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editorial

a inauguració de la placa comme-
morativa dedicada al periodista 
Josep Maria Planes, assassinat a 
l’etapa republicana, com a colofó 
a l’any dedicat a la seva memò-
ria, convida a fer un repàs de la 
petja visible, a peu de carrer, del 

passat de Manresa, les tradicions i els fets i, en última 
instància, dels seus ciutadans il·lustres. D’un temps ençà, 
hi ha hagut la intenció de senyalitzar monumentalment 
i definir itineraris a través de plaques i tòtems. Però, tot 
plegat, hauria d’anar destinat a estimular la venda del lle-
gat de la ciutat i dels fets històrics més singulars a partir 
de paquets turístics on també entressin en joc elements 
relacionats amb l’oci. És evident que el centre històric 
està trinxat i, llevat de les més recents, la majoria de pla-
ques commemoratives o motius a les façanes i carrers 
presenten un estat similar. Algunes fan vergonya. En ple 
acolliment de la capitalitat cultural, hi ha una part de la 
ciutat que ens fa basarda ensenyar, tot i atresorar l’ori-
gen de les persones i els fets que la singularitzen, i ser el 
bressol d’una crònica social única que ens diferencia de 
les tradicions d’altres indrets, pobles i viles. Per reblar el 
clau, l’intent de projecció de la Manresa ignasiana és un 

exemple de batibull i manca de conviccions. 

Queda clar que la Cova és el motor i un punt fundacional 
dels jesuïtes, la icona. Però captar l’interès per la resta de la 
trama urbana i bastir un relat amb el protagonista, s’estima 
una empresa més difícil. La degradació del centre històric 
no només es justifica per una manca d’autoestima. No hi ha 
un pla de xoc i d’esponjament expeditiu ni accions d’àmbit 
divulgatiu i cívic que ajudin a donar valor al patrimoni. 
Massa coses s’aguanten amb pinces i, lamentablement, no 
hi ha gaires iniciatives per exhibir l’encant –massa sovint 
empolsinat– dels racons del barri vell que acollien activitat 
ciutadana i comercial i que ara semblen un desert ple de 
silencis, anacronisme i Alzheimer històric. La recuperació 
de personatges com Planes o Amat-Piniella, l’homenatge 
amb plaques daurades a les voreres als deportats als camps 
de concentració, o la creació de tot tipus de visites i itine-
raris per la sempre exitosa Manresa desconeguda contribu-
eixen a donar llustre o col·locar alguna placa de memòria 
que contribueix a difondre rondalles, anècdotes i fets pas-
sats amb els quals connecten un ampli grup de ciutadanes 
i ciutadans. Iniciatives més barates que el turisme espiri-
tual, que resulten ser més atractives i, sobretot, tenen la 
capacitat de fer reviure de prop el passat.

Fer reviure el passat

L
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notícies del pou

fa 25 anys

Taula rodona sobre l’humor 
gràfic i la llibertat, al Casino
El dia 3 de gener es va fer una taula rodona, dins del ci-
cle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural del 
Casino, sobre el tema: «L’humor gràfic i la defensa de la 
llibertat», amb la presència de Manel Fontdevila, ninotaire 
dels diaris Ara i eldiario.es; Valentí Gubianas, il·lustrador; 
Quim Noguero, periodista cultural, i Galdric Sala, nino-
taire del diari Regió7. En el mateix acte es va presentar el 
número de gener de la revista, amb tema central dedicat 
als humoristes gràfics que treballen des de Manresa.  

Ignasi Cebrian publica llibre 
sobre l’Anella Verda
Des de fa més de quatre anys, el biòleg Ignasi Cebrian 
publica a El Pou de la gallina un article mensual per a 
la secció Natura urbana. Ara l’autor n’ha fet un recull, 
amb ampliació d’alguns articles i fotografies, per edi-
tar-ne el llibre L’Anella Verda de Manresa. 40 retrats d'un 
patrimoni ambiental. És un llibre fotogràfic (80 fotografies) 
i descriptiu (40 textos de diferents espais), editat per 

El reportatge central de la revista, elaborat per Josep To-
màs, analitzava els resultats de les accions impulsades des 
dels organismes públics comarcals i locals per combatre la 
crisi i en constava el fracàs. El mal funcionament del Con-
sell Econòmic i Social i la falta de continuïtat del treball 
conjunt dels participants en l’estudi El Bages cap al 2000 
més aviat havien contribuït a empitjorar els efectes de la 
crisi econòmica. El nombre d’aturats registrats a l’oficina 
de l’INEM de Manresa superava els 8.000. Les inversions 
havien disminuït dràsticament en tres anys, les grans em-
preses –com ara Mines del Llobregat i Pirelli– tenien di-
ficultats i el comerç ho notava, segons constatava el presi-
dent de la UBIC manresana, Agustí Cler.

El dia 21 de febrer, amb motiu de la Festa de la Llum, la colla 
castellera Tirallongues aixecava els seus primers castells de 
manera oficial, en el marc dels actes organitzats pels admi-
nistradors de l’any, el grup l’Espantall. El dia 7 del mateix 
mes s’havia estrenat al teatre Conservatori, amb motiu de 
la celebració del centenari de les Bases de Manresa, la sui-
te Ressorgir, de Manel Camp, amb lletra del poeta Miquel 
Martí i Pol, que va assistir a l’acte. D’altra banda, el dia 19 el 
rector de la UPC, Gabriel Ferrater, havia presentat el llibre 
50 anys de l’Escola de Mines (1942-1992).

La promoció econòmica 
municipal fracassava

Debutaven els Tirallongues

Cossetània Edicions, amb mapa de referència, que sortirà 
a la venda entre març i abril d’aquest any.

Quim Noguero comissaria 
una nova exposició
El manresà Joaquim Noguero, que havia estat responsable 
de l’apartat de Cultura de la nostra revista, recorre la tra-
jectòria del dibuixant Jordi Bernet a la BCNegra. Noguero 
hi comissaria l’exposició Fos a negre, de l’autor d’històries 
de còmic tan dispars com Doña Urraca, Torpedo i Clara de 
noche, que es pot veure des del 29 de gener fins al 3 d’abril 
a la biblioteca Jaume Fuster, de Barcelona.
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l'opinió del lector
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1-O, 3-O, 8-N, 21-D... 
i ara què? 
El 21 de desembre, en el terreny electo-
ral el 155, va ser derrotat i no va aconse-
guir tancar al crisi oberta a Catalunya, 
malgrat la repressió. L’ofensiva de l’estat 
i el 155 van aconseguir aturar la mobi-
lització. Però aquesta desmobilització 
també està provocada per la política de 
renúncies i traïcions del PDeCAT i ERC 
per no implementar el mandat popular 
de l’1 d’octubre. I ara què cal fer? En pri-
mer lloc recuperar les mobilitzacions. 
L’estat no allibera els presos polítics i 
continua la repressió i ha reduït quasi 
900 milions per als pressupostos de la 
Generalitat del 2018. Les mobilitzacions 
han de tenir com a objectiu alliberar els 
presos polítics i aturar l’ofensiva repres-
siva. Els CDR, la CUP-CC i l’esquerra 
sindical que van fer possible el 3 d’octu-
bre han d’impulsar les mobilitzacions, 
convidant tots els partits que estan con-
tra la repressió i el 155 i tots els sectors 
afectats. I també cal mobilitzar-se per 
restituir la República Catalana ja procla-
mada i això és responsabilitat del Parla-
ment i del Govern, i obliga a convertir 
el Parlament en Assemblea Nacional 
Constituent. Cal restablir la legalitat del 
27 d’octubre, la de la República procla-

mada, no un nou govern autonòmic. 

Però també una alternativa d’esquerres 
al PDeCAT-ERC. És necessària una al-
ternativa d’esquerres, amb la CUP-CC 
com a principal referent, compromesa 
amb la República Catalana, que arribi 
fins al final, que es basi en la mobilització 
del poble. Una alternativa compromesa 
amb les dues ruptures: amb l’estat per 
construir la República Catalana i amb 
el capitalisme per lluitar contra les reta-
llades. Això implica no votar el proper 
Govern de Puigdemont-Junqueras; un 
gir a la classe obrera catalana posant l’ac-
cent en les lluites, grans i petites contra 
els acomiadaments, en defensa de sous 
i pensions, de l’ensenyament i la sanitat 
públics, dels serveis socials... i combatre 
la política privatitzadora de PDeCAT i 
ERC. Però significa també impulsar la 
solidaritat a la resta de l’estat i internaci-
onal i també la necessitat d’acabar amb el 
règim monàrquic del 78, amb la impuni-
tat que representa, refer la relació entre 
els pobles i de solidaritat amb les seves 
diverses lluites: contra el traçat de l’AVE 
a Múrcia, els focs a Galícia o pels afectats 
per les nevades a les autopistes.

Josep Lluís del Alcázar, 
membre de Lluita Internacionalista

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Hi ha persones que no se’n van mai. 
Gràcies Khaled Khatib. Hem dedicat el 
final de la Marató de Donants a la teva 
memòria. Moltes gràcies, Manresa!

Veïns del sector Plaça Catalunya Man-
resa cansats d’avisar la Policia Local 
pels intrusos de l’edifici del carrer Mi-
quel Marti i Pol.

19 de gener. Aurora Masip @AuroraMasip

21 de gener. Anna Garcia Bayer @anna_garciab

Un agraïment infinit a Khatib des d’arreu de Catalunya.

Seqüeles de la febre constructiva que només produeixen conflictes. Qui és el propi-
etari d’aquesta finca?
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de mes a mes

Tornen els concerts 
de Cap d’Any i Reis 
1 de gener. La Unió Musical del Bages ofereix el tradici-
onal concert de Cap d’Any al teatre Kursaal, que el dia 7 
acull també el concert de Reis del Rotary Club, amb l’Or-
questra Simfònica de Sant Cugat del Vallès.

El Campi qui Jugui 
guanya visitants 
2 de gener. El 32è saló de la Infància i la Joventut, dedicat 
al Far West, tanca portes al Vell Congost amb un total de 
10.493 visitants, prop de mig miler més que en l’edició 
anterior.

Cavalcada televisada 
i tenyida de groc 
5 de gener. Dues unitats mòbils de TV3, onze càmeres i 
dos platós per a entrevistes segueixen l’arribada dels Reis 
d’Orient, amb noves carrosses inspirades en la Seu, el Ca-
sino i el Kursaal. Seguint la crida d’Òmnium i l’ANC, la 
plaça Major s’omple de globus grocs i els crits de llibertat 
acompanyen el discurs de benvinguda de l’alcalde Junyent.

Mor Khaled Khatib 
8 de gener. El promotor del Banc de Sang a la Catalunya 
Central, Khaled Khatib, d’origen libanès, mor als 58 anys, 
a causa d’un atac de cor. El dia 19 s’inaugura una placa en 
record seu a la institució que ell havia impulsat.

Defensa de l’escola catalana 
10 de gener. Centenars de persones assisteixen a l’acte 
convocat per Docents per la República a la plaça Major. 
Artistes de la República hi col·laboren amb betes grogues 
que des d’un balcó s’estenen per tota la plaça amb un llibre 
al seu altre extrem.

La PAHC ocupa un altre bloc 
12 de gener. La PAHC Bages ocupa el seu setè bloc de pisos 
des que es va crear, fa poc més de cinc anys; un edifici de 
quinze pisos al carrer Bilbao, 1-5, cantonada amb la car-
retera de Vic, propietat de l’empresa barcelonina Nargam.

La ciutat recorda Junyent 
16 de gener. L’Espai Òmnium s’omple a vessar en la taula 
rodona convocada per la Fundació Independència i Pro-
grés, el Centre d’Estudis del Bages i el Moviment Cristià 
Comunitari, amb la intervenció de Joan Aurich, Ramon 
Majó, Lluís Calderer i Josep Maria Massegú.

Farrés és cinquè al Dakar
20 de gener. El pilot manresà Gerard Farrés acaba en cin-
quena posició en el seu darrer ral·li Dakar, en categoria 
motos, després de vint anys competint.

Inici de la capitalitat cultural 
20 de gener. El Saló de Sessions de l’Ajuntament acull els 
parlaments institucionals d’inici de la Capital Cultural 2018, 
amenitzats amb un espectacle de música i dansa amb Manel 
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GENER 2017

Camp al piano, Montserrat Circuns com a ballarina i Mont-
serrat Mas com a conductora. Acabat l’acte, una cercavila 
amb els Tabalers de Xàldiga condueix la comitiva fins al tea-
tre Kursaal, on es presenta en dues sessions l’espectacle Pas, 
de Sergi Ots, que fusiona circ, dansa, música i art pictòric.

U
na

 d
e 

fr
ed

a.
..

...I una de calenta

Vallhonesta
És intolerable que una institució pública com la 
Diputació denunciï un ciutadà per un delicte contra el 
patrimoni, quan el que ha fet amb tota la seva bona fe i 
amb els seus coneixements és dedicar el seu temps a la 
salvaguarda i preservació per al coneixement de noves 
generacions, de l’antic hostal de Sant Jaume de Vallho-
nesta, ple d’història des de l’època dels bandolers. Alguns 
dels responsables de la Diputació no contents amb no fer 
bé la seva feina, ja que han permès el deteriorament de 
molts elements del patrimoni, gosen criticar aquells que 
per amor a l’art esmercen els esforços en el bé col·lectiu. 
I a sobre per una qüestió de gelosia, ja que afirmen que 
la conservació d’aquest patrimoni els correspon a ells. 
Doncs que facin bé la feina i els voluntaris no es veuran 
obligats a cobrir la seva manca d’actuació. El que cal fer 
és aplaudir iniciatives com la del Josep Maria, que ha 
dedicat setmanes a restaurar amb les seves mans un mas 
d’origen medieval, molt desfet i abandonat. Ha hagut de 
posar pedra sobre pedra per millorar el que en queda 
d’una gran portalada, part dels antics estables o la bassa 
al costat d’un camí ral.

Pou de Llum
L’entorn del Pou de Llum, a la Balconada, en un dels millors 
miradors de Manresa, de paisatge natural, ideal com a lloc de 
meditació, fins ara han estat plens de defecacions de masco-
tes que hi fan impunement les seves necessitats i de brètols 
que espatllen la barana. Per fi, sembla que aprofitant el pro-
jecte 2022 de commemoració de l’arribada d’Ignasi de Loiola 
a Manresa, les institucions s’han proposat fer-hi treballs de 
millora. D’una banda, es volen posar elements de protecció 
a l’escultura força abandonada des del 2008, i en forma d’es-
piral, obra del xilè Fernando Prats. Per als jesuïtes és el lloc 
on sant Ignasi tingué l’Exímia Il·lustració, primera visió dels 
Exercicis espirituals. L’historiador Piñero, en les seves visites 
tel·lúriques, n’assenyala la importància com a experiència 
transformadora, però també geològica de connexió amb d’al-
tres punts de la terra. Fins ara s’han fet treballs per millorar 
l’evacuació de les aigües i evitar que les pluvials cobreixin el 
monument, amb la construcció d’un banc de formigó armat; 
la barana de fusta s’ha canviat per un tub d’acer galvanitzat, 
prop del desnivell, per avisar del perill de caiguda. També cal 
la instal·lació d’un fanal per il·luminar el camí i l’entorn escul-
tural, per facilitar l’arribada de possibles pelegrins. 

Concert pels presos polítics 
a la sala Stroika
20 de gener. La sala Stroika aplega 700 persones en un 
concert a favor dels presos polítics, amb l’actuació de Gos-
sos, Sherpah i Strombers, que recapta 7.500 euros per a la 
caixa de resistència.

El convent de les caputxines 
recupera abadessa
22 de gener. La comissió 379 deixa d’organitzar actes 
reivindicatius al convent de les caputxines del carrer de 
Talamanca, en haver-se rebut comunicació que el Vaticà 
deixa sense efecte el nomenament del bisbe de Vic com a 

Foto: Ajuntament de Manresa

Comissari Pontifici de la comunitat i nomena la germana 
Pilar Lumbreras nova abadessa.

S’aprova el pressupost 
municipal
25 de gener. Després que l’equip de govern hagi aconse-
guit quadrar-lo, el ple municipal aprova el pressupost per 
al 2018. Amb 86.473.919 euros –un 5,4% superior al del 
2017– i una inversió de 9,4 milions d’euros, és el més elevat 
de l’etapa de l’alcalde Junyent i rep el suport de CDC i ERC, 
amb l’abstenció del PSC, DM i el regidor Davins, i el vot en 
contra de la CUP i Ciutadans.

Més llambordes per 
recordar els deportats 
26 de gener. Manresa homenatja tres deportats més als 
camps nazis amb llambordes Stolpersteine. L’homenatge 
es clou amb la participació d’alumnes dels instituts Font i 
Quer i Peguera al Casino.

Descobreixen una placa a la 
casa natal de Josep M. Planes
31 de gener. Coincidint amb el 111è aniversari del naixement 
de Josep M. Planes i amb la presència de l’alcalde Junyent, la 
regidora Anna Crespo, el representant de la Comissió Planes, 
Francesc Comas, i Ricard Planas, representant de la família, 
la col·locació d’una placa al carrer de la Canal serveix per 
cloure els actes a l’entorn de la figura del periodista. 
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vides separades

Princesa
Elionor tenia dotze anys i tres mesos 
quan el Rei, el seu pare, la va condeco-
rar. Aquestes coses queden enregistra-
des a la sang per sempre. Duia trenes 
encara, i vinclava el genoll per donar les 

gràcies. La gent se l’estimava, l’Elionor, tan tendra, i ella 
somreia innocent, sense saber del cert el futur que l’espe-
rava. Els anys, però, dins de palau, es dilueixen en l’opaca 
grisor de les finestres i algun un dia, potser, l’Elionor tin-
drà ganes de fugir i una irreprimible sensació de solitud. 
Llavors ressonaran al seu cap les paraules que Felip VI li 
va dirigir quan encara era una nena: «El Toisó d’Or et re-
cordarà les exigències que imposa ser la princesa hereva. 
Les teves accions s’hauran de guiar per la capacitat de re-
núncia i de sacrifici, pel permanent esperit de superació, 
i per la teva entrega sense reserves al teu país i al teu po-
ble». Arribat aquell moment, l’Elionor, seguint la molt sà-
via predicció de son pare, renunciarà a ser una noia com 
qualsevol altra i viurà presonera per sempre més a la seva 
gàbia d’or. Tot i que en mons ben diferents, la seva vida i 
el seu futur estan tan predestinats com els d’aquella altra 
Elionor que amb catorze anys va ingressar a la fàbrica on 
treballava Martí i Pol.

Vaig pensar això quan vaig veure l’Elionor infanta en 
aquell acte pompós, assumint amb tota la seva innocència 
el futur de princesa. I no puc negar que em va trencar el 
cor. El discurs de l’ortodòxia bonista ens ha inculcat que 
si un mocós ens roba el mòbil nosaltres hem de parar l’al-
tra butxaca i entregar-li la cartera. I que estem obligats a 
compadir-nos-en, que ha vingut de visita buscant un futur 
millor. Des dels temps del Vaquilla hem anat interioritzant 
que una gran part dels delinqüents ho són perquè el seu 
origen fatal els ha empès a ser-ho. Però ningú no ens ha 
ensenyat mai a compadir-nos dels que són poderosos, o 
rics o simplement pijos perquè no han pogut ser una al-
tra cosa. Sempre trobem una justificació per a la banda 
del Rata, però mai n’esgrimim cap per excusar la tonteria 
genètica dels fills del Julio Iglesias Per això, quan un dia 
l’Elionor regni Espanya, si és que arriba a fer-ho, i sigui 
diana de crítiques i improperis, recordaré quan tenia dotze 
anys i em tornarà a despertar la mateixa tendresa.

Art romànic europeu
ls Amics de l’Art Romànic van organitzar 
la projecció d’un audiovisual-conferència 
sobre L’art romànic vist per Miquel Pahissa 
a la sala d’actes del Casino. Pahissa, expert 
en art romànic europeu, és autor d’una pà-

gina web fotogràfica que conté més de 30.000 imatges cata-
logades: Romànic.eu. L’afició que té pel romànic li ve del seu 
pare Joan, que es va dedicar exclusivament a la recerca de 
l’art romànic català. Les construccions romàniques van de fi-
nals del segle X al XIII i es caracteritzen bàsicament per l’arc 
de mig punt, la simplicitat de les formes arquitectòniques i 
una bellesa excepcional en les imatges de les seves pintures. 
S’estén arreu d’Europa en forma de catedrals, esglésies, 
ermites, monestirs, castells, ponts i hospitals. Té influències 
romanes, islàmiques, germàniques, bizantines i orientals. A 
Catalunya, llombardes, provinents del nord d’Itàlia. 

L’audiovisual comença amb les esglésies romàniques dels Pa-
ïsos Catalans, és a dir, amb els límits territorials medievals i 
de tots els territoris de parla catalana. Més endavant, acom-
panyat de la seva esposa Joana, aprofitaven les vacances per 
viatjar pel nord de la Península Ibèrica, tot resseguint les res-
tes d’art romànic, fins al cap Finisterre. A l’Aragó destaca es-
pecialment la província d’Osca. El desenvolupament de l’art 
romànic a Navarra ve determinat pels pelegrinatges a San-
tiago de Compostel·la, des de Jaca o Roncesvalles. Al llarg 
dels segles XI i XII, es potencia aquest camí culturalment i 
econòmicament fins al sud del riu Ebre. A Euskadi, el romà-
nic es limita a unes quantes ermites a Àlaba, concretament 
als voltants de Vitòria-Gazteiz. El càntabre dura fins ben en-
trat el segle XIII. El de Castella i Lleó és extens i grandiós, 
principalment a Palència i Burgos, però també a Sòria i Segò-
via. A Astúries hi predominen les esglésies pre-romàniques 
i a Galícia, sobretot la tomba de Santiago de Compostel·la, 
plena de pelegrins que provoquen nous aires constructius 
amb plantes de creu llatina, d’influència francooccitana. Les 
portalades romàniques acostumen a estar situades a l’oest 
com a entrada principal a l’església, algunes decorades amb 
arquivoltes, columnes i capitells. A les ermites més modestes 
la porta sol estar situada al migdia. Interiors, forjats de ferro, 
timpans, pintures, piques baptismals, mosaics, criptes, imat-
ges, claustres, capitells, campanars, absis, i algunes curiositats 
van posar fi a una presentació ben didàctica.

L'

Jordi SardansJosep M. Oliva

E
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ciència de pot

Marta Grifell i Blanca Vallès

El viatge de l’oxigen

Ommmmm Ommmmm. Any nou, vida nova i reptes nous! 
Aquest any 2018 els meus nous reptes són el ioga i la meditació, 
Però ja em coneixeu, fins i tot entre inspiració i expiració no puc 

deixar de ser un científic curiós, zen però curiós.

El viatge de l’oxigen per arribar a les 
nostres cèl·lules és propi de Jules Verne. Co-

mença quan inspirem aire fresc de l’exterior, viatja a través 
dels milions de conductes dels nostres pulmons fins a arribar a unes 

estructures en forma de raïm, que es diuen alvèols. El primer que hem de 
saber és que els nostres pulmons no són com dos globus, sinó més aviat com dues 

esponges, així hi haurà molta més superfície per absorbir l’oxigen. Aquests alvèols 
estan molt irrigats per capil·lars sanguinis i és allà on l’oxigen anirà de l’aire a la sang, on 

serà atrapat per l’hemoglobina dels glòbuls rojos. La sang oxigenada viatjarà cap al cor on 
serà literalment esbombada per tot el cos i arribarà a cadascuna de les cèl·lules. Aquestes uti-
litzen l’oxigen per fer energia, en aquest procés es crea un element de rebuig que no utilitzaran 
i que ha de ser extret del nostre cos, el diòxid de carboni. El diòxid de carboni farà el viatge 
invers fins a arribar als capil·lars sanguinis dels alvèols, alliberat per l’hemoglobina i passant 
a l’aire. Ara només ens farà falta expulsar-lo espirant l’aire. I... és un ciclón siiiin fiiiin, que lo 

envuelve todooooo, ui perdoneu, ara he passat de la meditació al Rei Lleó... Ja ho veieu, 
una cosa tan important com la respiració i que poc conscients que en som. No cal 

fer ioga cada dia per tenir-la en consideració, només, per exemple, passejar 
en espais d’aire fresc, com un bon bosc del pla de Bages o continuar 

per sempre els vostres propòsits de deixar de fumar. Inspirem, 
Expirem. Inspirem, Expirem.
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instant

Laura Serrat

instantànies

La llum de les ciutats no entra solament pels ulls. Els carrers de Manresa tenen uns colors 
i unes formes, però sovint la majoria ens oblidem que aquests passatges també sonen i fan 
olors. Potser si voltéssim per la ciutat amb els ulls clucs intuiríem el que senten persones 
com el manresà i advocat Joan Vilaseca, que és cec de naixement. Vilaseca reconeix les 
flaires, els sons i l’asfalt de cada carrer de la ciutat i sosté que hi ha racons on percep de-
cadència. «Reconec el barri antic perquè té un so de buidor i una ferum de brutícia, però 
tot això es trenca quan irromp la solemnitat de les campanes de la Seu. En aquell instant, 
sempre penso que Manresa és una ciutat amb personalitat, però que en alguns racons s’es-
tà deixant perdre». La importància que adquireix el so de la gent trepitjant el carrer o l’olor 
de les flors al balcó en el món del Joan, dibuixa una Manresa des d’una altra perspectiva. 

«Quan imagino el parc de l’Agulla em ve a la ment la remor del vent, els xiscles dels in-
fants que corren, la suavitat de la gespa», descriu Joan Vilaseca. Explica que la majoria 
d’informació que reben les persones cegues arriba a través de l’oïda i el tacte. «Sovint els 
vidents doneu una absoluta prioritat a la vista i us oblideu dels altres sentits, però nosal-
tres a través d’ells construïm la nostra imaginació o també somiem», sosté el manresà. De 
fet, afirma que ell construeix imatges visuals sobre el món a través del tacte, l’oïda, l’olor o 
el gust. Tot i així, remarca que no podrà sentir mai l’emoció dels vidents quan veuen una 
posta de sol, «però puc emocionar-me amb la música o tocant el rostre del meu nebot». 

Els ulls closos enmig de la fressa dels cotxes fent tremolar la via, la pressa de la gent 
amunt i avall i, de tant en tant, un oreig de frescor. «Hi ha llocs que hi ha tan soroll que 
no veus clar el camí que has de seguir», explica Vilaseca. Assegura que el polígon dels 
Trullols o Crist Rei són zones de trànsit, on s’ha d’esforçar per ubicar-se. Comenta que 
la orientació en espais grans és una de les limitacions de la ceguesa, «però un ha de ser 
conscient dels seus límits sense tenir por de la vida», defensa. Comenta que aquesta 
limitació sovint l’aproxima a les persones, ja que en molts casos ha de demanar ajuda. 
Però, avui dia, el mòbil li dona una gran autonomia, ja que li permet orientar-se. De fet, 
du un mòbil que té la pantalla fosca i, a través de l’oïda i el tacte, accedeix al dispositiu. 

«Hi ha un fil musical que dona vida al carrer, hi transita força gent, les botigues fan la 
mateixa olor que fa uns anys enrere i hi ha dies que la via s’omple de camions de càrre-
ga a banda i banda». El carrer del Born és un dels passatges que sovint dificulta el pas 
del Joan. «Hi ha carrers que tenen plataforma única i hi passen vehicles de càrrega. En 
aquestes vies s’hauria d’habilitar una zona per als vianants amb una rajola diferent», re-
marca. També destaca que, a vegades, topa amb papereres o cartells que estan enmig del 
pas. Vilaseca canviaria diversos aspectes de l’urbanisme a Manresa però, sobretot desitja-
ria poder accedir amb més facilitat a la cultura de la ciutat. Ni el teatre Kursaal ni alguns 
monuments emblemàtics de la ciutat, com la Seu, la Cova o el carrer del Balç, ofereixen 
àudiodescripció per a les persones cegues, tret del Museu Comarcal que sí que n’ofereix. 

Aquestes paraules de Joan Vilaseca ressonen en un petit bar de fusta de la ciutat. És 
un indret on va sovint des de fa temps. Explica que, abans de fer servir el tacte, va 
adonar-se que el bar era de fusta. Escoltant unes sabates que fan cruixir el terra o una 
fina olor de tronc. De sobte, diu, «explicar la meva realitat és molt difícil, és com si jo 
demanés als vidents que expliquessin un color a algú que no l’ha vist mai. Només puc 
dir que el món que percebo és bell».

La llum en la foscor 

Francesc González
tupaker
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tema del mes

Plaques commemoratives dedicades a personatges civils, fets històrics o antigues 
restes en façanes, comerços i carrers rememoren la quotidianitat d’una ciutat 

d’altres temps que, de mica en mica, es va esborrant de la memòria. 

mb la voluntat 
de posar en va-
lor el patrimoni 
històric, arqui-
tectònic i urbà 
de la ciutat, en 
els últims anys 

s’han instal·lat diversos tòtems, senya-
litzacions i plaques explicatives en els 
edificis més emblemàtics. Al marge de 
catalogar els principals elements d’inte-
rès a la trama urbana, Manresa també 
busca crear itineraris d’interès turístic 
que es puguin combinar amb els pols 
d’atracció clàssics com la Seu i la Cova  
–amb la potencialitat de la ruta ignasi-
ana associada– o la capacitat de divul-
gació i oci amb els curs de l’aigua i les 
tradicions relacionades amb la Séquia.

Les inversions en el camp patrimonial 
i turístic són un bon punt de partida 
per explicar la ciutat tant als visitants 
o nouvinguts com als mateixos man-
resans. El desenvolupament d’excur-
sions, visites, rutes i activitats que hi 
estiguin relacionades és un segon pas 
en què cal una activitat comercial i de 
difusió que intenti explotar l’atractiu 
de la ciutat i incloure-hi altres incen-
tius com la gastronomia o les activitats 
a l’aire lliure més lligades a l’entorn na-
tural, agrícola i enològic.

Carles Claret

El passat de Manresa a través 
de petjades històriques urbanes 

A
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Sobrerroca, el bulevard dels 
manresans il·lustres

El març de 1870, la Caixa d’Estalvis de 
Manresa va traslladar la seu al carrer de 
Sobrerroca, 34, a la façana de la qual ara 
hi ha la placa commemorativa referi-
da a Manuel Oms i de Prat (Manresa, 
1834) ja que, en aquella casa, hi tenia el 
despatx d’advocat i corredor d’assegu-
rances. L’emplaçament es va convertir 
en l’oficina de l’entitat financera, sense 
que el propietari en cobrés lloguer, du-
rant 43 anys. Oms havia estat el promo-
tor principal de la Caixa (1865) i en va 
ser l’administrador des de la fundació 
fins a la seva mort, l’any 1907. Va ser 
vocal de la primera junta i, més enda-
vant, director, vicepresident i president. 
Oms i de Prat també va exercir de jutge 
i periodista, i, en dos períodes, va ser 
alcalde de la ciutat (1874-1877, 1884-
1886). Com a prohom manresà, també 
va ser fundador del teatre Conservatori, 
inaugurat el 9 de novembre de 1878. 

Pere Armengou i Manso va néixer i 

morir a Manresa (1854-1909). En va ser 
alcalde fins a pocs anys abans de morir, 
vicepresident de la Cambra de Comerç 
i Indústria i president de la comissió de 
la policia local com a primer tinent d’al-
calde. La placa de marbre d’homenatge 
es va col·locar el 1993, en l’etapa d’alcal-
dia de Juli Sanclimens, per iniciativa de 
l’Associació de Veïns del Barri Antic.

Pocs metres més enllà, a l’altra banda del 
carrer i al costat del Pou de la Gallina, hi 
ha col·locada una placa en memòria del 
pintor i escenògraf Josep Mestres Caba-
nes, nascut en aquella casa el 13 de juny 
de 1898. La seva dilatada carrera creati-
va, la majoria de la qual desenvolupada 
a Barcelona, va deixar nombrosos olis, 
aquarel·les, pintures murals, dissenys 
gràfics, retaules, diorames, carrosses, 
ornamentacions, esbossos d’escenes i 
textos sobre escenografia repartits, entre 
altres punts, per Mèxic, Nova York, Bu-
enos Aires, Barcelona i Manresa. Es va 

iniciar a l’Escola d’Arts i Oficis de la ciu-
tat i va completar els estudis artístics a 
la capital catalana. De ben jove va entrar 
a formar part del taller de l’escenògraf i 
decorador Salvador Alarma, que, essen-
cialment, treballava per als muntatges 
del teatre del Liceu i de qui va acabar he-
retant el taller. A part dels treballs esce-
nogràfics, especialment per a òperes de 
Wagner, va crear diorames per a les ex-
posicions universals de Barcelona i Sevi-
lla. Va rebre reconeixements i medalles 
commemoratives de l’Escola de Belles 
Arts de Sant Jordi, de la Diputació de 
Barcelona i de l’Ajuntament de Manresa 
(un any abans de morir). Anys abans, el 
1977, va obrir al públic la sala Mestres 
Cabanes del Museu Comarcal i deu anys 
després de la defunció a Barcelona, als 
92 anys, es va inaugurar la fundació que 
porta el seu nom com a seu estable i cen-
tre d’exposició i documentació de la seva 
obra al mateix carrer de Sobrerroca, ac-
tualment tancada al públic. 
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La plaça Major, testimoni dels 
canvis polítics
Als porxos de l’edifici consistorial, a la 
part externa de l’última columna, hi 
ha una de les plaques commemorati-
ves més antigues que es conserven a 
peu de carrer. Es refereix a la crema 
del paper segellat en aquella mateixa 
plaça durant la Guerra del Francès 
(1808-1814).  

Durant el mandat de Manuel Oms i de 
Prat, es va reformar la Sala del Consis-
tori, obrada l’any 1885, set anys abans 
que hi tinguessin lloc les reunions de 
la Primera Assemblea de la Unió Cata-
lanista, de la qual sorgiren les Bases de 
Manresa. El 1931, Francesc Macià va 
inaugurar la placa commemorativa de 
la cita de 25, 26 i 27 de març de 1892 
i de les quals se’n va celebrar el 125è 
aniversari l’any passat.  

Del cardenal Lluch al ministre Lluch  
Joaquim Lluch i Garriga (Manresa, 1816-Umbrete, Andalusia, 1882) era el tercer 
de dotze germans i va néixer a la casa cantonera de la plaça Major amb el carrer 
de Sant Miquel, però als sis anys es va traslladar a Barcelona on, ben aviat, va 
ingressar al convent del Carme (1830). Hi va estudiar fins a demanar l’exclaus-
tració, cinc anys després, per viatjar a Itàlia, al convent de Lucca, en el qual es va 
convertir en mestre de novicis i professor de teologia. A la ratlla de la trentena 
va tornar a Barcelona com a rector la parròquia de Sant Miquel. El 1958 va ser 
nomenat bisbe de les Canàries, posteriorment de Salamanca (1868), Barcelona 
(1874-77) i arquebisbe de Sevilla (1877-82). L’any en què va morir, el nou papa 
Lleó XIII l’havia nomenat cardenal prevere, però no va arribar a viatjar a Roma 
per rebre el birret. El 1983, va descobrir la placa commemorativa amb motiu del 
centenari del seu traspàs un any abans, el llavors ministre socialista espanyol de 
Sanitat i Consum, Ernest Lluch, a qui, el 21 de novembre del 2000, va assassinar 
el comando Barcelona d’ETA.

Un polític i un periodista de pes
Al carrer de Sant Miquel, una placa 
recorda l’enginyer i polític Francesc 
Farreras i Duran (Manresa, 1900), tot 
i que, de molt jove, va destacar com a 
periodista a El Día, Pla de Bages i Po-
lítica de Manresa. Fill d’un fadrí de la 
masia de les Farreras va ser fundador 
de la Joventut Nacionalista de Man-
resa i del Centre Republicà, abans de 
fer el salt polític definitiu com a mem-
bre de la Diputació Provisional de la 
Generalitat (1931) per Manresa i del 
Parlament de Catalunya per Esquerra 
Republicana (1932) a Tarragona. Va 
exercir el càrrec de secretari i director 
general de la Conselleria d’Agricultu-
ra (1931-33) i, entre altres funcions a 
l’executiu català, va presidir la comis-
sió de pressupostos del Parlament. 

Combatent al front d’Aragó, va actuar 

de delegat del govern a la Caixa d’Es-
talvis de la Generalitat de Catalunya, 
l’entitat que exercia les funcions de 
banc del govern autònom en temps 
de guerra. El 1942 es va exiliar a Mè-
xic, on es va dedicar als sectors far-
macèutic i del metall, i va promoure 
diferents iniciatives culturals com a 
membre actiu de l’Orfeó Català del 
país centre-americà. Des de 1954, va 
assumir la presidència del Parlament 
a l’exili. El 22 d’abril de 1978, reme-
morant el seu passat de lluita repu-
blicana, les joventuts d’ERC i el Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional 
(PSAN) van promoure la col·locació 
de la placa a la casa on va néixer. 

El gener d’aquest 2018, el col·lectiu 
Memòria.cat va publicar un epistolari 
inèdit entre Farreras i Duran i Joan 
Planas i Martí, germà del periodista 
assassinat pels anarquistes a la carre-
tera de l’Arrabassada barcelonina, el 
24 d’agost de 1936, i del qual, precisa-
ment aquest 31 de gener, es va inau-
gurar una plaça commemorativa en la 
casa on va viure al carrer de la Canal, 
un colofó als actes de commemora-
ció del centenari del seu naixement, 
l’any 1907. Concretament en l’ambient 
sociopolític i cultural de la Manresa 
d’aquella època, el seu germà va for-
jar una bona amistat amb Farreras i 
Duran que testimonien una vintena 
de cartes inèdites (del període 1970-
77) entre Cuernavaca (Mèxic), on va 
morir Farreras, i Barcelona, ciutat en 
la qual va morir Joan Planas. 
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Un conseller de Macià i Companys  
Nascut a Castelltallat el 1898, Joan Selves i Carner va estudiar Dret a la Madrid. 
Amb només divuit anys (1916), va fundar la Joventut Nacionalista de Manresa, 
que depenia de la Lliga Regionalista. El 1925 va entrar en contacte amb Acció 
Catalana i posteriorment amb ERC. Va exercir d’advocat i periodista a la revista 
Joventut i al diari El Pla de Bages, del qual va ser copropietari. També va formar 
part del nucli fundador de El Dia (1929), publicació lligada a l’esquerra catalanis-
ta, facció a partir de la qual va ingressar de ple a la política com a cap de llista de 
la Concentració Republicana a les eleccions del 12 d’abril del 1931. President de 
la Junta de Govern Republicana Provisional de Manresa del 14 d’abril de 1931, 
va proclamar la República a la ciutat i va ser-ne el primer alcalde del període 
(de l’abril al juny de 1931). Poc després es va convertir en diputat a les Corts 
Constituents (1931) i, posteriorment, diputat al Parlament (1932) com a cap de 
la majoria parlamentària d’ERC. 

L’11 de setembre del 1932 va ser homenatjat a la ciutat com un dels defensors de 
l’Estatut de Núria en un acte multitudinari. Persona de confiança de Francesc 
Macià i Lluís Companys, es va integrar al govern de la Generalitat (1933) com a 
conseller d’Economia i Agricultura. L’estiu d’aquell mateix va ser nomenat Go-
vernador General de Catalunya i Comissari d’Ordre Públic. Poc després, el gener 
del 1934, prenia possessió de la conselleria de Governació. Va morir el juny del 
1934 sent conseller. El govern en ple, presidit per Lluís Companys, va assistir al 
funeral celebrat a Barcelona. El segon gran homenatge a la seva figura, va tenir 
lloc en l’any de celebració del cinquantenari de la seva mort amb la col·locació 
d’una placa a la casa on va viure al carrer d’Urgell. Va descobrir-la, el 10 de se-
tembre de 1984, l’alcalde Joan Cornet.

En el mateix període, la ciutat va instal-
lar una altra placa per retre homenatge 
a Francesc Marcet i Artigas (Manresa, 
1890-1974), que, malgrat que durant 
els anys vint exercia de llauner en un 
taller de la plaça de Gispert, va acabar 
esdevenint una de les figures represen-
tatives de la victòria de la República 
a la ciutat, el 1931, formant part de la 
Concentració Republicana i, posterior-
ment, de la Junta de Govern Provisi-
onal. Militant de l’emergent ERC, va 
acabar sent regidor municipal i presi-
dent de la Comissió de Foment. El de-
sembre de 1932 substitueix a l’alcaldia 
Lluís Prunés, que havia estat nomenat 
governador civil de Girona. Empre-
sonat pels Fets del Sis d’Octubre de 

1934, després de les eleccions de febrer 
de 1936 va ser restituït com a alcalde 
republicà. El juliol de 1936, arran del 
cop militar, es constitueix el Comitè 
Antifeixista Revolucionari, que pren 
el poder de la ciutat i arracona Marcet, 
impotent davant dels assassinats del 
primer període revolucionari. Erigit 
com a defensor de la conservació de la 
Seu amenaçada d’enderrocament per 
construir barricades, va exercir de jutge 
fins al final del període bèl·lic maldant 
per retornar béns confiscats i, sobretot, 
facilitar avals a ciutadans conservadors 
amenaçats de mort. El gener del 1939 
es va exiliar a França. La seva família va 
ser durament represaliada. Va retornar 
a Manresa el 1948. 
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Assegurats contra els incendis
Molts edificis del centre històric, en 
millor o pitjor estat, conserven pla-
ques metàl·liques de ferro fos que 
acreditaven l’assegurança a l’antiga 
companyia La Unión Manresana du-
rant els primers anys del segle XX. La 
composició de la majoria està forma-
da per la cornucòpia de la ciutat, fla-
mes als laterals i una corona al capda-
munt de l’escut. Com els establiments 
on hi ha instal·lada una alarma actu-
alment, les companyies les col·loca-
ven per poder saber, de forma visual, 
quines cases tenien cobertura i quines 
no. Moltes d’aquestes plaques, actual-
ment, són peces de col·leccionista. En 
localitzem, entre altres punts, a la pla-
ça dels Infants, a la plaça Major i als 

carrers d’Urgell i de Sant Miquel.

Un dels rebuts és signat pel tresorer 
de l’entitat, Pere Armengou i Manso, 
l’advocat i alcalde amb despatx pro-
fessional al carrer de Sobrerroca. El 
BOE de 19 de gener de 1981 certifi-
ca «la fusión por absorción llevada a 
cabo por las Entidades Uníón de Mu-
tuas Aseguradoras UMA, Mutua de 
Seguros Tárrega (Sección de Incendi-
os), La Unión Manresana Sociedad de 
Seguros Mutuos contra Incendios y 
Mutua Mataronesa de Seguros contra 
Incendios, siendo la primera la ab-
sorbente y las demás las absorbidas» 
amb efecte des del primer de febrer 
de 1980. Al carrer de Na Bastardes, 
concretament a la façana de l’edifici 
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del Cor de Sant Josep, hi ha la placa 
d’assegurança més esplendorosa del 
centre històric de Manresa, que que-
da envoltada per una orla de pedra 
esculpida. 

Restes d’un passat comercial 
vigorós
Massa persianes abaixades i locals 
buits i en estats de conservació molt 
precaris ressegueixen l’antic eix labo-
ral/comercial que comença a l’alçada 
de Casa Caritat, prop de la Fàbrica 
Nova, travessa els carrers de Sant An-
dreu, Sobrerroca, Sant Miquel, Urgell, 
Barreres i voltants, i connecta amb la 
ciutat moderna a l’alçada del Born i el 
carrer Nou l els entorns de la plaça de 
Sant Domènec i Valldaura. 

Alguns ornaments destacats són dos 
marbres que es conserven en l’entra-
da de dos locals, un d’una antiga bar-
beria al carrer de les Escodines, i un 
graó a l’accés d’un local al capdamunt 
de la baixada dels Drets que, fins fa 
pocs mesos, acollia un supermercat 
on es conserva l’emblema d’una anti-
ga vermuteria.

La decoració, en aquest cas del perí-
ode modernista, també es conserva a 
la balconada del primer pis de l’edifici 
cantoner entre els carrers del Born i 
d’Urgell, que acollia la sastreria Tuneu.   

Pocs metres més enllà, també intacta, 
hi trobem la farmàcia Esteve, regen-
tada per la nissaga manresana, que es 

recorda en una placa on s’enumeren els 
titulars des de l’any 1787-1987.  

Al costat de l’entrada de l’edifici cen-
tral de la Plana de l‘Om, tot i que 
l’emissora es va traslladar ja fa anys, 
també es conserva la placa que in-
dica els estudis de Ràdio Club Man-
resa, creada el juliol de 1923 per un 
grup de radioafeccionats, constituïda 
legalment l’any següent i, primera-
ment, en una primera etapa, domi-
ciliada a l’Ateneu Obrer Manresà. 
El 21 novembre de 1933, la direcció 
general de Telecomunicació autoritza 
Ràdio Club Manresa a instal·lar una 
nova emissora, assignada a l’indicatiu 
EAJ 51 que, actualment, encara figu-
ra a la façana.
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La petjada de la Séquia 
La Festa de la Llum porta associada 
una forta càrrega religiosa, però, certa-
ment, el més destacable per al desenvo-
lupament econòmic i urbà de la ciutat a 
partir del segle XIV és la construcció de 
la Séquia. El seu pas per la trama urba-
na queda reflectit en dues plaques. Una 
és prou coneguda i està composta per 
diferents rajoles pintades col·locades 
el 1980 al final del carrer del Cap del 
Rec, un extrem pel qual entrava l’aigua 
de la Séquia a la ciutat, en el vèrtex que 
connecta el carrer de Sobrerroca amb 
la plaça Major. L’altra placa que s’hi re-
fereix està molt malmesa i es troba al 
primer tram del carrer de Puigterrà de 
Dalt. S’hi indica l’acanament (mesura) 
de circuit fluvial el 1680, que era de 
19.080 canes i 4 pams de la resclosa de 
Balsareny fins a aquell punt de la trama 
urbana de Manresa. 

Nomenclàtor
L’historiador Francesc Comas fa temps 

que batalla perquè l’Ajuntament con-
servi el nom popular als carrers de la 
ciutat i, en el cas de les personalitats, 
que, en la placa del nom del vial i com 
en molts municipis, s’hi especifiqui de 
qui es tractava, especificant-ne la pro-
fessió o els càrrecs o iniciatives que va 
encapçalar. Caldria conservar, doncs, el 
nom popular d’alguns vials i, d’alguna 
manera, fer pedagogia dels personatges 
que tenen dedicats alguns carrers.

A la ciutat, hi ha dos exemples clars 
de plaques complementàries als noms 
dels carrers. Una s’ubica al capdamunt 
del carrer Sant Joan Baptista de la Sa-
lle, a tocar de la carretera de Vic, on es 
recorda el nom popular del vial com a 
carrer dels Esquilets. En aquest cas, la 
designació referida al sant també que-
da justificada per la presència de l’anti-
ga escola dels hermanos en la finca on 
anteriorment havia treballat el gremi 
d’esquiladors de bestiar. La col·loca-
ció del nom popular és recent, com la 

del marbre complementari al primer 
tram del carrer d’Àngel Guimerà, que 
especifica a qui està dedicat un dels el 
carrers comercials i més emblemàtics 
de la ciutat.

Gispert o la plaça del meu 
cognom
Durant la història de la ciutat, hi ha 
hagut diferents canvis de nom de 
carrers i places protagonitzats per les 
pugnes entre famílies benestants. Un 
dels exemples més emblemàtics és el 
de l’actual plaça de Gispert, que abans 
va portar el cognom d’altres nissagues 
com Calsina o Nebot. També va ser 
coneguda com la plaça del rei Neptú, 
per una estàtua mitològica situada al 
centre o, popularment, com a plaça de 
la Llenya, ja que s’hi portava a terme 
un mercat. La façana d’un dels edificis, 
concretament el que fa xamfrà amb 
els carrers Vilanova i Cirera, conserva 
l’antiga ceràmica de la designació com 
a plaça Nabot. 
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Iniciatives populars
Entre les plaques urbanes d’origen po-
pular hi ha les iniciatives destinades 
a reconèixer personatges locals d’àm-
plia repercussió com el carrer dedicat 
al metge Joaquim Planas i Vall (1905-
1980), un dels facultatius més reputats 
a la ciutat a partir dels anys quaranta, 
conegut per visitar prohoms i familiars 
dels manresans més influents. La placa 
en memòria seva està col·locada a l’inici 
del carrer, que també du el seu nom en-
tre la plaça del Pedregar i el carrer Nou.
    
Seguint el mateix en direcció a la plaça 
de Sant Domènec, a l’entrada d’una ca-
feteria que queda desalineada respecte 
de la resta de cases, just abans de l’en-
creuament amb el carrer de la Canal, hi 
ha quedat instal·lada una placa de ce-
ràmica dedicada al sastre Joan Jubert i 
Segon, més conegut per la seva activitat 
pictòrica que no pas pel prestigi de les 
seves confeccions. El taller on exercia va 
esdevenir, durant els anys seixanta i se-
tanta, el punt de tertúlia de pintors de la 
ciutat com, entre d’altres, Ramon Salisi, 
Josep Vila-Closes o Jaume Casacuberta, 
coneguts com el Grup dels Tretze. El 
tarannà afable de Jubert li va merèixer, 
amb motiu del seu traspàs, el record 
dels seus amics, que el qualificaven com 
a «manresà i amic de tot el món».  

El carrer de Folch i Torres conserva una 
placa que testimonia un esdeveniment 
històric molt recordat a la ciutat durant 
la primera part del segle XX, la riuada 
produïda pel Cardener el dissabte 12 
d’octubre de 1907, que va propiciar les 
inundacions catastròfiques. El riu es va 
desbordar set metres per sobre del seu 

curs habitual. L’efecte devastador va 
afectar diverses fàbriques tèxtils, l’estació 
del ferrocarril econòmic o del gasòmetre 
que abastia la ciutat. En aquell moment, 
Manresa era una de les ciutats catalanes 
més industrialitzades i poblades. 

L’any 1996, commemorant (amb retard) 
els 150 anys del naixement de Verda-
guer, gràcies a la insistència del germà 
de Sant Joan de Déu Josep Farrés i Xan-
dri, fill de Folgueroles,  l’Ajuntament 
de Manresa va fer col·locar, al mur de 
l’hort, just a tocar la creu de la Culla, 
una majòlica amb els versos que Verda-
guer havia publicat per primera vegada 
el 1901 en una revista manresana, La 
Covadonga Catalana, pocs mesos abans 
de morir. El poema condensa l’exemple 
moral d’un manresà que decideix por-
tar el pare malalt de decandiment a 
l’hospital i, finalment, el torna perquè 
mori a casa.  La poesia forma part del 
llibre de Verdaguer, publicat post mor-
tem,  Los pobres. Els sants (1908). 

Manresa ignasiana
La perspectiva del projecte Manresa 
2022 haurà de combinar les rutes i se-
nyalitzacions derivades del pas d’Iñaki 
d’Azpeitia per la ciutat amb les plaques 
de marbre que ja hi ha instal·lades en 
punts com el Pou de la Gallina, la pla-
ça de Sant Ignasi Malalt, el convent de 
Santa Clara, la Creu del Tort o la cape-
lla de Rapte, entre d’altres. Es tracta de 
rajoles pintades, retolades principal-
ment en castellà i en progressiu estat 
de decoloració. Són, de fet, els indrets 
que van quedar marcats, en altres 
temps, com a punts claus de la Man-
resa Ignaciana (sic).
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indrets

Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central)

ituades prop de l’extrem septentrio-
nal del Berguedà, dintre del muni-
cipi de Castellar de n’Hug. Hi neix 
un dels rius més importants de Ca-
talunya. En aquest lloc hi ha una 
surgència d’aigües subterrànies que 
aquí arriben a la superfície, brollant 

de vegades amb una gran intensitat. Aquestes surgències 
d’aigües situades al peu del poble de Castellar de n’Hug do-
nen lloc a un important curs d’aigua, que acabarà sent el 
riu Llobregat. Però la qüestió és per què es produeix aquí 
aquesta important surgència. Cal recordar que les aigües 
subterrànies sovint circulen entre les esquerdes dels ma-
terials carbonatats i en arribar a roques poc permeables 
poden donar llocs a fonts, més grans o més petites. Aquest 
és el cas d’aquest indret: aquí les aigües han estat circulant 
entre les esquerdes dels materials carbonatats del Devonià 
(unes roques amb una antiguitat d’uns 420 milions d’anys). 
Després, en arribar al contacte amb les roques general-
ment impermeables del Permià (d’uns 300 milions d’anys), 
en no poder travessar-les, s’obren camí cap a la superfície. 
Aquestes roques del permià es troben sovint constituïdes 
per nivells argilosos (com aquí) i altres per nivells sorrencs. 
Així, al contacte entre uns materials i altres, s’han produït 
les fonts, en arribar l’aigua a la superfície. Tots aquests ma-
terials es troben dintre del Sistema Pirinenc, una de les tres 

unitats que constitueixen el subsòl de Catalunya. I dintre 
d’aquesta important serralada, aquest indret es situa din-
tre del anomenat Mantell del Cadí. Un important gruix de 
materials que durant el Plegament Alpí ha anat encavalcant 
altres materials situats més al sud. Aquest encavalcament 
es va produir farà uns 30-40 milions d’anys, mentre que 
possiblement la xarxa de circulació d’aigua subterrània es 
va produir molt més tard, uns 3-4 milions d’anys. 

Nom del paratge: Fonts del Llobregat. Situació: Terme munici-
pal de Castellar de n’Hug, al sud de la població, però molt a prop. 
S’hi accedeix molt fàcilment des de la població, i també des de la 
carretera que condueix cap a la Pobla de Lillet. Situació geològi-
ca: És un indret situat dintre del Sistema Pirinenc, concretament 
dintre de l’important i extens Mantell del Cadí, originat durant 
el Plegament Alpí. Hi afloren roques carbonatades del Devonià. 
Aquestes roques es troben en contacte discordant amb nivells 
de vegades argilosos (com aquí) que pertanyen al Permià, d’una 
antiguitat d’uns 300 milions d’anys. Precisament, al contacte 
entre unes roques i altres hi ha les importants surgències d’ai-
gua, que donen lloc a les fonts. Importància geològica: L’aigua 
circula entre els materials carbonatats calcaris i es desplaça a 
través de les fractures que trenquen aquestes roques. Després, 
en arribar al contacte amb les roques impermeables brollen a la 
superfície. Materials geològics: Per una banda es troben les ro-
ques carbonatades de composició calcària (riques en carbonat 
càlcic) i per d’altre els nivells argilosos rogencs. Les primeres són 
del Devonià i les segones del Paleozoic, de l’era primària. Edat 
de formació: Molt possiblement s’han format durant el Pleisto-
cè. Curiositats: Hi ha qui atribueix la paraula N’Hug al mateix 
origen que ha donat lloc a noguera, atributiu a diversos rius que 
hi ha a diferents indrets de Catalunya. Possiblement, una parau-
la d’origen iber, de procedència del nord d’Àfrica, de la llengua 
amazic, que designa els corrents d’aigua.

Les fonts del Llobregat

S
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Plantes ruderals

n els entorns humanitzats les plan-
tes ruderals hi creixen amb molta 
propensió. La raó: els humans ten-
dim a simplificar els ecosistemes 
fent-los malbé, destruint-los, dei-
xant pas a aquelles espècies d’or-
ganismes que s’espavilen millor. 

Deixem els ecosistemes molt simplificats, amb poca biodi-
versitat, amb sòls ben adobats –nitrificats– i remenats –ai-
rejats–, on creixen espècies de plantes oportunistes aprofi-
tadores d’espais oberts, capaces de reproduir-se ràpid i en 
excés sense gaire competència.

Ruderal ve de rodal i és aquí, a l’Anella Verda, on podrem 
observar plantes d’aquest grup. Moltes són plantes herbà-
cies seques o mortes a l’hivern i a la tardor, amb les llavors 
enterrades esperant millors condicions per germinar cap 
a la primavera o l’estiu. La ravenissa comuna, la Diplotaxi-
serucoides, parenta de la col, és un exemple de ruderal de 
tardor i d’hivern, malgrat que pot florir a qualsevol estació 
tacant els vorals de blanc. N’hi ha d’altres exemples com el 
pipiripip, a la primavera, els sarronets de pastor, l’herba de 
Sant Joan o pericó i l’olivarda a l’estiu.

L’estratègia vital d’aquestes plantes és produir moltes llavors 

E i dispersar-se al màxim, aprofitant els nutrients del sòl que 
els humans hem llençat de manera inconscient cap al rodal, 
amb excés de fertilització dels camps de correu o amb residus 
d’origen orgànic divers. Són plantes oportunistes, pioneres, 
que ocupen amb molta facilitat els espais, poc exigents, inefi-
cients, ineficaces, que viuen en ecosistemes no gaire comple-
xos i, a més, tenen un temps de vida curt. D’aquesta estratègia 
se’n diu de la r, la inicial de reproducció, ja que en tenen una 
taxa elevada. Per contra, hi ha espècies que viuen en ecosiste-
mes més organitzats i que són molt eficients i usen els recur-
sos amb vides llargues, són les anomenades estrategues de la 
k, com ho són per exemple la majoria de mamífers.

Una petita reflexió: els humans som una mica ruderals, pi-
oners i invasors. Ens hem dispersat per tota la Terra i hem 
explotat els recursos naturals de manera ineficient i inefi-
caç. Les poblacions empobrides es comporten, sense poder 
evitar-ho, com a organismes estrategues de la r i les po-
blacions riques o desenvolupades es comporten igual, però 
en aquest cas amb l’afegit que podrien comportar-se com a 
autèntiques estrategues de la k. Tenen una certa qualitat de 
vida, poden arribar fins als 100 anys, es reprodueixen poc, 
però continuen gastant individualment els recursos natu-
rals, que necessitarien més de dues o tres persones, grolle-
rament, tal com si fossin estrategues de la r.

Ravenissa comuna o blanca
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d'aquí i d'allà

cultural destaca la Kunsthaus (Museu d’Art) amb les es-
cultures d’Alberto Giacometti. Tampoc no hi falten restau-
rants, on a la carta gairebé sempre es pot trobar el Zürcher 
geschnetzeltes, el plat típic de la ciutat, a base de vedella, 
patata, xampinyons i vi blanc. A més, és molt agradable 
passejar pels nombrosos parcs, jardins i voltants de la ciu-
tat. Arreu on aneu us rebran amb un «Grüezi», la salutació 
en alemany suís, mentre que per dir adéu, es fa servir «adi-
eu» com en francès, però pronunciat «ad-deh». Us envio, 
doncs, a tots vosaltres un «adieu» des de terres suïsses.

aig arribar a Zuric l’estiu del 2012, 
per una barreja de motius personals 
i vocació científica. D’aleshores ençà 
he tingut la sort de treballar com a 
investigador en química a l’Esco-
la Federal Politècnica (ETH), una 
institució de gran prestigi fundada 

l’any 1855, que ha donat com a resultat 21 premis Nobel, a 
més de tenir com a alumne més destacat Albert Einstein.

Zuric és la ciutat més gran de Suïssa. Situada a la part 
nord-central del país, té uns 420.000 habitants, un 30% 
dels quals són estrangers. El cantó de Zuric es troba a la 
zona de parla alemanya del país i, per tant, l’idioma és una 
diferència important en comparació amb altres indrets de 
Suïssa on es parla francès, italià o en menor mesura el ro-
manx. A més, una dificultat afegida a l’hora d’integrar-se 
és que al carrer no es parla l’alemany estàndard sinó un 
dialecte molt fort de l’alemany, l’anomenat alemany suís. 
El curiós del cas és que per escriure els suïssos alemanys 
fan servir l’alemany estàndard però per parlar, la variant 
dialectal. Tot i que també és veritat que amb alemany es-
tàndard t’entén tothom i que com que a Zuric hi ha tants 
estrangers pràcticament tothom també parla anglès. 

Moure-s’hi és molt fàcil i ràpid, ja que hi ha molts autobu-
sos, tramvies i trens que connecten tota la ciutat i que fun-
cionen –no és un mite!– amb puntualitat suïssa. També la 
connexió de transports a nivell de tot el país és increïble, ja 
que es pot arribar pràcticament a tot arreu sense la neces-
sitat de cotxe. L’estació de tren central de Zuric és impo-
nent, fruit de l’època de la industrialització i és un constant 
anar i venir de gent cada dia, a totes hores. Per exemple, 
els caps de setmana d’ara l’hivern, a primera hora del mati, 
es veu gent de totes les edats amb les botes ja posades per 
anar a les pistes d’esquí, i és que a partir d’una hora de 
tren arribes a pistes. Es pot dir que bona part dels suïssos 
ja neixen amb els esquís posats. L’estació de tren també es 
seu del mercat de Nadal, l’Oktoberfest, i a causa de la seva 
alçada, també hi fan partits de vòlei platja amb grades i tot!

El llac de Zuric (Zurichsee) dona molta vida a la ciutat, 
sobretot a l’estiu, on la gent s’hi banya a totes hores Més 
amunt del llac hi ha el riu Limmat, on la gent es tira a 
l’aigua i es deixa portar pel corrent. A nivell turístic, la ciu-
tat ens ofereix un barri antic dominat per la catedral, la 
Fraumünster, amb els vitralls de Marc Chagall, i a nivell 

Des de Zuric
Aleix Comas

Aleix Comas i Vives treballa com a investigador en química a 
l’Escola Federal Politècnica de Zuric (Suïssa)

V
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notícies del pou
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l'entrevista

Miki
Esparbé
Gener
Jordi Sardans
Fotos: Ramon Fontdevila

Llicenciat en Humanitats, estudia 
interpretació a l’Escola de Teatre Nancy Tuñón 
de Barcelona. Coautor de la novel·la Sóc el 
teu príncep blau, però ets daltònica, és actor 
de teatre sobretot amb El rei borni i Smoking 
room i especialment cinematogràfic: 
Barcelona, nit d’estiu, i el 2015 Barcelona, 
nit d’hivern; Incidencias, Perdiendo el norte, 
Cuerpo de élite, Rumbos i Es por tu bien, 
demostren les aptituds del personatge per a 
la comèdia. Aquest febrer estrenarà el darrer 
film: Cuando dejes de quererme.

t va marcar el 
fet de créixer 
entre dones?
-Molt. He cres-
cut amb la mare 
i dues germa-
nes. Ho associo 

molt a una qüestió de sensibilitat i de 
connexió, de manera que en la meva 
vida en general la sensibilitat femeni-
na ha estat omnipresent, des de l’hora 
d’afrontar un paper a connectar amb 
el gènere femení. Ho he notat sempre 
i va molt més enllà d’haver vist moltes 
vegades a la vida pel·lícules com: Pretty 
Woman, Ghost, Oficial y Caballero o 
Dirty Dancing.

-L’Skate el vas començar a practicar a 
Manresa. Encara t’agrada?
-L’havia practicat amb d’altres com-
panys quan quedàvem a les places 
Sant Domènec i Europa, i al parc de 
Puigterrà. Era força conflictiu i sovint 
ens expulsaven de les places, així que 
vam reivindicar tenir un espai propi i 
ara es pot fer tranquil·lament al Con-
gost. Actualment no m’agrada practi-
car-lo perquè em fa por; m’havia fet 
molt mal. Em van operar el menisc, 
em vaig trencar els turmells i els ca-
nells... Ara no m’ho puc permetre. 
Però si passejo per Barcelona i veig 
gent que està patinant en una plaça 
m’hi encanto uns minuts.

E
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-Com vas començar a fer teatre ama-
teur?
-Des de petit sempre m’havien fasci-
nat espectacles com els Pastorets del 
col·legi, les mostres de final de curs 
o fer xous durant el sopar de Nadal. 
De cop i volta decideixo fer teatre als 
Carlins, on vaig entrar amb Joan Pla-
nas i David Victori, amb qui ara som 
companys de professió –per cert acaba 
de muntar al seu primer llargmetrat-
ge, Pacto, que és un film de terror que 
protagonitza Belén Rueda. Als Carlins, 
la nostra professora era Alícia Puer-
tas, de la qual sóc molt fan. Després 
ens hem trobat en algunes obres a la 
Sala Flyhard on ha treballat moltes 
vegades, i ara acaba d’actuar a la Sala 
Beckett amb Tortugues: la desaccelera-
ció de les partícules.

-Consideres que dins del món ama-
teur també hi ha grans actors?
-Moltíssims, fins al punt que sobra 
el talent i falten les oportunitats per a 
molta gent. En aquest sector, el talent 
és molt important, però també és cert 
que hi ha d’altres factors que juguen 
com l’atzar o estar en un lloc concret 
en el moment indicat. Hi ha gent que 
treballa vuit hores diàries on sigui, a 
canvi d’assajar i deixar-s’hi la pell. Són 
figures inspiradores.

-Per què et vas decantar pels estudis 
d’Humanitats?
-Per inquietuds culturals. Amb la 
meva germana Elsa ens portem cinc 
anys. Ella va fer estudis d’Humanitats i 
a mi també em va semblar una carrera 
interessant, ja que podia estudiar a la 
Universitat, sense buscar-hi una sorti-
da professional. La meva opció era fer 
les proves a l’Institut del Teatre, però 
als meus pares no els va semblar prou 
adequat. Després vaig poder estudiar a 
l’escola privada de Nancy Tuñón i Jordi 
Olivé, de Barcelona. Era una formació 
nocturna, tres dies a la setmana, cosa 
que em permetia treballar.

Cambrer
-Què remarcaries de la fama del bar 
Mediterráneo?
-És una meravella. Es tracta d’un lo-
cal molt emblemàtic del carrer Balmes, 
entre Rosselló i Mallorca, que té músi-
ca en directe les 365 nits de l’any, des 
de les onze de la nit fins a les tres de la 
matinada. Quan estudiava a la Nancy 
Tuñón, hi treballava de nit, tot servint 

copes. Fer de cambrer, era com fer una 
assignatura més d’interpretació. De 
tot el que fas a la vida després en pots 
treure un profit: quan vaig començar 
al Pop Ràpid, em volien explicar què 
s’havia de fer darrere una barra i òbvi-
ament ja m’ho sabia.

-Consideres que t’has iniciat tard 
com actor, als 24 anys?
-De vegades si que ho penso. Possi-
blement si m’ho haguessin deixat fer 
a casa, hauria començat abans, però el 
fet d’haver arribat a la professió amb 
24 anys també m’ha donat un recorre-
gut que amb 18 anys no tindria. L’ex-
periència és pràcticament un 50% de 
la feina. Haver viscut em dona un ba-
gatge que d’una altra manera no hau-
ria tingut. Per tant, no crec que vagi 
arribar tard, sincerament.

-En què es diferencia l’escola de teatre 
Nancy Tuñón de les altres?
-Cada escola té el seu propi mètode. 
Nancy Tuñón era una actriu argen-
tina que es va instal·lar a Barcelona i 
mamava una mica del que a dia d’avui 
seria a Madrid l’estudi del Juan Carlos 
Corazza, que és el coach del Bardem. 
Es tracta del mètode Stanislavski, amb 
una formació de tres anys, molt con-
densada. Hi ha actors d’allà que ara 
estan al Lliure i al Nacional. Però, en 
definitiva, estar en un institut privat de 
teatre no et garanteix pas fer més teatre 
que televisió o cinema.  

El Terrat
-Com va ser que entressis en contacte 
amb la productora El Terrat?
-A l’escola Nancy Tuñón hi ha un 
mur on s’exposen els càstings. Un 
d’ells deia: «Es busquen cares noves 
per al Terrat». Formo part de la ge-
neració que va créixer conjuntament 
amb els del Terrat: a TV3, hi vaig veu-
re pràcticament tot el que havien fet. 
Alguns actors venien de La Cubana, 
com David Fernández o Santi Millán. 
Per a mi, fer una prova amb ells ja era 
un somni. Fet el càsting d’arxiu, al 
cap de mig any –després de treballar 
al restaurant La Mola de Formentera 
a Can Toni, que dirigia el germà de 
la Bet Rodergas– vaig fer un càsting 
directe amb l’Andreu Buenafuente i 
al cap de dues setmanes ja treballa-
va a Salvados. Durant dos anys, m’ho 
combinava amb el treball de reporter 
a Divendres.

-Què hi feies en programes com Sal-
vados, Divendres o Palomitas?
-A Salvados, inicialment, vaig tre-
ballar amb unes càpsules amb actors 
infiltrats en actes públics. Fa 10 anys, 
era un dels membres d’una parella gai 
que es presentava en un acte públic 
quan ningú s’ho esperava. Donava la 
nota en un moment concret davant 
d’un personatge públic. A Divendres, 
a TV3, feia de reporter amb un to 
molt desenfadat de perfil trinxeraire. 
El programa es va iniciar quan Albert 
Om va acabar La columna. Rodava el 
guió que em passaven, després el mun-
tava a TV3, em canviava de roba, em 
maquillaven, sortia al plató i el presen-
tava. Hi vaig aprendre molt. Palomitas, 
a Telecinco, també era una producció 
d’El Terrat, on aleshores hi havia José 
Corbacho. Era un equip d’actors que es 
dedicaven a fer esquetxos i com que ja 
em coneixien d’altres projectes em van 
enganyar i vaig accedir-hi encantat.

-Quin era el teu personatge en la sèrie 
televisiva Pop Ràpid?
-Els protagonistes eren dos xicots jo-
ves que volien obrir-se camí en el món 
de la música pop, amb cançons curtes 
dins el panorama barceloní. Feia d’un 
cambrer que estudiava psicologia i li 
encantava escoltar els clients d’un local 
underground de Barcelona on s’ajun-
tava la penya cool i hipster. Era bonic, 
perquè era l’únic personatge de la sè-
rie que podia mirar a càmera i adre-
çar-se a l’espectador. Sempre hi havia 
una moralina al final del capítol i una 
introducció. Va ser la primera ficció 
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que vaig fer per TV3, amb la voluntat 
de sortir dels paràmetres més tradici-
onals. Hi vaig conèixer Marc Crehuet, 
que després va dirigir El rei borni.

-Són necessaris els càstings?
-Sí, molt. Per a tothom, començant 
per les primeres espasses de la inter-
pretació i de l’escena. Tot i que ho pas-
ses malament sempre. Et poden oferir 
un paper per afinitat, però el més nor-
mal és que es facin proves.

-El 2012 és l’any més important en 
ser nominat pel curtmetratge Doble 
check?

-El primer dia important de veritat 
és quan em vaig adonar que no ca-
lia que treballés en res més perquè ja 
podia viure d’aquesta professió. Les 
nominacions són secundàries. Costa 
molt, autoanomenar-te actor perquè 
mai no t’ho acabes de creure. De mica 
en mica, comences a poder viure de la 
professió que t’agrada, pots pagar el 
lloguer i assoleixes un nivell de vida 
normal. Sí que amb el curtmetratge 
Doble check, de tres minuts i mig, hi ha 
un abans i un després. Va aconseguir 
més d’un milió de visites en un mes. 
De cop i volta, se’m van obrir portes, 
sobretot a Madrid. Ana Sanz, directora 
de càsting, em va proposar fer Perdien-
do el norte, que va ser el meu primer 
llargmetratge estatal.

-Què és més important, la sort o la 
constància, per començar a destacar?
-Sempre la constància, perquè la pots 
controlar. En el fons, no és només la 
perseverança, ja que és també entrena-
ment. He vist actors amb moltíssim ta-
lent que no treballen i d’altres que pot-
ser no en tenen tant, però no paren de 
treballar. Sovint és una qüestió de ser-
hi i picar pedra. També cal voluntat.

Barcelona, nit d’estiu
-La teva primera pel·lícula important 
és Barcelona, nit d’estiu. Et catapulta a 
la fama?
-A Catalunya sí, perquè va ser la pel-
lícula de ficció més vista als cinemes 
catalans. Va néixer sense pretensions 

i des de l’honestedat. Tenia el motor 
de la il·lusió d’un grup de gent jove 
que anava més enllà dels grans pres-
supostos. Vaig tenir la sort de conèi-
xer-hi el director Dani de la Orden, i 
Bárbara Santa Cruz, la meva parella a 
la pel·lícula, amb qui vaig tenir molta 
química. Per a mi és la pel·lícula ro-
màntica que Barcelona encara no te-
nia. Curiosament, també em va obrir 
moltes portes a Madrid.

-On et sents millor, en la interpreta-
ció teatral o en la cinematogràfica d’El 
rei borni?
-És com la nit i el dia, perquè són dos 

llenguatges molt diferents. Al teatre 
has d’actuar perquè t’entenguin tots 
els assistents, mentre que en cinema la 
càmera ho explica tot segons el lloc on 
la col·loquis. Podem dir que el teatre 
és cinema en pla general, on participa 
tothom. És l’experiència més dura que 
he rodat perquè la vam fer en 17 dies, 
en català i castellà. Per tant, eren dues 
pel·lícules. Va ser un desgast terrible. 
El més bonic és que la pel·lícula la vam 
rodar després de dos anys i mig de fer 
temporades: Barcelona, Madrid i gires. 
Al set de rodatge, encara redescobríem 
coses noves que ens van enriquir molt. 
En vaig ser productor, que vol dir que 
hi invertia el meu catxet i assumia el 
risc que els números no sortissin.

-El 2014 rodes tres films: Requisitos 
para ser una persona normal, Inciden-
cias i Perdiendo el norte. Molt dife-
rents, oi?
-Són tres comèdies on vaig tenir la 
possibilitat de poder fer tres perso-
natges molt diversos, amb directors 
molt diferents. Quan el més fàcil és 
que t’ofereixin coses de les que ja t’han 
vist treballar em van permetre mostrar 
més colors del Pantone i treure’n una 
bona retribució.

El crac
-Com valores la teva participació en 
la sèrie televisiva El crac?
-El crac era Joel Joan i jo feia de di-
rector de la seva pel·lícula que l’odiava 
a mort. Cap al capítol vuitè hi ha un gir 

fort, en què surto de l’armari i se supo-
sa que estic bojament enamorat d’ell.

-També el 2014, publiques com a au-
tor la novel·la gràfica Sóc el teu príncep 
blau, però ets daltònica, amb Paco Ca-
ballero i Mar Guixé. Quina és la teva 
aportació?
-Enganyar un meu amic, Paco Caba-
llero, company de batalles diverses –di-
rigeix Doble check, feia el make off de 
Palomitas, i ara dirigeix, Perdiendo el 
este, que comencem a rodar aquest mes 
de gener– amb qui l’escrivim plegats, a 
quatre mans. Ens entenem molt bé, amb 
una forma de treballar enriquidora. Ell 
té molt clares les estructures com a 
guionista i director i jo vaig més fresc en 
els diàlegs. Vam tenir el suport de Mar 
Guixé, que és una gran il·lustradora. 

-El 2015, rodes Barcelona, nit d’hi-
vern i t’incorpores a la sèrie Anclados, 
de Telecinco. Quina valoració en fas?
-A la pel·lícula ens vam reunir el ma-
teix equip per reprendre una trama ben 
construïda, màgica, amb encant i amb 
un director rabiosament jove. Ara es-
pero que el Dani faci Barcelona, nit de 
primavera per Sant Jordi. La sèrie An-
clados em va fer il·lusió perquè va ser 
la meva primera ficció televisiva a Ma-
drid, amb la producció dels autors de 
Siete vidas. El meu personatge era un 
cambrer gitano, que treballava darrere 
la barra, amb molt mala vida fora del 
vaixell, que tractava de buscar una feina 
estable per reincorporar-se a la societat.

-A Cites, de TV3, només vas intervenir 
en un capítol? Què et sembla la sèrie?
-És una de les grans ficcions que 
s’han fet a TV3 els darrers anys. Hi van 
passar grans actors, amb un nivell alt 
d’exigència en els guions. Va ser una 
sèrie de prestigi que va apujar el cat-
xet de la cadena. Només hi vaig fer un 
capítol perquè la trama del meu perso-
natge no donava per a més. La majoria 
dels guionistes eren els mateixos de 
Barcelona, nit d’estiu i un dels direc-
tors, Paco Caballero.

-Quan fixes la residència a Madrid i 
com és allà la teva vida?
-Gairebé sempre he residit al barri de 
Gràcia de Barcelona, llevat d’alguns 
períodes llargs de temps que m’estava 
a Madrid. Quan surt un projecte llarg 
busco on instal·lar-me, per un període 
de tres mesos. Estic amb el cul partit 

«Dins del teatre amateur hi ha moltíssims 
grans actors. Sobra el talent i falten 
les oportunitats per a molta gent»
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entre Barcelona i Madrid: visc una 
mica a l’AVE, però encantat que la vida 
sigui així. És un repte, però agraït de 
poder-lo fer. Madrid és una ciutat hos-
pitalària per al nostre sector: els actors 
ens hi sentim còmodes.

-El 2016 participes en tres pel·lícules: 
El rei borni, Rumbos i Cuerpo de èlite. 
Com valores aquesta darrera?
-És el primer paper protagonista que 
m’ofereixen en cinema i de les prime-
res comèdies d’aventures fetes a l’estat. 
Tot l’equip tenia clar el que volia. Era 
un repartiment bo que em permetia 
treballar en acció, un nou al·licient. 
La taquilla va acompanyar en recaptar 
més de 6 milions.

-El 2017 també has treballat molt, oi?
-Sí, encara dins del 2016 vaig inter-

venir en un capítol autoconclusiu de 
la sèrie televisiva El Ministerio del Ti-
empo, amb Paco Plaza. El 2017, Es por 
tu bien, de Carlos Therón, que és una 
comèdia comercial de situació, que en 
l’extrem provoca la rialla. Em retrobo 
amb el teatre, amb Smoking room, que 
ja m’havia fascinat amb la pel·lícula 
del 2002, pel guió, el repartiment i la 
direcció. A més vam actuar al teatre 
Pavón de Madrid, d’on sóc un especta-
dor habitual. Després iniciem una gira 
estatal. Com que m’agrada dirigir pro-
jectes personals, també el 2017 vaig fer 
el curtmetratge Cariño, amb Ricardo 
Gómez, actor i amic meu, amb qui ens 
ho vam passar molt bé, com a hobby.  

-Les sales teatrals i els cinemes entren 
en un període de recuperació després 
d’anys de crisi?

-Tot i que hi ha molta feina per fer, 
crec que la ficció està entrant en un 
període de bonança. En televisió, te-
nim la sort que estan apareixent noves 
plataformes que ajuden a millorar la 
factura general i col·loquen la ficció en 
un estatus concret, que li feia falta. Ca-
lia fugir de les sèries per a tots els pú-
blics perquè els espectadors busquen 
fora les destinades a targets concrets. 
Als darrers cinc anys, el cinema s’ha 
refet i fenòmens com Ocho apellidos 
vascos i els films del Bayona han obert 
moltes portes i han reconciliat el pú-
blic amb el cinema. Sortir de la crisi 
econòmica dona certa tranquil·litat de 
cara als usuaris i la voluntat de poder 
tornar a invertir el seu temps i diners 
a entretenir-se, que en el cas del teatre 
significa remoure consciències i el cer-
vell dels espectadors.

el perfil

iki Esparbé Gener neix a Manresa el 9 
d’octubre de 1983. El pare, Miquel, també 
manresà, es va iniciar com a dibuixant i es 
va consolidar com a pintor. La mare, Rosa 
Maria Gener, mestra d’educació infantil, va 

ser durant més de 30 anys professora de l’escola Sant Esteve 
de Valls de Torruella, fins a la jubilació l’any passat, i proce-
deix de la fonda Guilà de Súria. Els pares es van separar quan 
ell era petit i va anar a viure amb la mare al número 51 del 
passeig de Pere III. És el petit de tres germans. Les més grans 
són la Mireia i l’Elsa. Comença anant al parvulari de l’Escola 
Bages fins a sisè d’EGB. Estudia a l’Escola Sant Esteve durant 
dos anys i d’allà passa a fer ESO i Batxillerat, com a primera 
generació posterior al BUP, al Col·legi La Salle de Manresa. 
Fa teatre amateur als Carlins durant els quinze i setze anys, 
just quan acaba Batxillerat i ha de decidir què fa amb la seva 
vida. Volia fer les proves d’accés a l’Institut del Teatre, però 
els seus pares el convencen perquè faci una carrera convenci-
onal. Segueix les passes de la seva germana mitjana, Elsa, que 
havia estudiat Humanitats a la Pompeu Fabra. De la carrera 
li agrada el contingut i poder investigar en quatre branques: 
filosofia, art, història i literatura, malgrat les poques sorti-
des professionals. Fa les proves d’accés per al segon cicle de 
Periodisme, però es queda a poques places d’entrar-hi, així 
que decideix acabar la carrera d’Humanitats, de la qual n’és 
llicenciat. Durant la carrera universitària fa diverses feines: 
serveix copes a l’Extrem del carrer Saclosa, des d’on passa 
a mitja jornada a la Creperia del carrer de Circumval·lació, 
mentre comparteix pis amb un amic al carrer del Pujolet, 
fins als 22 anys. Treballa també en la productora manresana 
Quirivati Vaiditi, prop del frankfurt Albert. Feien publicitat 
per a la xarxa de televisions locals: «Recordo que agafava la 
càmera, anava a gravar i muntava els vídeos». 

El darrer any de carrera, el compagina amb estudis d’inter-
pretació teatral a l’escola de Nancy Tuñón i Jordi Olivé, de 

Barcelona. Fa un càsting d’arxiu per al Terrat i al cap de 6 
mesos una prova directament amb Andreu Buenafuente, 
amb qui comença diversos projectes. Treballa amb Jordi 
Évole, en les primeres edicions de Salvados. Després, en el 
programa d’esquetxos Palomitas, amb José Corbacho. Ho 
compagina amb Pop Ràpid, una sèrie de TV3. Va sumant 
un projecte darrere l’altre. Acaba la formació i treballa a Di-
vendres, com a reporter, d’un perfil més d’actor que surt del 
paper convencional del magazine habitual de tarda. S’hi està 
dos anys. Al que va aprendre muntant vídeos i fent publici-
tat a Manresa, ara hi suma les feines barcelonines. Amb 24 
anys, comença a fer d’actor de teatre i cinema. És coautor de 
la novel·la gràfica Sóc el teu príncep blau, però ets daltònica. 
Les primeres obres que fa en l’àmbit professional a Barcelona 
són Oxigen i Pararapapà, al Club Capítol. Després, Actuali-
tat, El rei borni i el 2017, Smoking room. S’inicia al cinema 
amb La maniobra de Heimlich, però sobretot amb l’estrena 
de Barcelona, nit d’estiu, de Dani de la Orden, la seva primera 
incursió seriosa a la pantalla gran. El 2014, El camí més llarg 
per tornar a casa, Requisitos para ser una persona normal, i 
Incidencias. El 2015, Perdiendo el norte, i Barcelona, nit d’hi-
vern. El 2016, Cuerpo de élite, El rei borni i Rumbos. El 2017, 
Es por tu bien, de Carlos Therón. I el 2018, Cuando dejes de 
quererme, que s’estrena aquest febrer, d’Igor Legarreta.

M
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patrimoni ciutadà

quest gran casal, originàriament bar-
roc del segle XVIII i reformat a fons 
el XIX en estil neoclàssic, dona perso-
nalitat a la plana de l’Om. Com es veu 
clarament arran de la darrera rehabi-
litació, a la planta baixa hi ha restes 

d’arcades barroques que no es corresponen amb l’actual 
estructura d’obertures d’estil neoclàssic. Aquesta reforma 
radical probablement es va fer en la data que indica el ca-
tàleg, el 1839. Es va construir com a residència d’una famí-
lia noble i actualment hi ha habitatges i comerços.

Es tracta d’un gran casal edificat sobre una àmplia parcel·la 
que consta de planta baixa, dos pisos i golfes, tot i que al 
darrere, a causa del desnivell de la zona, té un pis més. La 
seva planta és trapezoïdal, quasi quadrada, amb un pati 
central cobert amb una espectacular cúpula sobre pet-
xines que fa de llanterna. Té dues façanes exteriors que fan 

cantonada entre la Plana i el carrer de les Piques mentre 
que a l’altre lateral i a la part posterior hi té edificis ados-
sats. La façana principal a la Plana de l’Om presenta una 
composició clàssica ordenada simètricament. Té un ritme 
vertical amb les obertures alineades: tres portes a la planta 
baixa, balcons amb barana de forja al primer i segon pis i 
finestres a les golfes. Totes les obertures estan coronades 
per uns característics arcs rebaixats. La façana al carrer 
de les Piques no presenta la mateixa regularitat. L’interior 
està desenvolupat al voltant del pati, al qual s’accedeix per 
un vestíbul. Del pati puja una escala de pedra fins al pis 
principal mentre una altra escala lateral adossada porta 
al segon pis. El catàleg protegeix la volumetria, l’aspecte 
exterior de l’edifici –tal i com s’ha fet en la recent restaura-
ció– i altres elements com l’escala de pedra i la cúpula que 
cobreix el pati. Està protegit per la importància històrica i 
artística i perquè és un element definidor de la imatge de 
la Plana de l’Om.

A

Casa Oller
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
– Xavier Sitjes: «Els casals barrocs manresans», a Bages, any XI, 
núm. 125-126 (juliol–agost de 1963), p. 11.
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fila cultural

Jordi Estrada

Vint-i-cinc anys 
sense Josep Junyent

uan mossèn Junyent 
arriba a Manresa, la 
tardor del 1962, té 31 
anys. Hi ve per deci-
sió del bisbe de Vic. 

Al bisbat fan falta capellans per dur a 
terme la tasca pastoral i el doctor Ra-
mon Masnou, coneixedor de la vàlua 
d’aquest jove sacerdot, el fa tornar de 
Roma, on ha passat els darrers cinc 
anys ampliant els estudis de teologia i 
arqueologia. Venir a Manresa li repre-
senta renunciar a un futur prometedor 
com a doctor en arqueologia i dedi-
car-se de ple a l’apostolat, en un ciutat 
i un medi social, polític i cultural que 
no té res a veure amb la Roma i la Itàlia 
dels anys seixanta. 

De Roma, città aperta, a la 
ciutat de Plácido
A meitat segle passat, Manresa era, en 
paraules de Lluís Calderer –una de les 
amistats més entranyable de Junyent, 
juntament amb Josep M. Massegú, 
Ramon Majó, Ernest Maruny i tants 
altres–, «una ciutat adormida, fran-
quistitzada, provinciana i amb moltes 
capelletes». Mossèn Junyent, en can-
vi, era una persona inquieta, oberta, 
progressista i altament sociable, amb 
un bagatge cultural i un coneixement 
de la realitat actual europea extraordi-

naris. Aquestes aptituds i actituds van 
esdevenir la clau perquè, d’entrada, se 
sentís ben acollit a la Residència Sa-
cerdotal de la carretera de Vic, i ben 
aviat entrés en contacte amb la intel-
lectualitat local, que en aquells anys 
gravitava a l’entorn del moviment Art 
Viu, i amb els moviments de renova-
ció cristiana, inspirats en el Concili 
Vaticà II. Com a home d’Església, va 
implicar-se activament en tasques de 
formació i docència, acompanyament 
i organització. A ell es deu la fundació 
de l’Escola d’Assistents Socials i la cre-
ació del Centre de Pensament Cristià. 
La seva visió alliberadora del cristia-
nisme i el seu escepticisme envers els 
dogmatismes ideològics –utopies a 
banda– va comportar que els catòlics 
tradicionalistes l’acusessin de marxista 
i altres sectors, de dretà. 

Amic de tertúlies, tan habituals en 
aquells anys, Junyent destacava per la 
seva capacitat dialèctica, la seva vas-
tíssima cultura i un carisma personal 
basat en la humilitat i l’escolta. Segons 
recorda Ramon Majó, aleshores un 
jove militant del PSUC, «en aquelles 
tertúlies de cafè s’hi discutia de tot, 
sense por i sense límits.» De fet, Majó 
i Junyent es coneixen en una d’aques-
tes tertúlies, per mitjà de Marzo-Mart, 

Els actes organitzats amb motiu del 25è aniversari de la mort de Josep 
Junyent serveixen per recordar sense nostàlgia, tal com remarca Joan Aurich, 
la figura i l’obra d’un home exemplar, a qui Lluís Calderer reivindica com un 

«far potent per al futur». 

escenògraf i cartellista d’Art Viu. L’acti-
vista polític explica que la conversa tant 
podia girar a l’entorn de l’art i la cultura 
com sobre la religió, la ciència, el país i 
la política. I també sobre llibres, sovint 
obtinguts clandestinament, dels publi-
cats a París o a l’Amèrica del Sud. De 
fet, «s’interessava per tot i per tothom». 
I és que, com afegeix Calderer, «res del 
que era humà i diví li era indiferent».

L’home de cultura
Paral·lelament a la seva tasca pasto-
ral, Junyent desenvolupà un activisme 
cultural consistent en xerrades, confe-
rències, cursets, assaigs, etc. Tal com 
explica Calderer, l’art i la literatura no 
constituïen només un enriquiment 
personal. Junyent compartia amb els 
altres allò que sabia i li agradava socia-
bilitzar els valors de la cultura, cosa que 
sovint feia en les converses i tertúlies, 
però també per mitjà de col·laboraci-
ons a les revistes Bages i Faig i al diari 
Regió7, on entre els anys 1981 i 1982 
va publicar la secció setmanal Llegir 
costa. De la seva personalitat com a 
home de cultura, Calderer en destaca 
diversos aspectes: el caràcter oral de la 
transmissió de molts dels seus conei-
xements i opinions; la preocupació per 
l’ús i la significació de la llengua, i la 
reivindicació dels grans poetes catalans 

Q
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en el marc d’un menysteniment social 
de la cultura catalana, un fort complex 
d’inferioritat i una repressió ferotge. 
Tenia, a més, l’habilitat de fer-se amb 
tothom, de manera que «amb el seu 
tarannà obert i dialogant va propiciar 
les interrelacions entre persones per-
tanyents a grups i col·lectius diferents, 
aportant-hi sempre un aire sanitós i 
fresc». Calderer recorda com, sempre 
que podia, es feia present en les mani-
festacions d’Art Viu, moviment artístic 
i cultural sobre el qual un dia va co-
mentar: «La grandesa d’Art Viu està en 
el fet que per primera vegada a la ciutat 
sorgeix un moviment cultural potent al 
marge de la tutela de l’Església».

Tothom qui el va tractar en recorda co-
mentaris i opinions sobre tot, perquè, 
com subratlla Calderer, «tenia una cu-
riositat universal». Algunes d’aquestes 
opinions han quedat recollides en es-

crits i en entrevistes, com la que li féu 
Jordi Sardans, el novembre de 1990, a 
El Pou de la gallina. En aquella oca-
sió, Junyent afirmava que «Catalunya 
és massa petita i la cultura acaba, mas-
sa sovint, anant a remolc de la políti-
ca» i també que «una política cultural 
és bona quan uneix personalitats i les 
deixa lliures perquè es fecundin mútu-
ament.» L’any 1989, la tasca cultural i 
cívica de Josep Junyent li foren públi-
cament reconegudes amb la concessió 
del Premi Bages de Cultura.

El llegat literari
En el moment de morir, el gener de 
1993, Josep Junyent va designar com a 
marmessors dels seus escrits els amics 
Lluís Calderer, Ernest Maruny i Josep 
M. Massegú. Entre aquests papers, re-
ferits bàsicament a temes de literatura 
i d’art, destacava un conjunt de gairebé 
tres-cents poemes, pràcticament tots 
inèdits, escrits d’una manera conti-
nuada i regular al llarg dels darrers 
quaranta anys. Si bé la vocació poètica 
de Junyent venia de lluny –l’any 1945 
guanyà el primer premi del certamen 
literari celebrat a Folgueroles amb 
motiu del centenari del naixement de 
Jacint Verdaguer–, «reclogué aquesta 
vocació a la més estricta intimitat», se-
gons es diu al pròleg de l’Obra lírica, 
publicada el 1995 per Columna Edici-
ons. Aquest volum recull gairebé la to-
talitat de l’obra poètica, llevat d’alguns 
plecs de poemes que, en opinió dels 
curadors, reclamen una edició a part. 
És el cas d’Herbari i lepidopterologia, 
Faules del segle XX i Canto Amazònia. 

Com a poeta, Junyent sempre reco-
negué el mestratge de Carles Riba, el 
qual en valorà els primers poemes. 
Anys més tard tractà personalment el 
poeta de Súnion a les festes literàries 
de Cantonigròs i, anys més tard, dedi-
cà un interessantíssim assaig a la seva 
poesia, publicat per Faig, que també va 
editar Les hores callades, un conjunt de 
d’estudis sobre literatura. La seva po-
esia, com assenyala Calderer, és «molt 
personal i rigorosa, d’una gran exigèn-
cia i reclama del lector una gran con-
centració». Probablement fou aquest 
alt grau d’autoexigència que el va fer 
desistir de publicar els seus versos en 
vida. Entre els seus poemes, inspirats 
en paisatges, obres d’art, la figura de 
Crist, etc., n’hi ha també de dedicats a 
amics i familiars, i també versions de 
poetes europeus (Rilke, Wordsworth, 
Trakl, Hölderlin, Leopardi, Goethe).

Els marmessors confien de treure a la 
llum, quan això sigui possible, altres 
papers inèdits o bé dispersos en publi-
cacions diverses. Per la seva vigència 
i actualitat, Calderer remarca l’interès 
d’un seguit d’estudis i assaigs sobre el 
món contemporani i la relació entre 
Església i nacionalisme. També resten 
pendents de publicació conferències i 
textos sobre art i tres antologies des-
tinades a la revista Quaderns de Pas-
toral, dedicades a Jaume Collell, Josep 
Carner i Francesc-Vicenç Garcia, més 
conegut com a Rector de Vallfogona. 
«La llàstima», es dol Calderer, «és que 
poques d’aquelles conferències van 
quedar escrites».   

Retrat de Josep Junyent, realitzat per 
Josep M. Massegú, que es conserva 

al Museu comarcal de Manresa (Alavedra)
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quadern obert

Josep Maria Massegú
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propostes

El proper 20 de febrer arribem a la quarta edició de 
l’itinerari d’art efímer Jardins de Llum, una iniciati-
va de la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Cen-
tral, l’Associació Misteriosa Llum i l’Ajuntament 
de Manresa que omple part del centre històric de 
Manresa amb instal·lacions artístiques que tenen la 
llum i l’aigua com a referents. Un recorregut al llarg 
del qual trobarem els projectes d’artistes convidats, 
d’artistes seleccionats per convocatòria oberta i les 
estructures creades amb la participació de diverses 
entitats i col·lectius de la ciutat. I en aquesta ocasió, 
amb motiu de Manresa Capital de la Cultura Cata-
lana 2018, trobarem una prèvia de Jardins de Llum 
el cap de setmana anterior. Es tracta del festival 
Ponts de Llum, que els dies 17 i 18 de febrer al car-
rer de Sobrerroca i a l’Anònima ens oferirà propos-
tes d’art que també juguen amb la llum – algunes 
de les quals perduraran fins al dia 20 per enllaçar 
els dos festivals–, amb performances i concerts.

MÚSICA. Marc Vilanova

VINS. Sergi Blanque, 
sommelier d’El Terrer 1834, de Santpedor

ART. Maria Camp

Sumoll edició limitada, 
de Vins Grau

Un Kursaal per 
triar i remenar

Art amb Llum

Aquest mes ens centrarem en la programació que 
ens proposa el teatre Kursaal. Començarem amb 
la proposta de Joana Gomila, que visita la capital 
del Bages amb l’espectacle Folk Souvenir. Acompa-
nyada de músics de prestigi com l’avinyonenc San-
ti Careta, ens presentarà un repertori basat en el 
cançoner popular mallorquí des d’un angle actual, 
fresc i innovador (teatre Kursaal, dissabte, 17 de 
febrer, 19 h). I per als amants dels repertoris clàs-
sics fusionats amb músiques més llunyanes, gau-
direm de la visita de Berta Sala en format quartet 
i una aposta pels ja coneguts estàndards de jazz, 
però mesclats amb música brasilera. Un planteja-
ment que sens dubte pot atraure l’audiència tant 
de la música tradicional com de la música més èt-
nica (teatre Kursaal, diumenge, 25 de febrer, 12 h). 
I com a plat fort final, cal guardar-nos el primer 
dia de març per assistir a la presentació del tercer 
disc de Puput. Purga, un nou treball i un nou pas 
endavant per la banda manresana, en plena trajec-
tòria ascendent. Els Puput han aconseguit portar 
la seva proposta de pop preciosista fins al pròxim 
festival Primavera Sound i busquen fer-se un forat 
entre els grans noms de l’escena alternativa actual 
(teatre Kursaal, dijous, 1 de març, 21 h).

Nou producte de Vins Grau, de Maians, fruit del tre-
ball dut a terme des de fa dos anys, per aconseguir 
una nova col·lecció de vins monovarietals, entre els 
quals el sumoll. La idea va ser elaborar vins seguint 
les tècniques dels nostres avantpassats, intentant ob-
tenir la màxima semblança possible. Els ceps de 
sumoll són gairebé centenaris, ja que era una de 
les varietats més plantada a la nostra comarca, 
igual que a la resta de Catalunya. Una gran apos-
ta donades les dificultats del seu conreu. És un vi 
que no és tan comercial com el públic en general 
pugui esperar. A la vista mostra un color pujat i 
intens, que no és habitual en els vins de sumoll. 
En nas trobem notes florals, afruitades, terroses, 
i una sensació rústega, com els vins d’abans. En 
boca tornen a sortir les notes detectades al nas 
però l’acidesa el fa un vi ben viu. Un vi de terrer 
amb vida per davant. Un vi que no et deixa in-
diferent. Se n’han fet solament 2.700 ampolles.

Preu de venda: 17 euros

Sense ser-ne gaire conscient la Frida s’acaba de quedar òrfena, 
un munt de gent ha envaït casa seva, han empaquetat les seves 
coses i se l’han endut. Ara té un nou pare, una nova mare i una 
nova germana als quals pràcticament no coneix: la seva vida 
ha de recomençar amb els seus tiets en una masia. La directora 
debutant Carla Simón reescriu la seva pròpia història i fa de la 
Frida el seu alter ego, la nena que als 6 anys ha d’iniciar un nou 
camí quan a penes havia començat a fer l’anterior. La pel·lícula 
és un viatge per les emocions de tota la família, les coses que es 
diuen i les que es callen, la descoberta i la reconciliació a través 
dels ulls de la Laia Artigas, la protagonista, que juntament amb 
la seva cosina a la ficció ens regalen alguns dels grans moments 
de la cinta. El gran Hitchcock recomanava no treballar mai amb 
nens, però fent-li cas omís un dels grans encerts de Simón va 
ser trobar aquestes petites actrius fetes de pura veritat i ben 
acompanyar-les per Bruna Cusí i David Verdaguer, els nous pa-
res que, enfrontant-se al dol, han de construir una nova família. 
Estiu 1993 s’ha alçat com a triomfadora dels premis Gaudí i en 
part dels Goya, i és que no n’hi ha per menys. Que una història 
que podria ser de tot menys alegre es plantegi i s’acabi convertint 
en un retrat senzill, intimista. però sobretot esperançador sobre 
la mort i la vida. mereix un gran respecte. 

CINEMA. Laura Vidal

Estiu 1993
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crònica social

l març de 1978 la pagesia catalana estava 
en peu de guerra. I és que la democràcia 
semblava que no havia arribat al camp. 
El principal motiu de protesta era la poca 
representativitat de les noves Cambres 

Agràries. El decret estatal de creació de les cambres s’havia 
publicat el mateix dia de les primeres eleccions democrà-
tiques espanyoles (15-6-1977), però –paradoxalment– era 
una còpia literal del règim de sindicat vertical franquista. 
Els pagesos catalans exigien l’anul·lació del decret, junta-
ment amb uns preus de la producció més dignes i un tracte 
equitatiu dins el règim de la Seguretat Social. També es de-
manava el traspàs a les cooperatives de tot el patrimoni de 
les antigues Hermandades sindicales franquistes, i una nova 
llei de contractes de conreu que garantís l’estabilitat sobre 
la terra. Unes reivindicacions il·lustratives del caràcter pro-
gressista del sindicat convocant: la Unió de Pagesos. Creada 
clandestinament el 1974, l’entitat s’inspirava ideològicament 
en l’antifranquisme català, amb una estratègia interclassista, 
que aplegava petits i mitjans propietaris, masovers, parcers... 
Quedaven ja lluny les lluites per l’accés a la terra del primer 
terç de segle. Ara la pagesia feia front comú contra els que 
es quedaven amb el fruit del seu treball: les grans empreses 
monopolistes de transformació i comercialització.

Aquell mes de març, arreu de Catalunya, les voreres de les 
carreteres s’ompliren de tractors. A la C-1411, a l’alçada de 
la recta de Sallent (foto), la mobilització va començar el di-

mecres 8 de març amb la concentració de 150 tractors sota 
el lema Si nosaltres pleguem, vosaltres què menjareu? Al llarg 
dels dies els vehicles mobilitzats van arribar a 200. A Lleida, 
els pagesos van retirar massivament els diners dels bancs, 
amb l’objectiu de forçar les negociacions. També es van 
boicotejar els mercats de capitals com Solsona o Tàrrega, bo 
i provocant el desabastiment de la població. Els bagencs es-
tudiaven fer el mateix amb els mercats locals, però finalment 
es va descartar. Va costar molt que les demandes fossin escol-
tades. Fins i tot el president Tarradellas les va menystenir i va 
recriminar a la UP que no podia actuar de recader per trans-
metre al govern espanyol les seves reivindicacions. La tensió 
no es va rebaixar fins al dia 15, en què el Ministeri d’Agricul-
tura va acceptar asseure’s a negociar. Els avenços, però, van 
ser tímids i va ser complicat plantar cara a la transformació 
del sector, de la qual van ser víctimes molts petits pagesos 
bagencs, forçats a deixar el camp en els anys següents. Quant 
al tema de les cambres, no seria fins al 1994 que, gràcies a 
una nova llei pionera a Catalunya, se celebrarien les primeres 
eleccions veritablement democràtiques al camp.

Fe d’errades: En relació a la crònica publicada el mes de 
gener passat, volem aclarir un parell d’errades: el carrer 
«Primera Centúria Catalana de la FE y de las JONS, Vir-
gen de Montserrat» correspon en realitat a l’actual carrer 
de Pau Claris. D’altra banda, el carrer «Héroes Manresa-
nos de Espinosa de los Monteros» correspon a l’actual car-
rer de l’Abat Oliba.

Foto: Enric Berengueras

E

Tractorada a la carretera de Manresa 
a Berga (1978)
Mireia Vila
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fanal de cua

Un preu alt
l dia 22 de febrer es farà el lliurament del 
divuitè Premi Joaquim Amat-Piniella. Les 
quatre obres finalistes d’enguany (Argela-
gues, de Gemma Ruiz; Allò que va passar 
a Cardós, de Ramon Solsona; La sorra ver-

mella, de JN Santaeulàlia; i L’últim passatge de Walter Benja-
min, d’Enric Umbert) compten totes amb elements singu-
lars que en justificarien la tria. Gemma Ruiz aposta per un 
llenguatge vivíssim a l’hora de recórrer la història de tres 
generacions de dones de la seva pròpia família; Santaeulàlia 
juga amb el temps per presentar el periple d’uns perdedors 
que, en la immediata postguerra, volen recuperar la filla 
robada d’un d’ells; Solsona compon un trenca-
closques coral, amb una sorprenent multiplicitat 
de veus, per reconstruir les circumstàncies d’un 
assassinat enmig d’una vall pirinenca en plena 
transformació; i Enric Umbert ofereix un relat 
carregat de prosa poètica al voltant dels últims 
dies de la vida del filòsof Walter Benjamin.

Un dels elements que criden l’atenció, especi-
alment en dues de les novel·les –la de Solsona 
i la de Santaeulàlia– és la quantitat de text en 
castellà que inclouen. La voluntat de donar veu 
a una gran varietat de personatges i, sobretot, 
la recerca de la versemblança narrativa, fan que 
en aquestes novel·les s’esdevingui un fet que di-
fícilment podem trobar en cap altra literatura: 
un bon percentatge del text està escrit en una 
llengua diferent de la resta. És una pràctica ha-
bitual en la nostra literatura. La conclusió a què 
un arriba és que el preu que ha de pagar en alguns mo-
ments la narrativa catalana per resultar versemblant és un 
preu lingüístic. Només ho constato: és un preu alt. Vivim 
en una comunitat teòricament bilingüe on, en realitat, el 
bilingüisme el practiquen, sobretot, els parlants d’una de 
les dues llengües. Quan alguns escriptors de casa nostra 
han escrit novel·les en castellà –Eduardo Mendoza, Juan 
Marsé, Vázquez Montalbán...–, per més que hagin dibui-
xat uns personatges que ens hem d’imaginar parlant de 
forma natural en català, no han tingut cap mena d’escrú-
pol a l’hora de reduir aquesta llengua a alguna pinzellada 
purament decorativa. I ningú no els ha acusat de falta de 
versemblança.Tot plegat representa una lliçó més de soci-
olingüística que no pas de literatura. Cal pensar-hi.

De commemoracions  
ntre altres dates rellevants i dignes de 
commemoració que s’escauen enguany hi 
figura el centenari del naixement de Ma-
nuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany. 
Com que som com som, no m’estranyaria 

que passés per alt, o no se li donés tota la rellevància que 
es mereix, a un aspecte d’aquests personatges, i és que, en-
tre moltes altres coses, són dos dels grans autors del teatre 
català. Fa molts anys que no obtenen el reconeixement 
màxim en aquesta matèria, que és la seva presència sovin-
tejada en els nostres escenaris.

Em limito avui al cas de la M. Aurèlia. 
La seva contribució al teatre es concreta 
en aportacions a gèneres molt diversos. 
Això podria permetre fer-li una caritat 
ressuscitant les obres més menors per 
sortir del compromís si és que s’ha de fer 
alguna cosa. Però convé recordar que dins 
el grup que podríem dir-ne de les obres 
majors, n’hi figuren unes quantes que 
destaquen amb tots els honors dins allò 
que designem com a teatre polític, en el 
sentit de reconstrucció i interpretació de 
fets històrics significatius per acréixer el 
coneixement d’una comunitat i fer-se res-
ponsable de si mateixa, no com a exercici 
d’autocomplaença o xovinisme, sinó com 
a instrument de debat i si s’escau d’auto-
crítica i evitar la repetició d’errors i caigu-

des. En aquest sentit és indispensable, com 
a mínim la referència a tres títols: Vent de garbí i una mica 
de por, Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Fran-
cesc Layret, advocat dels obrers de Catalunya i L’ombra de 
l’escorpí. Sense oblidar l’excel·lent versió teatral de la seva 
pròpia novel·la del mateix títol: Un lloc entre els morts.

En el seu moment les vam poder veure totes en muntatges i 
interpretacions digníssimes a càrrec de grups independents, 
de gent que es va prendre seriosament l’aventura del teatre. 
També aquí han canviat moltes coses més per mal que no 
pas per bé. És per això que, si sentint-nos una mica optimis-
tes, pensem en la possibilitat de veure aquest any una obra 
de la M. Aurèlia, de seguida ens preguntem amb suspicàcia 
i un cert temor: quina serà?, i, sobretot, ai!, com la faran?

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

E E
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S’obre el termini d’inscripció 
als cursos de català per a adults
El Centre de Normalització Lingüística Montserrat ofereix cur-
sos de tots els nivells de forma presencial, en línia o combinant 
les dues modalitats.
Tothom qui vulgui fer un curs i que no tingui cap certificat acre-
ditatiu en llengua catalana ha de fer una prova de nivell a la nova 
seu del CNL Montserrat: al passeig de Pere III, 68 (entrada per 
la plaça 11 de Setembre) de Manresa. Cal trucar al 93 872 17 07 
per demanar dia i hora.
El preu dels cursos varia segons el nivell i hi ha entre un 70% i 
un 50% de reducció de la matrícula per a persones en situació 
d’atur, pensionistes o jubilades, entre d’altres.
Els cursos es corresponen amb els nivells del Marc Europeu 
Comú de Referència (MECR) i, un cop superats, permeten obte-
nir el certificat oficial. A més, els cursos bàsics ofereixen la certi-
ficació vàlida per als informes d’arrelament.
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una 

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

www.elpou.cat
elpou@elpou.cat

93 872 50 18
Manresa

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

institució pública dedicada a la formació i al foment de l’ús de 
la llengua catalana en tots els contextos de la societat catalana i a 
facilitar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua.

El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos 
ens locals, compta amb 22 centres de normalització lingüística 
en 146 punts de servei a tot el territori català.
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REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ FEBRER 2018

otser deu ser el pes específic de la caserna de la Guàr-
dia Civil a Manresa, que havia quedat mig oblidada 
en un extrem de la ciutat fins que la benemérita es 
va convertir en el cos antiindepedentista de moda, 

o les ganes dels CDR manresans per muntar xocolatades a 
manca de més idees per a l’adveniment republicà. En tot cas, 
la convocatòria d’una manifestació espanyolista  ha servit per 
tornar a aglutinar tot l’estol de l’extrema dreta de la Catalunya 
central i fer-lo desfilar en un diumenge qualsevol que, si no 
fos per aquestes atraccions improvisades, no passaria a la his-
tòria. I, evidentment, els moviments antifeixistes i pro-repú-
blica locals s’han afanyat a vertebrar una contramanifestació 
per endolcir una jornada amarga que, finalment, ha comptat 
amb la col·laboració inestimable de la pluja.

No s’entén l’obsessió per fer sortir Manresa a la tele com a 
bressol de manifestacions dels valors espanyols més rancis. 
En nom de la majoria silenciosa –ara ja eixordant però no 
pas majoritària– ja es va haver d’acollir una primera mo-
bilització a la plaça d’Espanya no autoritzada pel govern 
local, però avalada des de la Generalitat del 155. Ara, un 
altre capítol funest del moment crític que viu el país, on 
hi ha amenaces i presó per demanar drets fonamentals i 
democràtics i carta blanca per passar-se’ls pel folre. Tot ple-
gat, esperpèntic. Només esperem que, un mal dia, davant 
de tanta provocació i desempara, algú no perdi els papers 
i hi hagi balls de bastons. De moment, en espera dels es-
deveniments, la segregació de bilis amenaça a fer esclatar 
la de més d’un.     

P

PONTS D’ADOCTRINAMENT
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

LA LLUM 2.0(22)
l tret de sortida de 
la celebració dels 
500 anys de l’arri-
bada de sant Igna-

si de Loiola a Manresa va 
tenir molta més repercus-
sió de la que s’esperava. 
No pel fet que fos un èxit, 
sinó al contrari. Tal com 
us vaig explicar en l’espòi-
ler del mes passat, el 5 de 
gener del 2022 es va ce-
lebrar una cavalcada amb 
la presència del Papa de 
Roma i la seva carrossa, el 
Papamòbil. El colofó de 
l’acte era el truc de màgia 
amb el qual el Mago Pop 
havia de fer desaparèixer 
el cap de l’Església Catòli-
ca al Pont Vell i fer-lo apa-
rèixer al terrat de la Cova. 
Malauradament, el truc 
no va anar com s’esperava 
i el Pontífex es va esfumar 
sense deixar rastre.

Consegüentment, en les 
setmanes posteriors la 
ciutat va ser envaïda per 
agents dels serveis d'intel·ligència d’ar-
reu del món, així com la Guàrdia Suïs-
sa –els serveis vaticans de seguretat– i 
milers de curiosos i fanàtics religiosos. 
Tots units amb l’únic objectiu de trobar 
el Papa de Roma. Sense cap mena de 
dubte, aquest va ser el fet que va ocu-
par més noticiaris i tertúlies en els pri-
mers mesos d’aquell 2022. Manresa era 
trending topic i protagonista absoluta 
dels mems més viralitzats a la xarxa. Tal 
com deia Oscar Wilde, «només hi ha 
una cosa pitjor que parlin malament 
de tu; que no se’n parli».
 
Sospitosament, el dia 21 de febrer es 
va obrar el miracle. Una forta llum pro-
vinent del cel –alguns asseguren que 
provenia d’un helicòpter– va il·luminar 
el carrer de Puigmercadal, just davant 
l’entrada de l’Església del Carme. Allà 
romania el Papa, resant atemorit i amb 
clars signes que no tocava ni quarts ni 

Fa quatre mesos i un dia
que el drac se’ns ha desfermat
per haver posar les urnes,
vade retro, Satanàs!,
per saber la gent què pensa
i resoldre el nostre cas.
Un cas que ve de fa segles;
tres-cents anys, si fa o no fa;
d’ençà que amb canons i armes
vam perdre les llibertats.
Què té d’estrany que el monarca
ens hagi desemparat?
Bé que advertia la Trinca
«de tants Felips Déu me’n guard!»
Fa quatre mesos i un dia
i aquest és el resultat:
mig govern és a l’exili,
l’altre mig de poc li ha anat
d’acabar com en Junqueras
i en Quim Forn, empresonats.
I no diguem dels dos Jordis;
més de cent dies ja fa
que els tenim a la garjola
com si fossin criminals
per haver engrescat el poble,
somrient i amb el cap alt,
sense un bri de violència
i de manera exemplar.
Fa quatre mesos i un dia
i estem empantanegats,
per més que una altra vegada
els hàgim alliçonat,
no amb les armes, amb les urnes
i la nostra dignitat!
De cap manera no admeten
que en Puigdemont que ha guanyat
segueixi amb la presidència
de la Generalitat
i amb coaccions i amenaces
i denúncies als jutjats,
ens volen mansois i dòcils; 
ens volen humiliats.
Fa quatre mesos i un dia
que vàrem aixecar el cap
desafiant amb les urnes
la violència d’estat.
Quatre mesos, quatre llustres,
o tres segles, tant se val!
El que val és que aquest poble
no té ànima d’esclau
per més que lleis i monarques
ens imposin el dogal.
No hi ha pau sense justícia
i el dret a la llibertat.
Que sant Jordi ens protegeixi
i ens ajudi en el combat!

hores. Segons els corresponsals que hi 
havia a la ciutat i que van ser avisats 
de l’aparició puntualment per l’Ajun-
tament, aquella imatge del Pontífex 
recordava molt la cèlebre escena intro-
ductòria de la sèrie Mr. Bean, però amb 
el personatge actuant sota els efectes 
de la burundanga.

El bisbe de Roma es va recuperar en 
pocs dies, però no va ser capaç de re-
cordar res del que li havia passat. Al-
guns afirmen que va passar aquell mes 
i mig de la desaparició amb Déu, altres 
que va ser abduït pels extraterrestres, 
però molts manresans tenen la sospita 
que el Pontífex va ser segrestat i utilit-
zat pel consistori per coprotagonitzar 
la campanya publicitària més gran de 
la història: El Miracle de la Llum 2.0(22) 
de Manresa. 

Habemus Papam!

E
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VA COM VA LLUM DEGÀS

SI BEUS, NO TRAVESSIS EL CARRERLA LLUM 2.0(22)
ui no recorda aquell famós 
anunci de la direcció general 
de Trànsit per prevenir els acci-
dents de carretera en què Stevie 

Wonder demanava de no conduir be-
gut: «Si bebes, no conduzcas», o el que 
és el mateix, Don’t drive drunk, tema 
creat pel cantant, compositor i activis-
ta social per a la pel·lícula La dona de 
vermell. D’això fa ja més de trenta anys 
i l’eslògan es manté viu en el record i vi-
gent a la realitat, ja que l’alcohol conti-
nua essent una de les causes principals 
de la sinistralitat a les carreteres. D’un 
temps ençà, però, i en això Manresa és 
capdavantera, els atropellaments ur-
bans són deguts als mateixos vianants 
que, sota l’efecte de l’alcohol, traves-
sen a la babalà. D’aquí que, en aquests 
casos, qui és sotmès a la prova d’alco-

holèmia sigui el vianant atropellat. En 
bona lògica, qui provoca un accident 
–a banda que la víctima sigui el mateix 
causant– hauria de poder ser sancionat, 
per més vianant que sigui. A Manresa, 

Q

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

en aquests darrers dies s’han produït 
dos accidents en què, sortosament, els 
vianants infractors n’han sortit prou ben 
parats. Per ser justos, ara només caldria 
que els atropellats paguin el beure.  
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PUBLICITAT SUBLIMINAL
El mateix amic també em fa notar la 
casualitat que es produeix a la parada 
d’autobús del carrer de Sant Cristòfol, 
gairebé on desemboca a la carretera 
de Vic, que veieu a la fotografia. El punt 
s’escau, precisament, just davant del 
concessionari de la marca Opel i, d’al-
guna manera, sembla que t’està dient 
que en lloc d’agafar l’autobús, et com-
pris un cotxe. Més clar que l’aigua: una 
marquesina del transport públic que 
promou l’ús del vehicle privat.

ES BUSCA RECTOR
El diari Ara –i també altres rotatius 
com Regió7–, ha publicat a primers 
de febrer un anunci d’oferta de feina 
ben curiosa. Ni més ni menys que una 
vacant de rector de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC). Sembla, doncs, que el fu-
tur de la nostra Universitat dependrà 
d’un procés de selecció de personal, 
no pas com en els centres públics en 

ES TALLEN DONES
Em sembla recordar que era l’humo-
rista Ramon qui afirmava que, molt 
sovint, malgrat que parlem la matei-
xa llengua, no ens entenem. A sobre, 
enmig de la campanya planetària del 
#metoo –relacionada amb els abusos 
sexuals a dones–, les reivindicacions 
feministes en contra de l’heteropatriar-
cat i la xacra de la violència masclista 
cal anar molt amb compte amb l’ús 
que es fa de les paraules i els lemes. Un 
amable lector em fa arribar un anun-
ci, si voleu divertit, d’Iratxe perruquers, 
del carrer de Carrasco i Formiguera, en 
el qual, en una reducció màxima de 
conceptes, el dimecres s’ofereix tallar 
dona per 13,40 €. Tractant-se d’una 
perruqueria, es pot sobreentendre que 
es tracta d’un tallat de cabells i no pas 
d’una macabra mutilació.    

L’ALTRA PLACA 
COMMEMORATIVA
Com s’apunta al Tema del Mes, el di-
mecres 31 de gener passat es va inau-
gurar una placa commemorativa en 
memòria del periodista Josep Maria 
Planes al carrer de la Canal. L’endemà, 
l’autor del reportatge central, Carles 
Claret, va anar fins a l’indret en qües-
tió a immortalitzar-la de prop i de dia. 
En baixar cap al carrer del Born, enca-
ra amb la càmera entre les mans, es 
va trobar amb un cartell al portal de 

la casa cantonera que queda a mà es-
querra que també va voler retratar. Es 
tracta, malauradament, d’un altre ad-
vertiment i apel·lació al civisme ciutadà 
davant de la defecació descontrolada 
de cans, però força més elaborat. El 
lema Paguem justos per pecadors i 
l’ús d’iconografia és ben destacable.   

UN 10 EN COL·LOCACIÓ
Si el cartell anterior destaca com a 
exemple de feina ben feta, la foto que 
em passa un amic feta a la carretera de 
Vic, molt a prop de la nova rotonda, re-
presenta tot el contrari. Talment com si 
la placa informativa del trànsit hagués 
estat plantada per l’acreditada em-
presa Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a 
domicilio o potser per Rius i Canals, bu-
nyols municipals que, crec, és la marca 
amb què es contracta l’obra pública a 
Catalunya. En fi... a algú se li acudiria 
plantificar un gran panell com aquell 
just darrere d’una banderola publici-
tària que el tapa? Em sembla que no 
calen ni comentaris.

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS
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DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

UN VELL, FOSC I EMPRENYADOR RECORD (I)
i ha fets que queden en un racó 
de les golfes del nostre cervell i 
allà reposen. Records que fan de 
mal recordar per no saber com 

abordar-los i amb quins sentiments i 
emocions. Segurament els fets de l’any 
1952 ens donen per ajaure persones, 
personatges i àmbits socials en el di-
van, saber què i per què va passar sem-
bla matèria inútil a causa del temps 
transcorregut i la manipulació que 
nosaltres mateixos ens fem en recor-
dar. Recordar moltes vegades ens fa fer 
trampes matisades per les emocions, 
vivències enterbolides pels sentiments.

La mort per agressió de Josefina Vi-
laseca Alsina el desembre de 1952 
va provocar un enrenou important a 
la comarca. Va morir el dia de Nadal 
d’aquell any, a la clínica de Sant Josep, 
on estava ingressada per ser atesa de 
les ferides rebudes, 21 dies després de 
ser agredida per un intent de violació 
en una masia d’Horta d’Avinyó.

Des d’aquest moment, el cristall poli-
èdric de la realitat ens dona diverses 
oportunitats de reflexió: la pobresa de 
la postguerra (in)civil, una família del 
costat perdedor, una Església majori-
tàriament fanàtica (ni ombres de Con-
cili actualitzador ni figures com Mn. Ju-
nyent estaven a l’horitzó), la crònica de 
«sucesos» com a element d’entreteni-
ment de la societat (futbol a part, la re-

vista El Caso feia encara no un any que 
existia), la pagesia i l’element rural, una 
societat grisa sense TV i delerosa de po-
der comentar altres coses que la pobra 
rutina, un àmbit polític únic (i de pensa-
ment únic)... podríem trobar molts més 
elements sociològics que expliquin les 
conductes i les reaccions posteriors.

Tot plegat ens dona una situació idònia 
per tal de treure profit, cadascú i cada 
àmbit des del seu lloc, de la desgràcia: 
una noia de 12 anys és apunyalada di-
verses vegades en una agressió feta per 
un mosso de la masia on feia feines (12 
anys! I ja treballant, circumstància habi-
tual a l’època), una ocasió única per tal 

que l’església catòlica, espanyola, i ca-
talana, hi veiés una ocasió per establir 
similituds amb Maria Goretti, assassina-
da just 50 anys abans a Itàlia i que no-
més 2 anys abans (1950) era santificada. 

Hem de parar atenció en la repressió 
sexual que imposava la doctrina catò-
lica (he escrit imposava?). Encara recor-
do el mantra que, en la meva infantesa, 
es repetia a les escoles: «virgen hasta el 
altar y pura hasta la muerte», abstinèn-
cia sexual dirigida a les dones sobretot, 
que els homes, ja se sap... Els homes 
tenen butlla.

Continuarà...

H

els quals es presenten diverses candi-
datures i se celebren eleccions. No sé 
pas si, per evitar suspicàcies, serà mi-
llor contractar un rector o rectora que 
no sigui ni de Vic ni de Manresa. Per 
allò de tenir una visió neutral, vaja.

AVÍS PER A NAVEGANTS
I acabo el repàs mensual amb un ad-

vertiment que podria semblar insòlit, 
però que, vistos els esdeveniments de 
l’actualitat i la necessitat de moltes 
persones de trobar un sostre on viu-
re, potser no ho és tant. Es tracta de 
la porta d’entrada d’un bloc del carrer 
de Santa Llúcia on els propietaris vo-
len deixar ben clar que a la finca ni hi 
falta ni hi sobra ningú.    
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

CARME CURRIUS, ENTRE LYCRA, COTÓ I CRETONA

el nom pot ser que no us soni, però aquesta fesomia... 
I doncs, no cal pas ser modista per reconèixer-la. No-
més que us convingui un pessic de roba i segur que la 
recordeu, allà a la casa dels Trossos, al carrer del Cos, a 

tocar del Bruc. Ara mateix, a les portes del Carnaval, no n’hi 
ha pas poca de gent que fa cua per guarnir-se! I és que, amb 
els tutorials d’internet i màquines a preu de ganga, cosir avui 
és moda. I la Carme –Carme Currius i Vilaginés– té la tela que 
els convé. Filla del Jaume i de la Palmira, després de fer la pri-
mària al Sagrat Cor i deixar esclatar l’adolescència i el batxi-
llerat al Peguera, va decidir que ella estudiaria disseny i patro-
natge. Tallar, embastar, emprovar i cosir! Per a major estímul, 
la mare acabava de parar botiga al carrer de la Mel –la prime-
ra casa dels Trossos– i la Carme d’ençà els divuit anys hi farà 
mitja jornada cada matí. Dos anys després, el 1982, comença 
l’anar i venir a Barcelona cada tarda. Els primers passos fo-
ren a l’escola de Felicidad Duce, aleshores octogenària, en 
un ambient devot del gran Balenciaga. Però, entre disseny, 
patró i puntada, la Carme descobreix també la llibertat, i s’es-
capa a resseguir carrers i botigues, a conèixer gent i idees. El 
seu caràcter entusiasta es multiplica, i al cap de quatre anys 
ja ha deixat els estudis a favor de la recerca i la producció. De 
primer a Textures, un taller creat per Rosa Escalé i Montserrat 
Selga per tal de teixir, estudiar i fins fer cursos de tèxtil. I ben 

poc després, l’any 1986, munta un taller on fer les pròpies 
confeccions, que són de punt i triomfen un estiu i un altre a 
les botigues de Sitges. Retalls cada matí, taller cada tarda i, 
als migdies, fent el paper de comercial, gairebé que li acaben 
la corda. Encara més, bo i casada, i mare del Roc i després de 
la Cristina... És aleshores, amb més idees que no pas temps, 
que s’associarà amb la seva cunyada Consol i la seva cosina 
Nuri i fundaran la Línia parentela! I per allò de trobar soluci-
ons quan hi ha una ensopegada, diversifiquen cotó i punt, i 
s’introdueixen al món de la lycra: comencen a vestir esportis-
tes i clubs, grups de dansa, de hip-hop i fins de correfocs d’ar-
reu de la Catalunya Central, i més lluny i tot si convé. Cal dir 
que ha estat un no parar? Trenta-set anys fent dotze o tretze 
hores diàries, «i tot a base de boca-orella. No hem sortit mai a 
buscar feina!». Però li agrada –pensar, dissenyar, tallar, cosir... 
–i encara més tractar amb la gent. I és que entre cotó, lycres 
i cretones, la Carme sap atendre tothom, sigui una reposa-
da entusiasta del patchwork o la més atrevida trapezista del 
circ. I sap que el secret no és tant treballar sinó passar-s’ho bé 
treballant. Això sí, bon punt el divendres s’acaba, ella se’n va a 
fer coreografies al Kursaal. Perquè li agrada sortir i li encanta 
la festa. I us la podeu trobar un dia, a la impensada, a París 
–hi ha fet cap més de vint vegades!– o encara, sota un tros de 
roba acolorit, als propers balls de carnestoltes. 

P



MILERS 
D’ESPELMES 

PER A UNA 
NOVA LLUM

Dimarts, 20 de febrer, a les 19.30 h, 
t’esperem a la plaça de Sant Domènec per començar 

la gran encesa de milers d’espelmes als carrers
del centre històric. I convidem a tothom a posar espelmes 

a les fi nestres i als balcons de casa, a les botigues i als comerços, 
per fer de Manresa la ciutat de la nova Llum!

Més informació:
www.bages.omnium.cat 
bages@omnium.cat

Ho organitza:Ho organitza:
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