Cabrianes. La propera 
masia de Fussimanya és una referència ben coneguda. Una pista 
arriba al cim del pla, la vora abrupta és ben a prop. Procedència del 
nom: Roques Albes és sinònim de roques blanques. Situació geolò-
gica: La zona forma part de la Depressió Geològica de l’Ebre, dins de 
la unitat anomenada Formació Artés. Importància geològica: L’iti-
nerari permet observar l’evolució d’aquesta part de la Depressió en 
el decurs de centenars de milers d’anys, així com el treball de l’erosió, 
que ens ho ha posat tot a la vista. Materials geològics: Pertanyen 
íntegrament a la Formació Artés. S’hi observen lutites i gresos ver-
mells i nivells grisos, margues guixoses i calcàries lacustres. Edat de la 
formació: La sedimentació data de l’Eocè Superior i l’Oligocè Inferior, 
a l’entorn de 34 milions d’anys enrere. L’erosió que configura el relleu 
actua des de fa milions d’anys i continua avui. Curiositats: La masia 
de Fussimanya s’anomenava antigament Mas Roques Albes.

El pla de Roques Albes

P
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natura urbana

Ignasi Cebrian

L’efecte Rashomon 
i l’horta urbana

es diferents percepcions personals 
de qualsevol esdeveniment o inci-
dent viscut comporten que cadas-
cú després les expliqui de manera 
també diferent, amb un cert grau 
de versemblança i subjectivitat, 
malgrat que cada versió no porti 

tota la veritat, però si una part d’aquesta. Aquest fenomen 
s’anomena efecte Rashomon. 

L’any 1950, Akira Kurosawa, director de cinema japonès, 
va fer una pel·lícula sobre un assassinat i una violació dels 
quals eren testimonis quatre personatges. Les interpreta-
cions del que havia succeït eren diferents i contradictòries. 
Totes les versions tenien la seva coherència, però influen-
ciades per la percepció individual dels fets. La pel·lícula es 
va titular Rashomon i la trama es basava en el conte En el 
bosc, de l’escriptor japonès Ryūnosuke Akutagawa.

El nostre món està ple d’efectes Rashomon i d’aquests no 
se n’escapen les controvèrsies i els conflictes ambientals. 
Sempre hi ha interpretacions i interessos contradictoris 
quan es tracta dels recursos naturals. Tant si són temes de 
conservació i protecció de la natura com si són de gestió 
ambiental. Un exemple el trobem en la protecció i reva-
lorització del patrimoni ambiental Manresa. En concret, 
de l’horta urbana i la conservació del ramal de la Séquia 
de Santa Clara, del barri de la Sagrada Família. Hi ha 
percepcions contraposades. Els plans urbanístics –o les 
modificacions per afavorir interessos particulars–, són 
una percepció tècnica de la realitat, lligada de vegades 
a interessos molt concrets. Aquests no segueixen els ma-
teixos tempos que la percepció que en tenen els ciutadans 
que viuen en els espais afectats. Els veïns –la plataforma 
de veïns de la Sagrada Família– tenen una clara memòria 
socioecològica de l’entorn. Coneixen el barri amb pèls i 
senyals, i això hauria de ser el punt de partida de les acci-
ons sobre l’entorn. Els coneixements aportats pels tècnics 
sovint no inclouen aquesta saviesa popular, malgrat que 
poden incorporar-la. 

A les percepcions tècniques i veïnals, caldria afegir-hi una 
tercera percepció, la de les empreses privades que s’im-
plantaran gràcies al pla urbanístic, en concret la cadena de 

L

supermercats Mercadona, que hauria de tenir sensibilitat 
ambiental pel barri. La raó no la té ningú i la té tothom. 
Però, la suma de les tres percepcions hauria de suposar 
un seguit de canvis en l’entorn sense provocar conflictes 
ni intromissions sobre la població local ni el patrimoni. 
Els ciutadans, en participar en les accions, en definitiva, 
es veuen cohesionats. I d’aquesta manera es conserva un 
patrimoni ambiental únic de Manresa.

Un dels ramals de la Séquia de Manresa.
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notícies del pou

«He combatut el racisme i 
em considero legitimat per 
criticar la societat marroquina 
i per intentar transformar-la, 
començant per la dictadura 
autoritària en què viu»
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l'entrevista

JOSEP LLUÍS
MATEO
DIESTE
Jordi Sardans
Fotos: Ramon Fontdevila

Des del 2014 és professor agregat a la Universitat 
Autònoma de Barcelona, al departament 
d’Antropologia Social i Cultural. Expert en el 
món de l’Islam, fa el màster d’Antropologia 
a la UAB (1994-96) i el 1997, guanya el premi 
Rogeli Duocastella de Ciències Socials. El 2002 
es doctora amb la tesi El Protectorat espanyol 
al Marroc, dins del departament d’Història i 
Civilització, de l’Institut Universitari Europeu de 
Florència. Sociòleg, treballa a fons la història 
del Protectorat i ara s’interessa per qüestions 
d’antropologia sobre les migracions o els 
fenòmens religiosos. Als anys 90 va formar part 
de l’entitat Bages per Tothom.

on sorgeix el 
teu interès per 
la Sociologia i 
l’Antropologia?
-Assumides 
les inquietuds 
del tema mi-

gratori, amb la Sociologia adquireixo 
unes eines crítiques per entendre què 
estava passant a la societat. Estava pre-
ocupat pels processos de marginació i 
exclusió i em vaig adonar que hi havia 
molta immigració i una obsessió per la 
integració, sense que ningú fes l’esforç 
per saber realment què pensaven ells. 

M’interessa l’Antropologia, aprendre 
idiomes i viatjar als llocs per entendre 
els subjectes, com deia Pierre Bourdieu, 
a qui segueix el sociòleg algerià Aldel-
malek Sayad, que intenta evitar l’error 
que es vulgui explicar tot a través de la 
cultura. A vegades només és l’excusa o el 
justificant del que els marxistes en diuen 
la ideologia, entre les relacions socials, 
les polítiques i les econòmiques. Els ja-
ponesos de Denso tampoc no estan in-
tegrats en la població on treballen. Però 
quan parlem de grups que formen part 
de les classes baixes de la societat, en 
uns espais urbans marginals, llavors es 

D'
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vertebra la situació classista amb el ves-
sant cultural; tot i que la filosofia inter-
pretativa dels antropòlegs és una altra.

-Què em pots dir de la teva etapa a 
Bages per Tothom, als anys 90?
-Va ser interessant perquè ens vam tro-
bar gent amb inquietuds, que ens ado-
nàvem de la realitat social que s’estava 
construint i pensàvem que es podria 
fer d’una altra manera. Des de les ins-
titucions professionals s’hi incidia poc, 
així que buscàvem un toc més humà per 
construir xarxes i relacions socials que 
normalitzessin la situació, i donar suport 
per complementar la tasca dels sindicats 
o ajuntaments. Es van rebre subvenci-
ons, però majoritàriament érem volun-
tariat disposats a construir mecanismes 
informals (trobades, xerrades o festes) 
davant la preocupació del moment.

-Què n’extreus de cara al futur?
-La cultura són els valors, la llengua, la 
manera de veure el món i per què es fan 
les coses. Vaig aprendre àrab i em de-
fenso amb el dialectal. Esdevinc part de 
la cultura que estudio i em familiaritzo 
amb el menjar, la música, la filosofia i 
les seves maneres de fer. És el que m’ha 
permès ser crític amb la meva pròpia 
societat. He combatut el racisme i em 
considero legitimat per criticar la soci-
etat marroquina, per intentar transfor-
mar-la, començant per la dictadura au-
toritària en què viu. Si no trenquem les 
actuals maneres de fer, els immigrants 
mai no deixaran de ser-ho, com el meu 
amic de la botiga del carrer de les Pi-
ques, que està aquí des dels anys 90. 
Als seus fills també els caurà l’etiqueta, 
per la seva idiosincràsia, però com ho 
volem solucionar? He fet de frontissa 
per intentar mediar entre les diferents 
maneres de veure el món, sobretot per 
donar veu als oblidats de la història.

Larraix
-Com valores les vacances d’estiu 
de nois bagencs per veure familiars a 
Larraix?
-És un viatge important per retro-
bar-se amb la família i fer-se regals. En 
Ciències Socials utilitzem el concepte de 
liminalitat, quan un deixa de ser infant 
i passa a ser adolescent, però hi ha un 
moment que no ets ni una cosa ni l’altre. 
En el procés migratori, per mantenir els 
vincles, la gent està sovint en procés de 
liminalitat, entre dues fronteres, sense 
acabar de tancar-se en una o altra. 

-Larraix té mala fama, militarment, oi?
-El llibre El escándalo del millón de La-
rache relata com es van enriquir alguns 
dels comandaments militars espanyols. 
Si arribaven 1.000 botes per als soldats, 
en comptabilitzaven 3.000, per co-
brar-les. Es va teixir un sistema tan cor-
rupte cap al 1910 que comportarà un al-
tre gran desastre d’organització militar 
espanyola, en uns moments que l’avenç 
militar era molt difícil, en una zona 
complicada i sense disposar dels recur-
sos necessaris. L’any 1920, per casualitat 
i sense planificació, Abd el-Krim el- 
Khattabi, planta cara a Annual a l’exèr-
cit espanyol, que en lloc d’enfrontar-s’hi 
decideix fugir a la desbandada durant 
uns 100 quilòmetres, entre Al Hoceima 
(Alhucemas) i Melilla. Un dels que vaig 
entrevistar em va reconèixer que havia 
buidat totes les bales que tenia sobre 
els soldats espanyols que s’anaven esca-
pant. És sabut que el general Silvestre i 
d’altres alts comandaments es van treu-
re les insígnies i van fugir. De resultes 
de la batalla van morir 15.000 soldats i 
l’impacte a l’estat va ser molt fort. Ales-
hores, va sorgir la seva ànima venjativa i 
van enviar la legió, comandada per Mi-
llán Astray, a qui li faltava un braç i un 
ull, ajudat per un jove Francisco Fran-
co, que començava la carrera militar i va 
ascendir per mèrits de guerra.

-Com funcionaven les estructures de 
poder colonial?
-Els arxius demostren clarament 
l’existència d’institucions com l’Alta 
Comisaría o la Delegación de Asun-
tos Indígenas controlades per militars, 
que són unitats de formació utilitzades 
pel general Varela, Garcia Figueras i la 
majoria de militars que van fer la Guerra 
Civil al costat de Franco, anomenats 
africanistes. A totes les ciutats del 
Marroc hi ha vestigis d’aquelles antigues 
casernes, ara ocupades per famílies po-
bres. Melilla encara avui és un vestigi del 
colonialisme, amb els cossos de Regula-
res, la Legión, com un fortí de la Cova-
donga franquista, d’origen peninsular, 
tot i que l’altra meitat de la població és 
d’origen rifeny. Ara bé, prefereixen ser 
espanyols que marroquins.

-El Protectorat del 1912 també és un 
nyap?
-Total. Encara que el concepte cabreja 
molt als militars quan ho veuen escrit. 
Però, la realitat és que va ser un desas-
tre. Quan es perden les colònies ameri-

canes, el govern no sap què fer amb els 
militars provinents de Cuba, pensa en 
d’altres guerres i en la recerca de nous 
mercats. Per això, la mirada és cap al 
Marroc, on abans del 1912 ja comencen 
els conflictes amb la Setmana Tràgica 
del 1909, com a revolta popular, en no 
voler el conjunt de la població defensar 
les mines del Conde de Romanones. La 
gent era perfectament conscient del que 
s’hi jugava i es mobilitza contra el poder 
en uns moments en què els interessos 
de l’exèrcit, del capitalisme i del govern 
corrupte triangulaven a la perfecció.

-Però hi havien moltes contradicci-
ons internes?
-És cert. He vist fotografies i postals 
del 1909, en una època d’auge del ca-
talanisme, en què la Plaça de Manresa 
està a rebentar de gent que surt al carrer 
amb banderes espanyoles per rebre els 
comandaments de la Caserna del Car-
me. És clar que amb la guerra del Rif es 
perd molta gent i diners, però els mili-
tars troben l’espai que buscaven: bata-
lles, medalles i ascensors de tinents i ca-
pitans que acaben exercint de generals.

Protectorat
-Per què fas la tesi sobre el Protecto-
rat espanyol al Marroc?
-Em vaig adonar que l’africanisme tra-
dicional a Espanya estava controlat pels 
militars franquistes i tenia clar que el 
tema era un àmbit molt poc treballat, 
amb molta documentació per explo-
rar. Vaig decidir fer una tesi sobre les 
relacions polítiques entre marroquins 
i espanyols al Protectorat, des del 1912 
al 1956. Els arxius base són a Alcalá de 
Henares, amb la secció d’Àfrica: Guinea, 
Marroc i Sàhara. Ho vaig descobrir l’any 
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1998 i des d’aleshores vaig a cercar-hi 
casos, que estan repartits en milers de 
capses. L’oblit del passat colonial em 
va impactar molt i és una de les meves 
obsessions. Com pot ser que el colonia-
lisme que ha marcat tant l’estat espanyol 
ara sigui invisible? La gent s’estranya 
quan apareixen els marroquins. Però, és 
que són la gent de la colònia!

-Al Protectorat només hi haurà mi-
litars?
-Aquests militars es van anar instal-
lant en les estructures i no cal dir-ho, 
l’administració colonial estava domi-
nada per les oficines d’intervencions –
on només durant l’etapa de la República 
hi van haver civils–, però sempre sota 

la bota d’una societat altament milita-
ritzada.«Salvar la patria» representava 
l’essència del colonialisme. Ara bé, pa-
radoxalment, també van arribar-hi po-
bres de la Península que convivien en 
les medines amb els marroquins. Tots 
ells, van xocar d’alguna manera amb els 
funcionaris de la societat marcial.

-Què era l’invent de la Hermandad?
-La Hermandad era qualificada per la 
legislació colonial dels invasors espa-
nyols de ser més propera que la colo-
nització dels francesos. Però també era 
un discurs fals, perquè políticament 
el que volien era controlar el territori 
i explotar-lo al màxim. Ens venen la 
pel·lícula que la seva missió era gratuï-
ta i sense interessos –la Hispanitat ofi-
cial–, però encara ens cal avaluar el seu 
impacte real econòmic. Hi ha presèn-
cia d’industrials bascos i de la burgesia 
catalana, com els Güell o els amos dels 
transatlàntics i fins i tot Gaudí, a qui 
li proposen fer un projecte d’una ca-
tedral semblant a la Sagrada Família, 
que havia de ser la de Tànger.

-Els militars aprofiten el Protectorat 
per rebel·lar-se?
-A Tetuan es vivia dins d’una gran ca-
serna: quan pujaven o baixaven bandera 
tothom estava obligat a saludar. Durant 
la República, hi ha intents de revolta i 
els militars descontents organitzaran el 
cop d’estat que parteix del Marroc, amb 
unes maniobres a Ketama, el 17 de ju-

liol, a l’anomenat Llano Amarillo. Fran-
co passa de Canàries a Tetuan, perquè 
s’adona que pot utilitzar el Protectorat 
per als seus interessos. Hi ha llegendes 
sobre les cases de Franco, però el fran-
quisme, sense les guerres del Marroc 
dels anys 20, no hauria estat res.

-Com van convèncer a la població 
marroquina els militars espanyols?
-El coronel Beigbeder va comprar els 
caps locals i les autoritats per al reclu-
tament de 80.000 soldats, bàsicament 
camperols pobres, que, amb el discurs 
d’anar a lluitar contra els sense Déu, els 
van enredar, en un moment de seque-
ra, oferint-los un salari fix. De manera 
que alguns van optar per acceptar-lo, 

sense saber, però, que serien carn de 
canó i l’avançada anomenada tropa 
d’assalt, que tenia llicència per a fer 
el que volgués, amb l’efecte negatiu de 
cara a la imatge dels marroquins.

-La població civil marroquina va pa-
tir el franquisme?
-Durant la Guerra Civil, els naciona-
listes del Protectorat van donar suport 
a canvi de rebre llibertat de premsa i 
fundació de partits, per tal de no dir 
res. Però, acabada la Guerra, també 
se’ls va instaurar el franquisme. Hi va 
haver repressió, fins al punt que hi ha 
uns 700 afusellats a Tetuan, bàsica-
ment republicans espanyols de classes 
modestes, en un camp de concentració 
que encara avui es desconeix on era.

-Com veu la història marroquina la 
victòria dels franquistes?
-La història colonial és un continu de 
personatges que s’apunten a la victòria 
quan al Marroc guanyen els franquistes. 
Són experiències similars en contextos 
culturals diferents, que vaig definir com 
el camaleonisme polític. La història és 
plena de contradiccions. El naciona-
lisme marroquí no vol reconèixer que 
va col·laborar amb el franquisme i es 
presenten com els herois que van resis-
tir al colonialisme. Abdelkhalek Torres 
va fer com una mena de falange durant 
la guerra, anaven vestits de negre, però 
ningú ho ha investigat. Deien: Deu és 
gran! És clar que els historiadors locals 

d’allà no els interessen aquests temes. 
Es queden amb la història oficial.

-La valoració va ser positiva al Nord, 
o també va patir la repressió?
-Finalment, es va quedar amb què 
l’època franquista no havia estat tan do-
lenta pel Protectorat. En aquest sentit, 
la memòria és molt paradoxal. A Tetu-
an, la gent gran recorda que, en algunes 
zones, fins i tot hi va haver un creixe-
ment. A les zones rurals no hi havia fei-
na, només algunes empreses de conser-
ves. L’estancament econòmic del Nord 
del Marroc va ser un fet real, fins al 
punt de patir una doble discriminació: 
políticament, la independència va ser 
molt traumàtica i va quedar més margi-
nat; fet que explica que després el Rei en 
fomentés la migració. Així les revoltes 
del 2017 al Rif, tenien com a precedent 
les protestes després del terratrèmol 
d’Al Hoceima, el 2004 i d’altres de més 
incipients durant les dècades dels anys 
80 i 90. Els anys 1958 i 1959, el príncep 
Hassan, futur rei del país, ja havia fet 
bombardejar diversos poblats del Rif.

-Els militars espanyols reivindiquen 
la seva obra?
-Van publicar molt sense que ningú 
ho revisés. A partir dels anys 90 els co-
mencem a qüestionar. Anaven d’ara-
bistes i marroquinistes, sense que nin-
gú hagués revisat els seus escrits. Ara 
es justifiquen i ens diuen que han fet 
una gran obra civilitzadora i que no-
saltres no ens assabentem de res, en un 
fals discurs colonial.

La Marxa Verda
-Com valores la Marxa Verda i la si-
tuació del Sàhara?
-Tot i que està molt lluny del món que 
he estudiat, el Sàhara és una colonitza-
ció molt tardana, on de facto hi arri-
ben el 1934. Es fa molt sobre el paper, 
ja que són milers de quilòmetres de 
desert, sense control del territori i amb 
negociacions amb les diverses pobla-
cions o tribus nòmades. En no fer-se 
la descolonització, hi va haver moltes 
contradiccions: Espanya deixa venuts 
els sahrauís, que d’entrada tenien una 
identitat local com a poble nòmada. 
Però el 1975 canvia. Mohamed Ab-
delaziz, el principal líder sahrauí, ha-
via estudiat a Marràqueix a finals dels 
anys 50, quan encara no hi havia frag-
mentació. Els espanyols es desentenen 
de la qüestió i el Marroc dels anys 70 

«El nacionalisme marroquí no vol reconèixer que 
va col·laborar amb el franquisme i es presenten 
com els herois que van resistir el colonialisme»
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pateix la dictadura de Hassan II i, des 
d’Algèria, es dona suport a la insurrec-
ció controlada per obtenir un forat que 
els condueixi cap a l’Atlàntic. Entre uns 
i altres el poble sahrauí queda al mig.

-Aquest desori té alguna solució?
-És un drama no resolt, en què el Mar-
roc reprimeix tant com pot i es salta els 
drets humans. Als arxius d’Alcalá de He-
nares han fet neteja per oblidar un cens 
de 70.000 persones que eren espanyoles, 
que encara podrien demostrar que ho 
són, però oficialment se les ha oblidat. 
Hi ha fotos de les darreres Corts fran-
quistes, on a dalt de tot de l’hemicicle 
es poden visibilitzar persones amb tur-
bants que eren diputats del Sàhara.

-El Tercer Món és el substitut del co-
lonialisme?
-Abans no existia. El concepte apareix 
quan s’acaben els imperis colonials. Sor-
geixen les contradiccions més brutals, 
amb guerres contínues a l’Àfrica. Països 
com França, continuen mantenint un 
comportament colonial. Soc contrari 
a l’ajuda al Tercer Món, que necessita 
que el deixin en pau, amb la construc-

ció d’unes relacions justes. Els donen 
una part del pressupost, però mantenen 
unes estructures de desigualtat, com diu 
Gustau Nerín. L’ajuda de cooperants es 
fa des de viure en uns complexos aïllats, 
amb unes elits econòmiques europees 
que donen suport als dictadors. Mentre 
això no canviï, no hi ha res a fer. El més 
trist és que es dona la culpa a la gent de 
baix, perquè els rics no tenen els proble-
mes socials al costat. Les classes popu-
lars europees reben la immigració al seu 
costat, sense estar èticament preparades 
per poder analitzar i veure que són víc-
times. El sistema atribueix la culpa als 
immigrants, en una altra de les grans 
perversions. Gran part dels conflictes 
provenen de no reconèixer-los com a 
problemes socials, que després es cultu-
ritzen amb la pretesa no integració.

-Què hi pot fer l’antropologia?
-Des de l’antropologia aplicada, com 
ha fet Núria Empez en la seva tesi, que 
és una crítica a les institucions d’acolli-
da de menors. Pot observar, però també 
posar en contradicció el que es diu i el 
que es fa. Molesta al poder, però desvela 
molts problemes socials. Som consci-

ents que els polítics no miren els nostres 
estudis –que només utilitzen per fer una 
conferència de premsa–, per això, ens 
interessa el treball del dia a dia.

-Afirmes que ni catalans ni marro-
quins no formen una comunitat?
-Estic a favor del procés d’independèn-
cia de Catalunya, però soc antinaciona-
lista. Les societats, com a entitat i bloc, 
són una abstracció. La societat és una 
fragmentació que sempre ha estat divi-
dida al llarg de la història. Hem d’enten-
dre els mecanismes de les comunitats, 
que són múltiples. Sempre he criticat 
que els polítics busquin representants 
–per comprar o corrompre– amb la 
intenció de l’època colonial de contro-
lar aquella població. Un error freqüent 
que es comet és homogeneïtzar els mar-
roquins. La globalització de l’Islam, el 
creixement del radicalisme fomentat 
pels EUA i l’Aràbia Saudita, han portat a 
un fonamentalisme d’aparença externa 
que no té res a veure amb una veritable 
fe. Ha de quedar clar que l’islamisme 
radical és un producte de la modernitat 
urbana i de classes socials excloses pels 
estats, que l’identifiquen abastament.

el perfil

osep Lluís Mateo Dieste va néixer a Man-
resa el 2 de juliol de 1968. El pare, José 
Luis, prové d’una família d’Aragó. I va tre-
ballar com a auxiliar de farmàcia al barri 
de les Escodines. La mare, Angelina, va 

néixer a Alcalá de Gurrea (Osca), d’avis anarquistes. La fa-
mília va venir a Manresa a finals dels anys 40, a la fàbrica 
dels Comtals. La mare era modista i treballava per diversos 
cosidors.Va anar al parvulari de La Culla, a l’Anselm Ca-
banes i la primària a l’Oms i de Prat. Després va a l’institut 
Lluís de Peguera. Fa dos anys de Periodisme, moment en 
què col·labora amb El Pou i fa un curs pont i el segon cicle 
de Sociologia a la UAB, que acaba el 1991. La seva dona és 
holandesa, Feolavan Heuvelen. Es casen el 2000 i tenen dos 
nens: Laila i Eloi. Actualment viuen a Cal Gravat. Abans 
havien conviscut a la ciutat de Gröningen. Va a la universi-
tat, on comença a interessar-se per l’Islam i l’antropologia. 
Descobreix el món protestant i s’adona que les cultures eu-
ropees del sud i del nord són totalment diferents. 

Fa el màster d’Antropologia a la UAB (1994-96) i el 1996 
fa uns cursos a Melilla, i des d’aleshores viatja regularment 
al nord del Marroc. La tesina versa sobre els estereotips 
del món àrab. Vint anys més tard, s’ha publicat a Melilla 
l’assaig en una reedició amb el títol Moros vienen. L’any 
1997 fa un estudi per a l’Ajuntament de Manresa sobre la 
comunitat marroquina, amb una petita subvenció de Cai-
xa Manresa. Ingressa a Bages per Tothom, on s’estarà du-

rant la dècada dels 90. Presenta la tesina al premi Rogeli 
Duocastella de Ciències Socials i guanya. A l’Autònoma, 
comptava amb el suport de l’antropòloga feminista Verena 
Stolcke. Havia fet treball de camp a Cuba sobre la sexua-
litat entre els colonitzadors i els esclaus: «Perspectiva que 
em va marcar bastant». Des del 1998, i durant quatre anys, 
treballa, gràcies a la Beca Salvador de Madariaga, en la tesi 
a l’Institut Universitari Europeu de Florència, a l’Abadia de 
Fiésole. Tractava sobre el Protectorat espanyol al Marroc. 
El 2002 presenta la tesi al departament d’Història i Civi-
lització. Treballa durant un any al Consell Comarcal del 
Bages, com a tècnic d’emigració: «No es podia gestionar 
pitjor: arribaven en caixes els catàlegs de la Generalitat i el 
socialista Cristòfol Gimeno, en lloc de repartir-les entre els 
immigrants, les va fer guardar». El 2003 obté una Beca de 
reincorporació de doctors, que el retorna a l’Autònoma, al 
departament d’Antropologia Social i Cultural. Des del 2014 
és professor agregat i té una extensa bibliografia publicada.

J
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l carrer del Born forma part 
del centre comercial de la ciu-
tat, un entorn consolidat for-
mat per edificis d’habitatges 
benestants fets amb la inten-
ció de remarcar la importàn-

cia social de viure en el centre. Es tracta d’edificis 
amb façanes ben composades de diferents estils, 
com aquesta casa d’habitatges neoclàssica, de 
1898, que resol dues cantonades entre els carrers 
del Born, d’Urgell i de Cirera.

L’edifici, de planta baixa i quatre pisos té dues funci-
ons, la comercial a la planta baixa i la residencial a la 
resta. El parament és d’estuc que imita carreus bui-
xardats, excepte a la planta baixa, construïda amb 
carreus de pedra, tot i que pràcticament no es veuen 
a causa de la decoració dels comerços. Les obertu-
res estan ordenades per eixos verticals: a l’entresol hi 
ha unes finestres petites i a la resta de plantes hi ha 
balcons amb baranes de ferro forjat. La disposició 
d’aquests balcons és decreixent en alçada, un efecte 
típic en el neoclassicisme. La façana està coronada 
per una cornisa suportada en permòdols que recor-
re tot el perímetre superior. També són interessants 
el portal principal al carrer d’Urgell, amb muntants i 
llinda de pedra, i la curiosa escala de volta catalana. 
Altres elements decoratius característics d’aquesta 
façana són els bonics suports per a fanals en ferro 
forjat i el relleu de la cantonada que sembla un Sa-
grat Cor. En el xamfrà amb el carrer del Born també 
hi destaca la decoració exterior de la botiga El Cari-
bú i el tractament ornamental del pilar de la canto-
nada, una obra realitzada en el període de transició 
entre el modernisme i el noucentisme, utilitzant 
plaques de fusta i pedres nobles.

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera 
parcial, és a dir la volumetria, l’estructura i la faça-
na, per la rellevància històrica, artística i tipològi-
ca, i també per la capacitat d’integració i d’enriqui-
ment del paisatge urbà.

CULTURA Setembre 2018

patrimoni ciutadà

E
Edifici del carrer del Born, 5 (El Caribú)
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí
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fila cultural

Redacció

Si Moisès aixequés el cap

ada un dels deu autors 
que es presenten sota 
el pseudònim col-
lectiu de Lola Palau 
ofereix una revisió, 

personal, irònica i desenfadada, del 
manament que, després d’un repar-
timent atzarós, li ha tocat versionar. 
Temps era temps va existir una Dolors 
Palau, filla d’indianos tornats de Puer-
to Rico, que es va casar amb Alexandre 
de Riquer, artista polifacètic i una de 
les figures clau del modernisme català. 
A tall de curiositat, fa de bon comentar 
que els casà el poeta Jacint Verdaguer 
i que van tenir per padrins els també 
escriptors Àngel Guimerà i Francesc 
Matheu. La parella va tenir nou fills, 
per al manteniment dels quals –tenint 
en compte, a més, la defunció prema-
tura de Palau, catorze anys després de 
casats– Alexandre va desplegar una 
activitat professional intensa, sobretot 
en relació amb les arts gràfiques i les 
arts decoratives.  

Per als membres del col·lectiu, format 
per una solsonina (M.Dolors Guàrdia), 
un segarrenc (Josep M. Solà), un ano-
ienc (Joan Pinyol), un osonenc (Antoni 
Pladevall), un berguedà (Jordi Cussà) 
i cinc bagencs (Llorenç Capdevila, Da-
vid Clusellas, Pilar Duocastella, Jordi 
Estrada i Pep Garcia), el pseudònim 
tant podia ser inventat com coincidir 
amb un nom més o menys real –com 

en aquest cas–, però es volia que fos 
eufònic, de dona i que tingués alguna 
concomitància amb la Catalunya inte-
rior –Alexandre de Riquer era nascut a 
Calaf–, tenint en compte la procedèn-
cia dels narradors. 

La majoria d’integrants de Lola Palau 
pertanyen al col·lectiu de Narradors 
Centrals i, com a tals, participen tam-
bé, segons Capdevila, «d’un aire de 
reivindicació del que s’està fent fora de 
l’òrbita barcelonina». Afirmen que els 
uneix una visió irònica i desenfadada 
de la realitat, una voluntat rebel i lliure 
d’ismes i capelletes, des de l’heteroge-
neïtat de formes i d’estils i l’heterodòxia 
de pensament. Per a Pinyol, «la nostra 
força és sorprendre els lectors a base de 
projectes en comú». I afegeix: «Qualse-
vol altra raó és pura literatura». 

La gènesi
El projecte d’escriure aquest llibre neix, 
segons explica Llorenç Capdevila, 
d’una forma espontània, en el trans-
curs d’un sopar informal amb presèn-
cia de la major part dels deu autors 
implicats: «De seguida vam veure que 
el tema dels manaments donava joc, ja 
que repassen els racons més interes-
sants de la naturalesa humana». Tots 
els autors han compartit el compromís 
«d’abordar el manament assignat amb 
total llibertat i amb una visió irònica o 
directament divertida».

Una de les primeres novetats literàries d’aquesta tardor es titula Que Déu 
ens agafi confessats: un conjunt de relats inspirats en els Deu Mana-

ments, publicat per Edicions de L’Albí i escrit a deu mans per deu narra-
dors de la Catalunya central.

Malgrat la diversitat d’edats, tots els 
components del col·lectiu van partici-
par en la seva infantesa d’una educació 
religiosa, en què els Deu Manaments 
constituïen la base de la doctrina ca-
tòlica. Sobre aquesta formació, ben 
present a l’hora d’encarar la revisitació 
dels manaments, Capdevila recorda 
que «un dels manaments que més em 
turmentava de nano era el de no tenir 
pensaments i desitjos impurs, perquè 
em veia incapaç d’acomplir-lo». Per a 
Pladevall, «només dos m’eren clars: No 
mataràs i No robaràs, mentre que la 
resta els entenia vagament o gens». Més 
contundent és Jordi Cussà. quan afirma 
que «de petit jo no entenia res, ni dels 
Deu manaments ni del mecàgum déu: 
ho repetia com un lloro i endavant les 
culpes». Per a Pilar Duocastella, l’apre-
nentatge dels manaments i de les tau-
les de multiplicar eren equivalents en 
cantarella, i Joan Pinyol va més enllà i 
confessa que entre les monges, l’Opus 
Dei i la mili l’han convertit en «un in-
crèdul absolut». Només diu creure que 
«tot plegat un dia farà un crec».

Els manaments revisitats
Cada un dels relats del llibre va pre-
cedit del títol i el manament que l’ha 
inspirat, però no hi consta l’autor, que 
apareix al final del llibre, en les fitxes 
blibiogràfiques. Els relats, per tant, es 
troben ordenats d’acord amb el de-
càleg diví, de manera que el primer, 

C
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A quaranta-un mil peus, al·ludeix al 
primer dels manaments: Estimaràs 
Déu sobre totes les coses, repte que 
el protagonista de la història entoma 
d’una manera literal i desficiosa. A Es-
tava com un Déu, l’obsessió d’un jove 
flirtejador per les dones de bon veure 
el converteix en un ésser malastruc i 
infeliç. El relat No tanquem al migdia. 
Ni mai. proposa que els bars obrin les 
vint-i-quatre hores del dia, durant els 
set dies de la setmana, per santificar 
millor les festes. Les quatre dones de 
In treatment, inspirat en el quart ma-
nament d’Honraràs pare i mare, expli-
quen en què consisteix la seva conflic-
tiva relació amb els pares, la qual no els 
permet honrar-los com cal. En El prín-
cep foraster, l’autor subverteix la prohi-
bició de matar, de manera que matar 
un dictador deixa de ser un crim per 
convertir-se en un dret i fins i tot en un 
deure de qualsevol ciutadà. A La con-
fessió de Mossèn Francesc, és el capellà 
qui fa sentir culpable, i sotmet a peni-
tència, una noia ingènua i temerosa de 
Déu per les accions impures comeses 
pel confessor. 

En la narració següent, Iphone 10, un 
alumne és castigat a copiar quatre-cen-
tres vegades: No robaré res més, després 
de pispar un mòbil d’última generació 
a un company d’institut. Més profitós 
resulta a la protagonista de La germa-
na capciosa incomplir el manament de 
No dir falsos testimonis ni mentir: «On 
diu que complir el vuitè manament de 
la Llei de Déu t’ha de portar al cel? Si 
incomplir-lo et porta a la glòria!». I és 
que la maldat, més que càstig, sovint 
té premi. No és el cas, però, de Pensa-

ments i desitjos, on el relat recorre les 
consciències dels sis clients que sopen 
en un restaurant, tot revelant la distàn-
cia i la hipocresia entre allò que sovint 
es pensa i allò que es diu. El recull es 
tanca amb el relat titulat Parafília, ba-
sat en el manament desè: No desitjaràs 
els béns del teu proïsme. Es tracta d’una 
història tragicòmica en què el prota-
gonista no pot satisfer amb plenitud el 
seu desig sexual si no és tenint a mà al-
guna peça de roba íntima de la persona 
objecte del desig.

Nova col·lecció
Que Déu ens agafi confessats, publicat 
per Edicions de L’Albí, encapçala una 
nova col·lecció literària, sense preju-
dici de gènere, batejada amb el nom 
«Altres veus, altres àmbits», manllevat 
del títol de la primera novel·la de Tru-
man Capote, creador del non fiction, 
és a dir, de la literatura sense ficció. 
Segons Jaume Huch, editor de L’Albí, 
«la intenció és recuperar obres i rei-

vindicar autors catalans oblidats o gai-
rebé, incloent-hi la prosa de no ficció, 
especialment del segle XX, i obrir la 
porta a escriptors contemporanis, amb 
propostes singulars i originals». Ja es-
tan en preparació els dos propers títols 
de la col·lecció, que seran Quan jo era 
noi, d’Alexandre de Riquer, i L’ardenta 
cavalcada, de Ramon Vinyes. 

La ressenya del llibre comentat no 
seria completa si no féssim referència 
a la imatge que il·lustra la portada, dis-
senyada per Jordi Mestres. A la cober-
ta s’hi ha reproduït, en el to sèpia ori-
ginal del cel·luloide, un fotograma d’El 
confesor, una de les primeres pel·lícu-
les pornogràfiques mudes produïdes 
a l’estat espanyol. Dirigit per Ricardo 
de Baños i rodat a Barcelona, aquest 
film sembla que va comptar amb el fi-
nançament del rei Alfons XIII, un re-
conegut devot del cinema picantó, en 
la tradició del qual s’inscriuen aquests 
contes plens d’una lúcida picardia.

Alguns dels components del col·lectiu Lola Palau. D’esquerra a dreta: L. Capdevila, D. Clusellas, 
P. Duocastella, J. Estrada, Pep Garcia, M. D. Guàrdia, A. Pladevall i J. M. Solà 

(Arxiu Edicions de L’Albí)
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espai d'art

Sofia Gómez Barroso
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propostes

Èdip, de Sòfocles, és l’obra amb què comença la 
programació del Toc de Teatre de tardor al Kur-
saal. Està dirigida per l’Oriol Broggi, del que ja 
hem pogut veure al Kursaal muntatges com An-
tígona, Electra, Hamlet, Incendis... L’actor Julio 
Manrique, en el paper de rei de Tebes, és el pro-
tagonista d’aquest muntatge, considerat una de 
les grans tragèdies gregues. Té dos grans temes 
centrals: la incansable recerca de la veritat fins a 
les últimes conseqüències i la convicció que el 
destí sempre es compleix. Acompanyen a Man-
rique en el repartiment Carles Martínez, Marc 
Rius, Mercè Pons, Ramon Vila, Miquel Gelabert 
i Clara Ramon. Es presenta els dies 29 i 30 de 
setembre al teatre Kuraal.

ART. Maria Camp

VINS. Jaume Pont, sommelier de Setè Cel

TEATRE. Joan Morros

¾ de Quinze, 
de Fargas-Fargas

Tresors per visitar

Èdip, 
un bon clàssic

Els segles XIX i XX van ser unes de les etapes 
més fecundes i reeixides de la història de l’art, 
plenes de canvis i debats. Uns segles que van 
veure una gran evolució en el món i el mercat 
de l’art i un canvi de capitalitat que passaria de 
París a Nova York. L’exposició que us proposem 
investiga tot això a través d’una tria de gravats 
de la col·lecció Gelonch Viladegut, amb obres 
de grans artistes d’aquests dos segles. De París a 
Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Vi-
ladegut es pot visitar fins al 28 d’octubre al Cen-
tre Cultural del Casino. No us la perdeu! Una 
altra exposició que no heu de deixar de visitar 
és Itinerari de l’oblit. Una joia de l’artista Roser 
Oduber que trobareu fins a mitjan de setembre 
al Cercle Artístic de Manresa, que s’endinsa en 
un treball per començar de nou, per trencar el 
dolor fruit de la mort del seu fill, per recompon-
dre els trossets de vida i reprendre l’activitat cre-
ativa. El resultat són unes obres intenses, i que 
estan acompanyades pels treballs d’alumnes de 
3r i 5è de primària de l’escola Flama, fruit del 
projecte de descoberta de l’art contemporani 
que Oduber i Teresa Bover hi van conduir.

Novetat sortida al mercat de la collita 2015 del Quim Far-
gas, els tres quarts de litre de l’ampolla són el cupatge dels 
tres raïms representatius del celler: Ull de llebre, Merlot i 
Cabernet sauvignon, en la mateixa proporció. Total, 9.000 
litres. Envellit durant un any en botes de roure americà i 
hongarès que li aporten aromes de vainilla, cacau i coco. 
Un any sec i de poca producció dona al vi bona estructura 
i bona intensitat. Per tant, un vi de guarda, atractiu actual-
ment però que millorarà durant els propers mesos; guanya-
rà suavitat i complexitat. Servit en decantador a 16 graus, 
mostra la força i concentració dels vins negres del Bages. 
Acompanya molt bé formatges intensos de llarga curació 
elaborats amb llet crua. Per descobrir tot el potencial i com-
plexitat seria bo com a vi de sobretaula, vi de tertúlia, que 
lentament i sense menjar puguis estar solament per ell. El 
nom de ¾ de Quinze ve, entre altres coses, de les tres parts 
del cupatge que el formen, de les tres quartes parts de l’any 
amb la vinya activa –a l’hivern dorm–, i de l’anyada 2015.

Preu de venda: 14,65 euros

L’actuació del cantautor Cesk Freixa, el divendres 7 de 
setembre al vespre, obre un mes d’intensa programació 
musical al Kursaal. Destaquen els concerts de veus d’aquí 
com la de Laia Badrenas (dijous 20, a les 20:00 h), amb 
una proposta de groove molt personal, el conjunt rumber 
santjoanenc El Quinto Carajillo (dijous 27, a les 20:00 h) 
o el duet que conformen Jo Jet i Maria Ribot presentant 
el recital Amb el cor (divendres 28, a les 21:00 h), en el 
qual repassaran temes de tota la seva trajectòria –arranjats 
per a l’ocasió per Magalí Saré (Quartet Mèlt), Eduard Ge-
ner i Ricard Cots–  acompanyats de sis joves músics (Anna 
Rovira,  Berta Planes,  Laura Muñoz,  Ricard Cots,  Joel 
Díaz i Pau Lafoz). La gran proposta del mes, però, és l’ater-
ratge al teatre de Blaumut (dissabte 15, a les 21:00 h) em-
peltat amb la GIOrquestra (Orquestra Simfònica de Giro-
na). La banda, una de les que ha girat més aquest estiu, 
compta amb una base musical amb forta presència dels 
instruments de corda, harmonitzats per Oriol Aymat. Pre-
cisament el violoncel·lista del grup ha estat l’encarregat de 
bastir una proposta exclusiva i inèdita en què repassaran 
els principals temes dels tres discos del grup arranjats per 
als instrumentistes gironins. 

MÚSICA. Marc Vilanova

Blaumut de gala

https://www.regio7.cat/tags/escola-flama.html
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crònica social

l diumenge 15 de juny de 1958 es va com-
memorar a Manresa el 150è aniversari de la 
Batalla del Bruc. En la retòrica franquista, 
la victòria dels sometents locals a Montser-
rat contra l’invasor francès es veia com un 

clar precedent de l’Alzamiento Nacional. Tal i com s’esfor-
çaven a reiterar els mitjans del règim, el 6 de juny del 1808, 
igual que el 1936, els sentiments sagrats de pàtria i religió es 
van alçar per frenar els principis nefastos del liberalisme i el 
comunisme, tot això sense obviar la iniciativa que van tenir 
els manresans en aquells fets. En paraules dels columnistes 
de l’època, Manresa «inició en Cataluña la hoguera en que 
debían quemarse las alas las invictas águilas napoleónicas».

És per això que, ja el diumenge abans, es va fer al poble 
del Bruc una concentració de falangistes i sometents de les 
poblacions que van participar en la batalla. Durant el fran-
quisme, el sometent, sota la direcció de la Guàrdia Civil, 
encara desenvolupava funcions de vigilància, en especial a 
les poblacions menors, on va ser clau en la persecució dels 
maquis. La Falange va costejar els autocars, a fi que tots els 
ciutadans que ho desitgessin poguessin participar en l’ac-
te d’homenatge als herois del Bruc. La setmana següent, a 
Manresa, la commemoració va tenir un caire més cívic. Els 

actes van començar el dissabte, amb un concert al Passeig 
per part de l’Agrupació Municipal de Música. El diumenge 
es va fer un ofici solemne a la Seu, en què les banderes de les 
confraries de la Puríssima Concepció i dels Sants Patrons 
van ocupar el lloc d’honor. Segons la llegenda, els dos antics 
estendards havien estat cabdals per a la victòria. Igual que 
la bandera del Sant Crist d’Igualada, gaudien de la conside-
ració de capità general de Catalunya, cosa que els donava 
els mateixos honors que els titulars d’aquest càrrec militar.

La imatge captura el moment en què les dues banderes, 
portades pels representants de les respectives confraries, 
eren traslladades des de la Seu al balcó de l’Ajuntament, on 
presidirien la desfilada de la guarnició militar de la ciutat. 
Darrere seu, figuren les autoritats militars, acompanyades 
de l’alcalde Joan Moll Vall (centre). A continuació, s’entre-
veuen els membres de la Guàrdia Urbana amb uniforme de 
gala. La jornada va continuar amb una sessió acadèmica 
a l’institut Lluís de Peguera, que coincidia amb el 50è ani-
versari de la concessió de l’edifici, destinat a l’ensenyament 
mitjà. La lliçó va anar a càrrec de Joan Vilà Valentí, doctor 
en Geografia, que va exposar la seva tesi sobre el Bages. El 
colofó de la jornada va ser la benedicció dels terrenys de 
la futura Escuela de Maestría Industrial, l’actual Lacetània.

Foto: Arxiu Comarcal del Bages

E

Commemoració del 150 aniversari 
de la Batalla del Bruc (1958)
Mireia Vila
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fanal de cua

Franco, ha mort?
Jo soc aquell que va matar Franco, la novel-
la –amb títol de reminiscències ausiasmar-
quianes– guanyadora de l’últim premi Sant 
Jordi, l’autor nord-català Joan-Lluís Lluís 
demostra, a banda d’una gran capacitat fa-

buladora, un amor incontestable per la llengua i la cultura 
catalanes i una inevitable necessitat per explicar la Catalu-
nya Nord, fins i tot, en aquest cas, a través de la ucronia.

Agafant al peu de la lletra la frase de Pere Quart que cita com 
a epígraf al principi de la novel·la («Malfia’t de la història. 
Somia-la i refes-la»), Lluís construeix un relat ucrònic pro-
tagonitzat per l’Agustí Vilamat, un personatge 
carregat de matisos simbòlics, una mena de fi-
lòleg solsoní –enamorat de l’obra de Fabra i de 
la llengua catalana en general–, un heroi humil, 
guerxo (com un ciclop), que, després d’haver 
patit un suposat bombardeig franquista sobre 
el camp d’Argelers, decideix matar franquis-
tes, s’incorpora al maquis i, posteriorment, a 
un també suposat Exèrcit Lliure de Catalunya. 
La novel·la planteja un escenari hipotètic que, 
com en tota ucronia, obliga el lector a fer-se 
preguntes sobre què hauria passat si la histò-
ria hagués anat diferent: Què hauria passat si 
Franco hagués declarat la guerra als aliats i ha-
gués ocupat la Catalunya Nord? El franquisme 
hauria tingut recorregut, després de la derrota 
de les forces feixistes? I, aleshores, quin hauria 
estat el futur de Catalunya? Hauria tingut pos-
sibilitats una República Catalana?

L’acció passa, majoritàriament, a la Catalunya Nord. I això 
serveix a Joan-Lluís Lluís per mostrar la realitat d’aquella 
terra. L’Agustí descobreix els matisos contradictoris dels 
catalans del nord als anys quaranta i ajuda el lector a en-
tendre els matisos contradictoris dels catalans del nord 
d’avui. Descriu situacions significatives, com el fet que al-
guns nord-catalans, que parlen català amb el protagonista, 
ho facin en francès entre ells; o bé planteja una Catalunya 
Nord que, ocupada per Franco, no vol ser espanyola, però 
tampoc preveu la possibilitat de formar part d’una Cata-
lunya lliure. Un cop més, el passat real i el passat ucrònic 
contribueixen, a les mans i amb el llenguatge lluminós de 
Joan-Lluís Lluís, a explicar el present dels catalans.

Per tenir-ho present
ins per damunt de tot, les joventuts polí-
tiques d’esquerra, que són les que podri-
en renovar el país, no estan capacitades 
per aquesta missió. I és que van a remolc 
dels cabdillismes lluny de ser-ne l’assot». 

Encara que aquestes paraules semblin un diagnòstic encer-
tat i clar sobre l’actual govern d’Espanya, s’equivocaria qui 
s’ho pensés ja que formen part d’una reflexió escrita i pu-
blicada per Joan Salvat-Papasseit ara fa cent anys. El nostre 
poeta considerava aquesta «mancança de joventut» com la 
dificultat bàsica per a la renovació del país. Tema polític? 
Tema social?, es preguntava Salvat. Això, es responia, és un 

tema humà (d’ADN que en diríem ara).

I continua escrivint: «Els joves espanyols 
són vells sense haver arribat a homes enca-
ra. I aquests temes polítics i socials tindrien 
solució si aquest règim monàrquic i podrit 
no hagués també podrit els governants. O bé 
si els governants no s’hi trobessin bé en la 
podridura. En qualque país d’Europa –po-
sarem l’Anglaterra, per exemple, el ciutadà 
més ínfim s’és posat a nivell del primer ma-
gistrat de la nació: a Espanya encara el rei 
està molt pel damunt dels ciutadans. Manca 
de joventut, poble de vells! On un rei no hi 
fa nosa i és per damunt de tots...».

Salvat sabia prou bé de què parlava. Pocs 
dies després d’aquest text, en una nota 
autobiogràfica, recorda quan «processat i 

portat al banc dels acusats per una causa noble –un «de-
licte d’opinió»– he estat condemnat per un Jurat d’in-
doctes i un Tribunal de vells. Jo ara vaig contra aquests 
i la dita Justícia».

Tenint sempre present que tot això es constatava ja fa 
cent anys, i que llegit avui fa feresa per la seva candent 
actualitat, la primera cosa que se’ns acut és allò de «sem-
pre ha estat igual» i no és ben bé així. La persistència 
de mals d’aquesta envergadura corromp, degrada i des-
trueix com el càncer més letal. Així, doncs, si l’article 
s’hagués escrit avui mateix, crec que hauria de dur un 
altre títol. En comptes de Manca de joventut li escauria 
Demència senil.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

A «F
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SUBSCRIU-TE AL POU
Revista manresana 
d’informació i opinió

Per només 42,90 euros 
enviarem la revista cada mes 

a qualsevol lloc del món

Amb la finalitat de facilitar l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana, 
el CPNL engega un nou període d’inscripcions de cursos de català, 
de diferents nivells i en modalitat presencial o en línia, per mitjà dels 
146 punts d’atenció dels 22 centres de normalització lingüística que té 
distribuïts per tot Catalunya.
Els cursos de coneixements bàsics són la prioritat màxima de l’oferta de 
setembre del CPNL. Un dels al·licients que ofereix el Consorci aquest 
curs és la matrícula gratuïta del grau Bàsic 3 si els alumnes han fet el 
Bàsic 1 i el Bàsic 2 durant els 11 mesos anteriors. Per tant, s’incentiva la 
continuïtat de l’aprenentatge i l’obtenció d’un nivell de coneixements.

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages.  
Passeig de Pere III, 68    Tel. 93 872 17 07      
manresa@cpnl.cat      www.facebook.com/SLCdeManresa

Una tardor plena d’oportunitats per aprendre català
L’aprenentatge dels 
cursos generals –des 
de l’inicial fins al superior– s’ofereix en les modalitats presencial, en 
línia i combinada, i disposa de certificació oficial, amb correspondència 
amb els nivells del Marc europeu comú de referència (MECR).
El web del CPNL (www.cpnl.cat) ofereix un cercador de cursos. La 
inscripció als cursos del CPNL es farà durant tot el mes de setembre 
fins a mitjans d’octubre. Per a més informació, es pot accedir al CNL 
Montserrat, al passeig Pere III, 68 (entrada per la plaça Onze de 
Setembre) de Manresa.

http://www.cpnl.cat
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ls pobres desafortunats que es van quedar a Manresa 
a finals de juliol i els primers dies d’agost van haver 
d’afrontar dues realitats dramàtiques i incòmodes: 
l’onada de calor, que va disparar la venda de ventila-

dors, i la proliferació d’obres en places i carrers. Les interven-
cions en l’àmbit públic les devia planificar el mateix dimoni. 
L’escenari previst és el d’una ciutat mig buida, amb menys 
activitat i molts comerços i activitats de vacances a mig gas. 
Aquest supòsit, en part, pot ser cert, si no fos que, cada cop 
més, les persones –si els és possible– esquiven els mesos 
d’estiu per anar-se’n de viatge o a les segones residències. 
En general el trànsit minva substancialment. Ara bé, la bro-

E

ESTIU D’ESCAPE ROOM RODAT

meta de fer coincidir totes les obres en el mateix període i 
convertir la trama urbana en un laberint no fa gens de grà-
cia. Si, paral·lelament, algun foraster volia fer servir el GPS, el 
trajecte es podia convertir en una autèntica escape room 
consistent a intentar establir un trajecte entre el punt A i el B 
sense ensopegar amb cap carrer tallat, constrenyiment del 
vial, reasfaltat o tasca de pintura de senyalització de la zona 
blava, no caldria sinó. En any electoral, i després d’equilibrar 
la tresoreria, és el moment de marcar paquet. Res de nou 
sota la capa del sol. Cap novetat que no s’esperi el sofert 
ciutadà acostumat al confort de la mobilitat i al pacifisme 
del trànsit rodat. 



42 EL CUL DEL POU · SETEMBRE 2018

LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

TAP'ANTIC 1522

spero que totes les manresanes 
i els manresans del 2018 hàgiu 
passat una bona Festa Major. 
Com ja us podeu imaginar –so-

bretot després d’haver viscut una edi-
ció amb un bon grapat de decisions 
bunyols–, la festa local començarà una 
important mutació fins arribar a l’any 
del clímax de la capital del Bages, 
l’any 2022.  

Ja us vaig fer un espòiler de la Platafor-
ma Festa Major, una construcció que 
acabarà amb totes les problemàtiques 
relacionades amb els concerts que se 
celebren al centre de la ciutat, tant 
els de la festa oficial com els de l’Al-
ternativa. I també evitarà que s’hagi de 
partir l’ambient de festa per la meitat 
organitzant un gran concert als afores 
de la ciutat amb una qualitat acústica 
que només pot competir amb l’avan-
çat sistema de transmissió d’ones a tra-
vés d’un parell de pots de iogurt units 
amb un cordill.

Una de les activitats de la Festa Major 
que mutarà és el reeixit Tap’Antic, que 
passarà a anomenar-se Tap’Antic 1522. 
La idea va sorgir d’unes ments pen-
sants del consistori que veien que any 

L’Arrimadas i en Rivera,
folls i de mala manera,
ens arrenquen amb fal·lera
les nostres grogues llaçades.
En Ribera i l’Arrimadas
molt sovint fan cagarades.

L’Arrimadas i en Rivera,
com que el groc els esparvera
quan van per la carretera
han de fer moltes parades.
En Rivera i l’Arrimadas
molt sovint fan cagarades. 

L’Arrimadas i en Rivera,
dos feixistes de primera
porten la faixa baldera
per poder fer més parades.
En Ribera i l’Arrimadas
molt sovint fan cagarades. 

Molt a prop de Manresa
n’hi ha una presó
on de presos en sobren; 
ves quina injustícia!
Defensen la nació i tenen raó.

Són gent que ens representa,
triats per votació;
són els presos polítics,
fa mesos i dies
que són a la presó i tot per rancor.

La bona gent, el poble, 
s’enfila en un turó
per cantar amb fe i tendresa
cançons d’esperança
i d’alliberació com un orfeó. 

Els presos se n’adonen
que canten amb braó,
se’n van a la finestra
i mostren amb joia
que ens uneix un color contra l’opressor.

La gent s’entorna a casa,
ja ha acomplert la missió
però encara a la vesprada
ressona a la cel·la
la més bella cançó d’aquella presó:

«Canteu, canteu vosaltres,
amb trompa o  guitarró;
les vostres melodies
contra la ignomínia
ens fan sentir millor i eixuguen el plor».

rere any es repetien certes escenes 
durant la celebració d’aquesta jornada 
de tapes pel Barri Antic. Les llargues 
cues que es formaven en els diferents 
locals de restauració recordaven imat-
ges de les ajudes humanitàries en pa-
ïsos amb necessitats. I en conseqüèn-
cia, i per una falta de previsió, alguns 
bars i restaurants es quedaven sense 
tapes abans de les deu de la nit. So-
bre aquests dos conceptes, «cues per 
necessitat» i «escassetat», els pensa-
dors van decidir ambientar la jornada 
de tapes del Barri Antic a la Manresa 
de l’any 1522. Això va permetre justifi-
car el caos de la jornada en el context 
de la ciutat del segle XVI, on la crisi 
econòmica, les epidèmies i les pes-
tes eren trending topic. L’Ajuntament 
va incentivar a tots els participants, 
restauradors i consumidors, perquè 
s’imaginessin com serien ells mateixos 
fa 500 anys i actuessin en conseqüèn-
cia. Aquest joc de rol va convertir el 
Barri Antic en un lloc fosc i captivador, 
100% 1522. La salubritat havia de sor-
gir de la imaginació dels participants 
de l’aquelarre d’indigestió, i aquesta 
mancança era l’ingredient secret de la 
majoria de les tapes, les quals gaudien 
de vida pròpia.

E
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VA COM VA LLUM DEGÀS

DESTRALS A CANVI D’ATXES
questa setmana Manresa ha es-
tat notícia a okdiario no pas per-
què enguany sigui la Capital de la 
Cultura Catalana, hagin identifi-

cat el grafiter que, signant com a YNDA, 
ha empastifat mitja ciutat o bé perquè 
el director de cinema manresà David 
Victori acaba d’estrenar una pel·lícula ex-
cel·lent, sinó perquè durant la festa ma-
jor alternativa «La CUP y los cachorros 
de Arran organizan una fiesta infantil 
antifascista en Manresa», destinada, se-
gons el corresponsal Miguel Ángel Ruiz 
Coll, a inculcar en els nens missatges po-
lítics d’extrema esquerra. Pel periodista 
d’okdiario, autoanomenat redactor d’in-
vestigació, en el taller infantil d’estam-
pació sobre roba s’ensenyava els nens a 
«decorar la roba amb simbologia política 
violenta». I concloïa: «Se trata, en suma, 
de legitimar el uso de la violencia con el 

pretexto de combatir el fascismo».

Una bona mostra d’això darrer, bé que 
substituint combatir per abonar, la tro-
bem en els comentaris dels lectors d’ok-
diario, que titllen els cupaires de cadells 
d’ETA, heroïnòmans, generadors d’odi i 
neandertals amb whatsapp. També hi 

A

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

ha qui els qualifica de xarnegos inde-
pendentistes i reclama la intervenció de 
jutges i fiscals. Fins i tot un lector propo-
sa linxar-los sense miraments. Busco on 
deu dir que l’opinió dels lectors és aliena 
a la del diari, però no sé trobar-ho. Així 
com les atxes serveixen per fer llum, les 
destrals serveixen per decapitar-la. 
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LAURA SERRAT, MODEL
Qui sí que va posar per a l’ocasió és 
la nostra redactora Laura Serrat. La 
Laura, que tot i que no ha acabat els 
estudis de Periodisme ja fa temps que 
publica a diferents mitjans, ha estat la 
cara amable de la promoció dels au-
riculars sense fils que Regió7 ha estat 
promocionant entre els lectors i subs-
criptors aquest estiu. Sempre jovial 
i somrient, es devia prestar a fer de 
model de seguida. 

LA FESTA DEL XAI, EN DIRECTE
Aquí els teniu. Els autors del tema 
d’aquest mes van anar a Larraix en 
plena Festa del Sacrifici –també cone-
guda com a Festa del Xai– i van ser 
convidats a viure-la a casa d’una famí-
lia. D’això se’n diu immersió en els cos-
tums i la quotidianitat de les cultures 
en la tasca periodística. A la fotografia, 
els nostres redactors amb el xai sacri-
ficat. Acabat el festí, van retornar al 
lloc on estaven allotjats com a enviats 
especials, el gran hotel España, una 
clara referència al passat colonial i al 
pas de ciutadans de l’estat espanyol a 
la ciutat marroquina.  

DAVID REPULLÈS
I LA LLET PASCUAL
Ja fa uns dies que Pascual, l’empresa 
de productes lactis que a Catalunya 
està establerta a Osona, ha estrenat 
anunci a la televisió. l el protagonis-
ta és precisament un manresà, David 
Repullès, membre del duet Filferro. Hi 
apareix interpretant la cançó You’re so 
beautiful –escrita i interpretada per 
Billy Preston el 1974– però que va po-
pularitzar Joe Cocker. Es veu que el Da-
vid es va presentar a un càsting i va re-
sultar ser l’escollit. Per cert, els Filferro, 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

que són una banda amb un repertori 
de versions de cançons conegudes –el 
que els més moderns en diuen covers–, 
estan preparant temes propis que aviat 
veuran la llum.

ENTRADA VIP
El que ja fa temps que fa bolos i té un 
ampli repertori de rumba és el santjoa-
nenc Antonio el Remendao que, acom-
panyat de la seva guitrarra i amb molt 
de ritme, va oferir un concert de tarda 
durant la Festa Major en un indret, fins 
ara, poc explotat, la plaça de Sant Ignasi 
Malalt, on els espectadors van fer servir 
les escales de baixada com a grades. 
Un subscriptor que hi va assistir m’ha 
fet arribar una imatge on es veu, sens 
dubte, la millor localitat per assistir al 
recital, el balcó d’un primer pis on un 
veí calorós –va exhibir la seva panxa por-
tentosa a tothom– va gaudir de valent 
amb el ritme del concert.
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DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

EL QUIOSC DEL MIG
estiu es va acabant, encara que 
en aquest procés de canvi cli-
màtic aneu a saber com anirà la 
cosa. M’imagino que ha de ser 

difícil per als docents explicar, avui dia, 
les diferències de les quatre estacions, 
fa unes dècades força ben definides i, en 
aquests temps, amb unes barreres ben 
poc definides. In illo tempore, a Man-
resa, el bon temps venia definit per la 
instal·lació de les cadires al Passeig i per 
una més alta concurrència als quioscs 
establerts al tram inicial (si comencem 
per Sant Domènec, llavors Sant Dumin-
gu). Un altre dia parlarem del Passeig, 
però el que avui m’agradaria compartir 
són comentaris sobre el quisoc del Mig, 
portat fins fa uns anys, amb dedicació 
i professionalitat, per la mateixa família. 
Deixarem el quiosc del traspassat Qui-
met i el de Dalt, per altres dies.

Quan Manresa era –sí, dic era– un centre 
d’atracció comercial, els dilluns durant 
tot el dia, es feia el mercat dels pagesos 
just a l’espai del quiosc del Mig; un bon 
espectacle per a ulls observadors. Sota 
les jaquetes o americanes s’insinuaven 
els bonys dels diners, les transaccions es 
feien de paraula i els tractes es tancaven 
donant-se les mans. Un signe de confi-
ança i del valor de la paraula, la donada 
i les intercanviades. Els papers escrits es 
feien servir als bancs i notaries. Per altra 
banda, a mesura que la calor anava en-
trant, les taules de l’establiment s’anaven 
omplint de clients i la clientela variava 

segons l’hora del dia: predomini de cafè 
al matí, els vermuts al migdia, més ca-
fès –copa i puro– de primera hora de la 
tarda i begudes refrescants al capvespre. 

L’article no dona marge per estendre’s 
gaire malgrat que un sociòleg si hauria 
fregat les mans de la gran divisió territo-
rial, divisió per zones d’aquest espai urbà. 
Cal recordar que el Casino, durant molts 
anys de postguerra, era dels Senyors. Al-
guns d’ells, pocs, participaven en les ter-
túlies del quiosc i en canvi, gairebé ningú 
de les tertúlies s’atrevia a entrar al Casino. 
Les diferències socials i les normes no es-
crites de relació queden ben dibuixades 
al film Plácido, genial Berlanga!, encara 

que pel meu gust es queda curt. 

Cap a finals dels anys 60, es va pro-
duir una obertura entre la clientela del 
quiosc del Mig i el Casino. Com sempre, 
a través de l’esport, hi havia dificultats 
per anar a la cafeteria del Casino però si 
que es podia anar, pel pati del darrere, 
a jugar a billar o al chapeau. Com uns 
anys més tard en Nixon va fer amb la 
Xina, la diplomàcia del tenis taula, però 
en aquest cas sense el glamour manre-
sà. Els territoris, mitjançant els seus ocu-
padors, marquen diferències i el quiosc 
del Mig va ser un lloc facilitador d’inter-
canvi ciutadà, d’aproximació i de relació. 
Encara dona per a més. Un altre dia...

L'

ES LLOGA?
El que no se soluciona tan ràpid és 
la intervenció en finques de la ciu-
tat, especialment al centre històric, 
que, directament, s’esfondren i no 
compleixen cap mena de normativa. 
Malgrat que podria semblar senzill, 
es veu que l’Ajuntament no ho té tan 
fàcil per intervenir en aquests espais 

ja que, com en la majoria de vegades 
amb temes immobiliaris, els propieta-
ris barruts sempre tenen les de gua-
nyar. I n’hi ha de ben cínics, com el 
que pretén vendre o llogar una casa 
mig ensorrada al carrer del Canonge 
Montanyà.  Al rètol que podeu veure, 
només caldria afegir-hi el gran lema 
de les finques fetes un desastre: mol-
tes possibilitats.



46 EL CUL DEL POU · SETEMBRE 2018

QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

ANA MOSELLA, QUAN LA PELL PARLA

i no la coneixeu almenys la deveu tenir vista: Ana Mo-
sella Perejil. Des de ben petita que dibuixava, però 
no va ser fins a la descoberta dels tatuatges que va 
encarrilar vida i inclinació artística. Avui, amb 28 anys, 

passeja per Manresa una imatge acolorida i crossfitera –art 
que belluga!– des de la closca fins als peus que la sostenen. 
Nascuda al Poblenou, l’Ana va ser la petita de dues germa-
nes i va tenir una educació d’allò més convencional, a l’es-
cola Ave Maria. Primerenca, tot just a tretze anys que ja feia 
pintura per encàrrec, aprofitant el marxandatge que li oferia 
la mare des de la fruiteria del barri on treballava. Després 
van venir els dos darrers cursos de l’ESO a les Dominiques i, 
evidenciant una personalitat tan sensible com inquieta, es 
va plantar familiarment per decidir –peti qui peti– que ella 
faria el batxillerat al Peguera. I que faria l’artístic! Cal dir que 
es va sortir amb la seva? Després, resolts batxillerat i selectivi-
tat, a la fi trià un cicle superior d’il·lustració a l’Escola d’Art, on 
abocà hores i hores. Rebeca i molt independent, tant com 
la música que des d’aleshores l’acompanya, començava un 
itinerari vital trenat entre Manresa, Olesa de Montserrat, Cas-
tellar de N’Hug o Menorca, i sostingut sempre per tot de tre-
balls diversos al ram de l’hostaleria o fins en una fàbrica de 
plàstic. I és aleshores que l’Ana farà el primer tattoo. S’estava 
en una casa okupa. «Prova-ho tu, que saps dibuixar», es veu 

que li van dir. I allò resultà interessar-li, i començà a investi-
gar, i ella mateixa es va fer algun tatuatge... La feina en una 
pizzeria li deixava prou temps lliure, i cada vegada s’hi posà 
més seriosament fins a buscar un estil propi, que arrenca del 
tradicional americà. I sense comptar pas que mai se’n po-
gués menjar d’allò! Però vet aquí que en un concert coneix 
el Sergi i la seva vida fa un tomb: comparteixen viatges per 
anar a festivals de música o per tatuar-se i, a la fi, es conjuren 
per compartir el futur. La seva proposta va resultar decisiva: 
«Si deixes la pizzeria et compro una màquina bona i t’hi po-
ses de veritat». Tal dit, tal fet. L’Ana es treu el títol higienico-
sanitari que li certifica els coneixements bàsics per tatuar i 
passa del caos a l’ordre –que no és sinó una altra forma de 
caos. El Sergi no es cansa d’animar. I aleshores troben un lo-
cal al carrer de Sant Miquel. Trenta metres quadrats que des 
de fa tres anys els omplen tota la vida. Blackfish Tattoo. I, si 
bé hi ha molta competència, també cada dia hi ha més gent 
que es tatua. L’Ana, doncs, és feliç fent allò que més li agra-
da –al cap dels anys no només ha tatuat el Sergi sinó també 
la pròpia mare. I amb el Ricky, que és un gos i fa pel tercer 
de la colla, es preparen les vacances voltant món i visitant 
d’altres estudis de tatuatge– Saragossa, A Corunha, Ourense, 
Brighton...– on els presenten com a artistes convidats i hi fan 
estada. D’això bé que podríem dir-ne deixar-s’hi la pell!

S
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ARTS ESCÈNIQUES // PATRIMONI // MÚSIQUES DEL MÓN I FOLK
200 ACTUACIONS AL CENTRE DE MANRESA, ESPECTACLES DE CARRER,
PROGRAMACIÓ FAMILIAR, MERCAT DE CUINES DEL MÓN, FIRAPASSEIG...

ADA VILARÓ // EVA YERBABUENA // ANIMAL RELIGION // MALEN // CIA. PÉREZ-DISLA // CIRC PISTOLET 
// CIRQUE ROUAGES // COMPAÑÍA YIFAN // GRUPO PUJA! // JI HYE CHUNG // LALI AYGUADÉ & JOANA GOMILA 

// JUAN CARLOS LÉRIDA // JÚLIA FARRERO // KUKAI DANTZA // LA NEGRA // EL SOMNI PRODUCCIONS // EL SOMNI DEL 
DRAC // SOCIETAT DOCTOR ALONSO // TEATRE NU // JORDI SAVALL & CARLOS NÚÑEZ // SKATALITES 

// CHANO DOMÍNGUEZ & PAOLO FRESU // BOMBINO // KEPA JUNKERA // SIRVENTÉS // 47SOUL // VOX BIGERRI & JIM 
BLACK // JANUSZ PRUSINOWSKI & MANU SABATÉ // COCANHA // CARLES DÉNIA // DR. PRATS // BALKAN PARADISE 

ORCHESTRA // LES ANXOVETES // UXÍA // 21 BOuTONS // ZA! MEGACOBLA // i molt més

www.firamediterrania.cat #Fmediterrania
Llotja professional  //  Jornades professionals // Xarxes internacionals  //  Reunions ràpides  //  Showcases
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