
1EL CUL DEL POU · GENER 2019

Núm. 341Núm. 349

elpou.cat | 4€ | gener 2019

REVISTA MANRESANA 
D’INFORMACIÓ I OPINIÓ

L’entrevista a 
Josep M. Mestres
Quadreny,
compositor

LA RECUPERACIÓ
D'ESPAIS HISTÒRICS

base portada 2.indd   11 30/12/2018   19:48:51



2 EL CUL DEL POU · GENER 2019

Grau en mestre 
d'Educació Infantil 
d'UManresa
/ vocació
/ responsabilitat
/ rigor
/ innovació docent

Coneixes les iniciatives 
d'UManresa per introduir la 
ciència a les primeres edats?
Vine a descobrir-les a la jornada 
de portes obertes del 6 d'abril de 
2019, de 10h a 14h.

Inscriu-te a: 
www.umanresa.cat/jpo

La Maria és una apassionada 
de la ciència. Per això, ajuda 
els més petits a fer-se preguntes 
i els anima a buscar respostes.
És mestra d’Educació Infantil.

Descobreix la història completa de 
la Maria a: www.umanresa.cat/
mestres-educacio-infantil

FACULTAT
DE CIÈNCIES SOCIALS
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editorial

es recerques que els usuaris d’internet fan a Google –que esdevé pràcti-
cament hegemònic entre els internautes de l’estat espanyol i canalitza més 
d’un 95% de les consultes– enllacen a quantitats infinites d’informació de 
tots els camps imaginables. Ara bé, tant l’ordre dels resultats com la qua-
litat dels enllaços a continguts cada cop estan més controlats per evitar 
duplicitats i còpies esbiaixades de textos i imatges originals. Google no 
vol perdre el prestigi i, encara menys, la confiança dels que esperen trobar 

la informació classificada amb criteris de versemblança i bones experiències dels visitants a les 
pàgines web on aterren, esquivant el decantament cap a espais curulls d’interessos espuris. Amb 
tot, desgranar el gra de la palla i desenvolupar l’esperit crític –davant de qualsevol mitjà de comu-
nicació, no únicament internet– és vital per combatre la desinformació i, en el context centrat en 
les notícies i l’anàlisi periodística, bandejar les recurrents fake news, capaces de manipular els fets 
més recents i, amb interessos propagandístics o de relat, els esdeveniments històrics. 

Des de ja fa una bona colla de números, el Pou és conscient de la necessitat d’afavorir el relat 
històric local de qualitat o, potser més ben dit, l’anàlisi historiogràfica que, si és el cas, revisi els 
fets succeïts posats negre sobre blanc per –només– una part d’aquells que els van viure.La nostra 
funció hemerogràfica del passat manresà, al marge de la que es pugui desprendre de més de tres 
dècades de publicació mensual, ens ha portat a, entre altres, obrir les portes d’interiors d’immo-
bles singulars, buscar tines al subsol de la trama urbana, fixar-nos en el passat d’una bona colla 
de farmàcies amb més de cent anys d’història o resseguir l’anecdotari dels col·leccionistes d’au-
tomòbils antics. Sempre que ens ha estat possible, hem recorregut a testimonis vius i a la crònica 
social consensuada per una bona colla de ciutadans. 

D’aquesta manera, l’objectivitat dels episodis descrits s’eleva a un nivell d’autenticitat que perme-
trà a les generacions futures disposar de fonts i referents útils per reconstruir la història, a través 
del paper o, ara cada cop més, en les bases de dades dels servidors connectats a la xarxa. Creiem 
que la nostra funció és donar veu a testimonis vius i fer-los parlar de la quotidianitat manresana 
d’altres temps. Novament, en aquest número, destaquem la importància de descriure amb detall 
i associar als fets passats els vestigis i racons de la ciutat, a conservar i divulgar a tothom qui ho 
vulgui el patrimoni del municipi i a relacionar carrers, places, edificis i infraestructures amb tant 
rigor històric com sigui possible.

L

Rigor històric
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notícies del pou

fa 25 anys

Taula rodona al Casino sobre 
‘Manresa, a vista de pinzell’ 
El dia 5 de desembre es va fer una nova taula rodona, dins 
del cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultu-
ral del Casino, sobre el tema: Manresa, a vista de pinzell, 
amb la presència dels pintors Jaume Casacuberta i Ferran 

En el reportatge central del mes, Joan Piqué i David-Joan 
Torra parlaven amb membres de la comunitat xinesa, des-
prés que el dia 7 de gener la policia nacional hagués detingut 
cinc ciutadans d’aquest origen en tres dels cinc restaurants 
de la comunitat que hi havia llavors a Manresa. El primer 
restaurant xinès s’havia obert l’any 1988, a la carretera de 
Cardona. Es desconeixia la xifra real de ciutadans xinesos 
que vivien a la ciutat. Es parlava d’un centenar, tot i que en 
l’últim cens només en constaven set perquè molts tenien 
residència oficial a Barcelona. Tant els propietaris dels esta-
bliments com el comissari de la Policia Nacional, Francisco 
Alguacil, negaven cap indici de relació amb la màfia. 

El dia 8 de gener s’estrenava la 37a Innocentada de Man-
resa, escrita per Agustí Soler i Mas, amb el títol de Parit el 
maig. El dia abans, la Simfònica del Vallès havia interpretat 
el concert de Cap d’Any, amb una setmana de retard, des-
prés de trencar relacions amb l’Orfeó Manresà. El dia 15, 
una fuita de gas natural provocava una explosió en un àtic 
del carrer de Girona i feria un jove. El dia 19, quatre perso-
nes eren detingudes per haver organitzat presumptament 
una xarxa de blanqueig de diner il·legal, especialment en 
premis de la loteria nacional. I el dia 21, Bloc, l’Agrupació 
Cultural del Bages i l’Orfeó Manresà presentaven conjun-
tament el programa d’actes culturals del trimestre. 

La comunitat xinesa 
parlava a la revista

La Innocentada evocava el Maig del 68

Costa, i Francesc Vilà, director del Museu Comarcal de 
Manresa. En el mateix acte es va presentar el número de 
desembre de la revista, amb un ampli reportatge de la ciu-
tat com a model pictòric. 

Vilamala publica l’auca 
dels Amics de l’Art Romànic 
Joan Vilamala, col·laborador habitual de la revista, acaba 
de publicar l’Auca dels Amics de l’Art Romànic del Bages, 
amb il·lustracions de Glòria Casas i Disseny d’Anna Martí. 
Com sempre, la podeu consultar a La paret de les auques 
(www.auques.cat).

L’enhorabona 
als companys de Regió7 
Els membres de l’Associació Cultural El Pou de la gallina, 
entitat editora d’aquesta revista, feliciten els companys del 
diari Regió7, que el dia 30 de desembre passat van iniciar 
la celebració dels 40 anys d’aquest mitjà de referència a la 
Catalunya Central, amb la publicació de la reproducció 
del primer número, aparegut a les acaballes de l’any 1978. 
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Veïns implicats
Fa poques setmanes es donava a 
conèixer una iniciativa curiosa i inte-
ressant: un grup de veïns del carrer de 
Josep M. Planes –que enllaça la plaça 
de la Font de les Oques (al costat del 
carrer de Carrasco i Formiguera) amb 
el passeig de Pere III, pel darrere de 
l’edifici de Correus– han instal·lat un 
mural on es fa una petita referència 
biogràfica al jove periodista al qual 
està dedicat el carrer. Va ser assassinat 
l’any 1936 a Barcelona i és un dels re-
ferents del valent periodisme d’inves-
tigació dels anys 30 del segle passat, a 
banda de formar part de la galeria de 
manresans il·lustres.

Fent aquesta acció s’aconsegueixen 
tres coses molt importants: donar 
a conèixer al vianant qui era la per-
sona que dona nom al carrer per on 
passa, implicació sociocultural amb 
la ciutat i millora de l’aparença d’un 
espai fins ara marginal, al costat de 
l’entrada de la finca comunitària. Pot 
semblar una qüestió anecdòtica i no-
més simpàtica, però penso que va 
molt més enllà i val la pena donar-hi 

el valor que té. No és, lamentable-
ment, corrent que la ciutadania faci 
accions d’aquest tipus i s’impliqui en 
afers d’àmbit ciutadà. És alhora una 
mostra més de l’intent de dignificar 
diversos racons urbans, que s’han de 
situar al costat d’altres iniciatives de 
decorar, amb murals realitzats per ar-
tistes, parets mitgeres que es trobaven 
en un pèssim estat. L’Ajuntament ha 
tingut l’encert de proposar un pla que 
a poc a poc ha anat donant els seus 
fruits. Alhora contribueix a millorar 
significativament la informació que 
el ciutadà té de la història de la ciutat 
i de les característiques de determi-
nats indrets, en la línia dels plafons 
informatius que hi ha escampats, per 
iniciativa municipal, en diversos es-
pais i monuments d’interès històric i 
artístic. Per tant, em cal felicitar els 
seus promotors, desitjant que pugui 
servir alhora d’exemple per a d’altres 
llocs. I esperant que ara no vinguin 
els brètols compulsius que hi ha pel 
món a trinxar tot allò que veuen net, 
polit i endreçat.

Antoni Daura i Jorba (article publicat 
a www.elpou.cat)

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Aquesta tarda, al Refugi Antiaeri Renaixença, 
80è aniversari dels bombardejos de Manresa, 
recordant i tornant a donar llum a les víctimes, 
conduïts per @quimmoya. Ha estat intens, sentit 
i reconfortant.

Nadal. Quarts de vuit del vespre. Volia passar una estona a Lledoners, do-
nar suport als presos polítics, sentir la versió de @joan_bonanit. Impossible 
arribar. Sortint de Manresa, quilòmetres de cua. Desconec si el motiu de les 
retencions era aquest. 

22 de desembre. Meritxell Carrasco @mericarrasco22

25 de desembre. Joan Vinyes  @JoanVinyes, exregidor de 
l’Ajuntament de Manresa

L’èxit en les visites a espais històric generalment tan-
cats al públic justificaria fer la feina de museïtzació i 
explotar el potencial patrimonial de la ciutat.

En efecte, aquest era el motiu. La concentració al pla on hi ha el centre penitencia-
ri va ser tan massiva que hi va haver cues des de la carretera. Molta de la gent que 
hi volia accedir es va quedar embussada. La xarxa en va anar ben plena.

EL POU
DE LA
GALLINA
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de mes a mes

La UBIC celebra els 40 anys 
1 de desembre. L’auditori de la Plana de l’Om acull l’acte 
commemoratiu dels 40 anys de la Unió de Botiguers de 
Manresa, presidit per l’alcalde, Valentí Junyent, la directo-
ra dels Serveis Territorials d’Empresa, Bàrbara Minoves, i 
la presidenta de la UBIC, Tània Infante.

Homenatge als supervivents 
de la Lleva del Biberó 
2 de desembre. Deu integrants de la Lleva del Biberó del 
Bages són homenatjats al saló de sessions de l’Ajuntament, 
en un acte emotiu, promogut pel mateix Ajuntament, el 
Consell Comarcal, el consells de les Persones Grans de 
Manresa i del Bages i l’Associació Memòria i Història. Hi 
intervenen Carme Garcia, directora general de Memòria 
Democràtica; Quim Aloy, president de Memòria i Histò-
ria; Valentí Junyent, alcalde de Manresa, i Agustí Comas, 
president del Consell Comarcal.

El camp de futbol 
Cruyff Court ja és obert 
12 de desembre. L’Ajuntament posa en funcionament el 
camp de futbol Cruyff Court Manel Estiarte, a la plaça del 
Milcentenari, en la primera fase de la transformació de 
l’espai en un parc esportiu.

La Fira de Santa Llúcia 
obre el cicle nadalenc 
13 de desembre. Una vintena de parades omplen la baixa-
da de la Seu, mentre centenars de visitants il·luminen amb 
espelmes el claustre de la basílica, el dia de Santa Llúcia. 

Durant el cap de setmana posterior, les parades es traslla-
den a la plaça Major.

Puyal tanca el cicle de 
‘mirades’ 
13 de desembre. El periodista Joaquim Maria Puyal fa la 
darrera ponència del cicle Manresa des d’una altra mirada, 
una classe magistral sobre la comunicació, amb la col·la-
boració de la cantant i logopeda Nina i alumnes de la Uni-
versitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, i la sala 
Gran del teatre Kursaal plena de gom a gom.

El FABA reivindica l’Anònima
15 de desembre. Els membres del Festival Artístic del Bar-
ri Antic (FABA) organitzen una visita a l’edifici de l’Anòni-
ma per parlar sobre els possibles usos de creació cultural 
de l’espai. 

Temps de pessebres 
15 de desembre. El carrer del Balç acull l’Avantpessebre, 
amb prop de 150 actors que representen escenes bíbliques, 
el mateix dia que el pessebre monumental del Grup Pesse-
brístic de Manresa, amb una espectacular reproducció de 
la plaça Major, el Carme i la Seu, rep 1.700 visitants a l’Es-
pai7 del Casino. El dia 26, el pessebre del Pont Llarg, que 
estrena novetats tecnològiques i incorpora la nova escena 
dels vinaters, rep 2.500 visitants.

El president Torra clou 
la capitalitat cultural 
15 de desembre. El president de la Generalitat, Quin Tor-
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Problemes d’il·luminació nadalenca
Iluminaciones Icnolux SL d’Igualada ha estat l’encarrega-
da de muntar la il·luminació de Nadal, com l’any passat, i 
novament associacions i botiguers s’han trobat amb més 
problemes que solucions a l’hora de penjar els llums que 
havien demanat. Malgrat que el regidor de Comerç, Mer-
cats i Indústria, Jaume Arnau, va reconèixer que l’any pas-
sat ja havien tingut problemes amb l’esmentat instal·lador 
de l’Anoia, enguany han repetit, i una vegada més, els boti-
guers s’han queixat de la falta de seriositat. Cal reconèixer 
l’originalitat d’algunes de les propostes, com per exemple 
el cub vermell de la plaça de Crist Rei, els arbres de llumi-
nositat blanca de la Bonavista o l’encert efectista del Born. 
Però des del sector de Sobrerroca, amb la plaça Major, 
Sant Miquel, fins a Guimerà, tothom ha protestat per la in-
formalitat de l’empresa. I sobretot al carrer Barcelona han 
denunciat que s’han sentit enganyats per l’instal·lador, que 
no ha complert la seva part del contracte. És clar que l’any 
vinent, molts botiguers no repetiran l’experiència.

Manresa tornarà a ser ciutat gran
Ja ho és realment, però oficialment la ciutat haurà d’espe-
rar fins a finals de gener, quan l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE) en certifiqui la legalitat de les dades. Des de 
l’1 de gener del 2018, Manresa comptabilitza 76.347 ha-
bitants de manera oficial, segons el padró municipal, que 
s’ha de revisar cada mes de gener, a diferència del segle 
passat quan es feia cada cinc anys. Tot i les imperfeccions 
del sistema –en una llar on oficialment viuen 5 xinesos, 
en realitat n’hi habiten onze–, les dades aparenten ser més 
realistes que les de l’INE, que sempre són més restrictives. 
Malauradament, el cens encara es continua fent cada deu 
anys, tot i que es fonamenta en dades del Padró Municipal 
d’Habitants. Tot i les millores en el tractament de la in-
formació, amb l’ús de tècniques informàtiques avançades 
i de qüestionaris personalitzats, les dades de l’INE sempre 
estan sota sospita, sobretot en aquelles localitats al llindar 
de poder adquirir més transferències estatals, amb el cor-
responent increment d’ingressos pressupostaris.

ra, i la consellera de Cultura, Laura Borràs, presideixen 
l’acte oficial de cloenda de la capitalitat cultural al saló de 
sessions de l’Ajuntament, amb les actuacions del músic Lli-
bert Fortuny i la ballarina Nàdia Pesarrodona. Hi interve-
nen també l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la regido-
ra de Cultura, Anna Crespo; el president de l’organització, 
Xavier Tudela, i l’alcalde de Cervera, Ramon Royes.

‘Lux Mundi’ enlluerna la Seu 
15 de desembre. En la cloenda de Manresa Capital de la 
Cultura Catalana 2018, al llarg de deu sessions i amb un 
total de 4.000 assistents, l’espectacle Lux Mundi: La Llum 
del Món vesteix de llum i música la basílica de la Seu i 
reinterpreta la llegenda del Misteri de la Llum amb pro-
jeccions que embolcallen els espectadors en un univers de 
colors, llums i sons electrònics, acompanyats en directe 
per un quartet de corda. 

Nou llibre sobre 
el dibuixant Vilanova 
18 de desembre. A la sala d’actes del Casino, es presenta el 

Lux Mundi (Ajt. Manresa)

llibre Joan Vilanova Roset. El personatge i el seu entorn, escrit 
pel seu fill, Joan Vilanova Lleonart, i editat per Zenobita.

El Catà i el Casal fan un 
espectacle intergeneracional
20 de desembre. Alumnes de l’institut Guillem Catà i 
avis del Casal de la Gent Gran participen en l’espectacle 
Nadal al Catà, basat en els Pastorets de Folch i Torres, el 
Poema de Nadal i textos de Joana Raspall, en tres sessi-
ons al teatre Conservatori.

‘Refugiar-se’ recorda 
els bombardejos 
22 de desembre. El refugi antiaeri de la Renaixença acull 
300 espectadors, en sis funcions per veure l’espectacle 
Refugiar-se, dirigit per Quim Moya, dins la programació 
d’activitats per commemorar els 80 anys dels bombarde-
jos franquistes.

Els jocs de taula omplen el 
Campi qui Jugui
27 de desembre. La 33a edició del saló de la infància i la 
joventut porta al complex del Vell Congost una trentena 
d’activitats, la majoria de recuperació de jocs de taula.

Regió7 fa 40 anys
30 de desembre. El diari Regió7 comença la celebració dels 
seus 40 anys amb la reedició del primer número, publicat 
el 30 de desembre de 1978, acompanyat del suplement El 
dia que va néixer Regió7.
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favets...

Ni poc ni massa
uardo una frase extreta d’una entrevis-
ta amb el periodista Iñaki Gabilondo 
on deia: «El problema és tenir llibertat 
d’expressió i no tenir res a dir». Només 
cal veure el que sentim i llegim cada dia 

per subscriure-la. Fent-la una mica més extensa diria que 
la pena és tenir llibertat d’expressió, i més mitjans que 
mai per exercir-la, i no tenir absolutament res a dir. Ima-
ginem un local públic on hi ha un piano amb les tecles a 
la vista. Seria bonic que entrés algun pianista, s’hi asse-
gués i ens regalés una audició. I seria lògic que els que no 
tenen aquella virtut musical s’estiguessin de posar-hi les 
mans al damunt. Però si féssim l’experiment veuríem que 
contínuament passa gent que no resisteix la temptació 
de pitjar les tecles a la babalà sabent que només sortiran 
sons inconnexos, incapaços de formar cap melodia. Però 
tenen el piano al davant i no es poden resistir a grape-
jar-lo. Ara el piano és el facebook, el twitter, el whatsapp, 
la fal·làcia de les xarxes socials. I aquella necessitat que 
tenen tants de sentir-se emissors encara que no tinguin 
res a comunicar. I quan la buidor és absoluta i la neces-
sitat de fer-se sentir és incontrolable, llavors et reenvien 
qualsevol refregit que han rebut d’un altre amb tantes 
poques coses a dir com ells. 

I mentre aquí passa això, al món hi ha milers de persones 
amb formació, amb inquietuds i amb moltes coses per ex-
pressar però sense llibertat ni possibilitats tècniques per 
fer-ho. Societats on fins i tot la telefonia més bàsica és un 
luxe i emetre segons quina opinió és jugar-se la vida. Per 
això cada vegada que algú s’aprofita de la nostra opulèn-
cia tècnica per comunicar una imbecil·litat o de la nos-
tra llibertat d’expressió per provocar amb un exabrupte, 
penso que és com un insult cap a aquella altra part de la 
humanitat. Homes i dones als quals compadeixo per les 
seves mancances mentre sento per ells la sana enveja que 
em provoquen la seva riquesa interior i les seves il·lusi-
ons. Llavors acabo pensant que moltes vegades és millor 
desitjar que tenir. I encaro l’any nou amb un prec que vaig 
veure escrit un cop en una d’aquelles rajoles que hi havia 
a l’entrada d’algunes llars: «Verge santa del Roser/feu que 
sempre a aquesta casa/no hi hagi ni poc ni massa/ sinó el 
just per viure bé». La resta ens empobreix.

Un servei impresentable
ust un mes després del descarrilament a 
Vacarisses, amb una cinquantena de ferits 
i un accident mortal, la línia R4 entre Ter-
rassa i Manresa tornava a funcionar el 
vespre del 20 de desembre, però lluny de 

la normalitat. D’entrada, només passava un tren cada hora 
entre Barcelona i Manresa, mentre que la freqüència entre 
Barcelona i Terrassa, en el mateix espai de temps, va ser de 
8 combois. El tren que va passar a les nou del vespre per la 
plaça de Catalunya va arribar a la capital del Bages a les 22:55, 
pràcticament dues hores més tard. Un servei del tot inade-
quat i ben lluny de qualsevol normalitat. Es tracta d’un incre-
ment real de 40 minuts, que no es justifica per la precaució en 
passar pel tram afectat. A més a més, de Terrassa a Manresa, 
els panells informatius van deixar de funcionar. Més ben dit, 
desinformaven. De manera que anunciaven les parades a la 
babalà: tan aviat apareixia en les pantalles dels monitors Sant 
Feliu com Molins de Rei. En ésser de nit, alguns passatgers 
es van queixar ostentosament amb tota la raó, que ningú 
no els va avisar sobre l’estació corresponent, de manera que 
van anar a parar fins a Sant Vicenç de Castellet, quan havien 
d’haver baixat, per exemple, a Castellbell i el Vilar.

L’estació de la plaça de Catalunya de Barcelona presenta 
un caos organitzatiu considerable, amb manca de lavabos 
i serveis personals que fa anys que no funcionen, en no 
haver-los rehabilitat; segurates que llueixen múscul per 
impressionar no se sap ben bé a qui, els manters de venda 
ambulant que s’han fet seva la gran majoria de l’espai útil 
de l’estació i dificulten la normal circulació dels vianants, 
unes màquines expenedores de bitllets que no admeten 
sovint targetes en perfectes condicions de funcionament 
i un passotisme impresentable en alguns treballadors de 
Renfe, que semblen aliens a una problemàtica que els afec-
ta diàriament. El més curiós del cas és que ningú no se’n 
fa responsable! Davant d’aquesta patètica situació, no és 
estrany que Damià Calvet, conseller de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat, hagi demanat la renegociació 
del traspàs de Rodalies amb el Ministeri de Foment al més 
aviat possible, davant dels incompliments dels plans d’in-
versió aprovats i també per la lentitud dels treballs en la 
xarxa ferroviària, que suposen unes limitacions de veloci-
tat, amb retards inacceptables per als usuaris.

G J
Jordi SardansJosep M. Oliva



9EL POU · GENER 2019

El resilient marc 
mental franquista 

eorge Lakoff defineix el marc mental com 
la suma d’un conjunt d’expressions i llen-
guatge, i, alhora, de conceptes ideològics 
que, mitjançant la popularització, cons-
trueixen un espai ideològic que condicio-

na una societat. Aquest lingüista cognitiu també és conegut 
per la teoria de la metàfora conceptual aplicada a l’anàlisi 
política en termes de frames, marcs en anglès. Un plante-
jament que té moltes similituds –si s’encara des d’una visió 
de psicoanàlisi i construcció de l’opinió pública– amb el 
discurs d’hegemonia popularitzat pel postmarxista Ernesto 
Laclau, que tant agrada als podemites. Passant per Lakoff i 
Laclau, faig cap a l’espai de convivència que ens vam donar. O 
sigui, el marc, en termes lakoffians, del qual s’omple la boca 
Albert Rivera i, en bona part, Pablo Casado. Ni l’un, nascut 
l’any 1979, ni l’altre, que va venir al món el 1981, van con-
tribuir a donar res. Ni ells, ni un 60% llarg d’espanyols vius 
van votar –no pas validar– l’statu quo encetat el 1978. Un 
règim forjat sobre un immutable articulat constitucional i 
una indivisibilitat territorial que, peti qui peti, ha de con-
tinuar sent sant i senya al regne d’Espanya. Els arguments 
falsament legalistes d’aquesta nova classe política arranada 
a la dreta –i bona part de la dita d’esquerres– serien ben ca-
duques si una bossa de ciutadans no estiguessin entrampats 
amb les glòries edulcorades del franquisme i no rebessin un 
discurs sibil·lí continuat dels mitjans de comunicació po-
tinejats per l’estat i els tentacles obscurs de l’Íbex. Tot s’hi val 
per mantenir ben viu l’engany de la transició i abonar el ter-
reny als partidaris de l’ús ininterromput de les clavegueres 
de l’estat tot i la fi de la dictadura. Als qui permeten que l’alta 
judicatura es rellevi per nepotisme i tràfic d’influències. Als 
que malden perquè Església mantingui tots els privilegis... 
En resum, dels abanderats de l’a por ellos.

Amb motiu de l’aniversari de la Constitució, Barcelona va 
acollir un teatret amb dos rapsodes de luxe: Miquel Roca i 
Felipe González. L’expresident espanyol va dir, com aquell 
qui no vol, que en la taula de redacció de la carta magna 
s’havia obviat el debat entre monarquia o república, ja que 
quedava entès que el borbó triat a dit pel generalísimo era 
un garant suficient per construir un espai democràtic. Una 
contradicció en si mateixa que, quatre dècades després, ha 

G

...i tremendos

revifat –només cal veure els plebiscits promoguts entre els 
estudiants universitaris– i que, al seu dia, va haver de valdre’s 
del 23-F per legitimar la figura d’un monarca convertit en 
estendard d’un canvi de cicle polític. Alhora, qualsevol alter-
nativa federal quedava neutralitzada gràcies al desplegament 
autonòmic. El problema, però, és que quatre dècades després 
aquest model ha quedat obsolet i l’efecte aspirador de poder i 
diner de Madrid ha deixat buides bona part de les regions de 
l’estat. Una mostra que el marc mental unitarista i totalitari 
ha persistit en els governs de torn (PSOE-PP) és que, des 
de la ribotada de l’Estatut, a Catalunya es torna a qüestionar 
l’estatus de la llengua, el model d’ensenyament o la conveni-
ència d’uns mitjans de comunicació públics mentre fa temps 
que estan paralitzades la reforma del finançament i l’incre-
ment de les quotes d’autogovern. A Madrid no n’hi ha ni cinc 
i, en conseqüència, la desinversió es fa palesa no només a 
casa nostra, sinó a altres comunitats infrafinançades com les 
afectades pel bloqueig del corredor mediterrani. 

De fet, no fa pas gaire temps, Felipe feia bolos amb Jordi Pujol, 
un altre bon reciclador d’adeptes al dictador als primers vui-
tanta. Recordo una estona ben amena a l’antiga seu de Caixa 
Manresa a Santa Anna on, durant anys, Adolf Todó va gaudir 
encapçalant unes jornades d’economia que li permetien fer el 
merda. Parlant–ja en passat– del cafè per a tots i de l’estat de 
les autonomies, González feia broma sobre el clatellot de la 
loapa i el molt honorable es vantava dels cops que havia des-
plegat, amb èxit, la tàctica del peix al cove. No obstant això, 
va ser el mateix Pujol qui va pronosticar que les costures del 
model polític espanyol estaven a punt de rebentar. Al seu lli-
bre Residuals o independents? (2011) anunciava la involució 
de la relació entre Catalunya i Espanya i, entre línies, sen-
tenciava que a Madrid advocaven per retirar el que havien 
concedit. Amb l’Estatut al Constitucional, quedava clar que 
Aznar i els seus dinamitaven el pacte del Majestic. La imatge 
de portada de l’edició de Pòrtic i el subtítol del llibre –Quan 
es trenquen els ponts– no van poder ser més premonitoris.

Carles Claret



10 EL POU · GENER 2019



11EL POU · GENER 2019

instant

Laura Serrat

instantànies

Arriba un dia que el verd de les fulles s’esfuma i les flors comencen a arrugar-se. El moment 
que l’aigua del riu veu el final del seu camí. El mar. El precís instant on el sol s’enfonsa a l’aigua i 
només queda un fil de llum taronja. Malgrat estigui a punt de desaparèixer, brilla tant que enca-
ra fa mal als ulls. L’últim tram de la vida conté bellesa, però sovint és difícil percebre-la. «Quan 
la mort és propera i la tristesa i el sofriment dominen els nostres sentiments, encara hi ha vida i 
experiències de l’ànima d’una intensitat potser mai viscudes fins aleshores», apunta la psicòloga 
Marie de Hennezel al seu llibre La mort íntima. L’obra explica l’experiència de l’autora a l’hora de 
treballar en una unitat de cures pal·liatives a París on ajuda a alleugerir la solitud de les persones 
que es troben en la recta final de la vida. Narra unes vivències que s’assimilen a les històries 
que explica la infermera Cèlia Prat, que treballa a l’hospital Sant Andreu, de Manresa, i passa 
la major part del temps a la unitat de cures pal·liatives, ja que és especialitzada en aquest àmbit. 
Apunta que és «una planta que se sol associar amb la mort però, allò que treballem és la vida». 

Dues persones es passegen pel jardí exterior de l’hospital. Un és un ancià que està ingres-
sat i va amb cadira de rodes i l’altre un acompanyant que empeny la cadira. S’aturen davant 
d’un arbre sec, sense fulles. La Cèlia s’hi acosta i abraça l’ancià que ja no pot caminar sol. 
Li agafa la mà i li dedica un somriure ampli mentre els ulls se li empetiteixen. Explica que 
a la planta de cures pal·liatives ha conegut pacients amb qui ha establert lligams íntims. 
Comenta que sovint, abans de morir, «miren de fer palès allò veritablement important per 
a ells i, per tant, intento no deixar escapar mai una frase, un gest o una mirada». El truc per 
atenuar la por de qui s’està morint és inexistent, comenta Prat, «però com a infermera puc 
escoltar les seves inquietuds i intentar ajudar-los a trobar el sentit de viure quan, en algun 
cas, es mantenen immòbils al llit, i senten que ho han perdut tot». 

«A què temem quan estem a punt de morir?», es pregunta la Cèlia. La psicòloga Marie 
de Hennezel reflexiona sobre aquesta qüestió i explica que els qui s’acosten a la mort desco-
breixen de vegades que l’experiència del més enllà se’ls ofereix en l’experiència mateixa de la 
vida, quan ens planteja superacions, canvis o quan ens fa percebre que el temps corre i els 
instants moren a cada moment. Tot i així, la culminació de la nostra vida se’ns presenta com 
un final incert «i tendim a defugir-lo i a desitjar una mort ràpida», considera la infermera. 
Defensa que «si necessitem nou mesos de gestació per néixer té sentit pensar que potser 
també haurem de viure un procés abans de morir». Destaca que la seva tasca és pal·liar el 
dolor d’aquesta etapa final i fer valdre la vida que encara respira en la mirada dels pacients. 

Parla sobre la mort amb una veu dolça, allunyant-la de les representacions tenebroses 
que l’han envoltat al llarg de la història, però sense minimitzar-la. «He vist com se n’anaven 
molts pacients i la mort no em deixa de sorprendre mai», confessa. «De vegades veure 
com una persona s’apaga et pot xocar i no saps com reaccionar, però sempre tens l’opció 
de d’acariciar-la o dedicar-li un somriure», explica. Ella va decidir estudiar infermeria per 
ajudar les persones, però, amb els anys, «m’adono que són els pacients que m’han ajudat a 
mi». «Quan surto de l’hospital on veig situacions límit gaudeixo més dels moments quoti-
dians que m’aporten benestar», apunta. A més, «penso més en la meva mort i en la de les 
persones que estimo i crec que una forma d’afrontar-la és parlar-ne amb normalitat, però 
sovint les persones que m’envolten eviten reflexionar-hi». 

Malgrat la duresa amb què ha d’actuar en determinades situacions, explica que la infermera 
de cures pal·liatives «sol estar poc valorada». Assenyala que els contractes, a nivell del conjunt 
dels infermers, «solen ser precaris i curts». De fet, ella és suplent a Sant Andreu i recorre dife-
rents plantes, depenent de la feina. No obstant això, conclou que «ser infermera m’apassiona 
perquè provoca que cada dia em pregunti: si demà em moro, estic vivint la vida que vull?».

«Si demà em moro, estic 
vivint la vida que vull?»

Marc Prat



12 EL POU · GENER 2019

La importància 
de recuperar 

espais de memòria
Francesc Comas, Ferran Sardans, Jordi Sardans
Fotos: Josep Llobet, Marc Prat, Francesc Rubí

Refugi de la Renaixença. (Foto: Francesc Rubí)
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tema del mestema del mes

Refugis en defensa de la població civil pels 
bombardejos franquistes del 1938-39, sobretot els 
de la Renaixença i la plaça d’Europa; el magatzem 

tancat de la plaça de la Reforma amb escuts i 
pedres gòtiques valuoses del segle XIV; el museu i 

arxiu de la Seu o l’habilitació dels Panyos, la fàbrica 
tèxtil més antiga de l’estat espanyol, són algunes de 

les propostes perquè els ciutadans puguin gaudir 
de nous espais públics visitables. Completen el 

reportatge l’actualització dels noms dels carrers, 
el manteniment d’algunes plaques i expressions 

manresanes antigues.

l 1937 es va fer 
un cens que deia 
que Manresa te-
nia 205 refugis 
antiaeris, molts 
d’ells en cases 
particulars, que 

podien acollir en total més de 26.000 
persones. L’historiador Pere Gasol 
matisa que «al cap de poc, al gener 
d’aquell any, se’n van descartar bas-
tants, perquè a les cases, segons el pes 
de la bomba, es podia col·lapsar l’edi-
fici i quedar la gent enterrada dins». 
Tot i així, se’n van construir al sector 
de les Escodines i Sant Bartomeu. Se-
gurament, els més representatius són 
els dels carrers del Balç, Sobrerroca, 
plaça Major, Fàbrica Nova, Puigterrà, 

E Magatzems Jorba, la Florinda, la Pi-
relli –ara només en queda un senzill 
forat– i el dels Ferrocarrils Catalans 
al carrer de Viladordis. Manresa va 

ser pionera a Catalunya en la cons-
trucció de refugis i en la defensa de la 
població civil, malgrat els problemes 

econòmics, l’escassetat de material i 
de mà d’obra.

Segons Gasol, a Manresa hi va haver 
dos bombardejos a finals de la guerra: 
un el 21 desembre de 1938, amb 33 
morts, «sobretot per la inconsciència 
dels manresans, que no es creien el 
que passava». La realitat és que es van 
llançar bombes de manera indiscrimi-
nada, que van causar víctimes sobre la 
població civil, sobretot al centre de la 
ciutat. Se’n té constància a la plaça de 
Sant Ignasi, al carrer de Guimerà (La 
Creadora), Alcalde Armengou, Bar-
reres, Sant Miquel, etc. Un altre, va 
ser el del 19 de gener de 1939, amb 2 
víctimes mortals, «cinc dies abans que 
entressin els franquistes a la ciutat, per 

«Es podria museïtzar el 
refugi de la Renaixença 
per aconseguir que els 
visitants connectin amb 
els bombardejos a través 
de les emocions amb una 
museografia innovadora». 
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atemorir la població i demostrar qui 
eren el vencedor i el vençut». 

La Junta de Defensa Passiva va reco-
manar mesures preventives com ara 
que en sentir el senyal d’alarma –un 
toc llarg de sirena– la gent acudís al 
refugi més immediat i no s’estigués al 
carrer. En aquest cas, calia estirar-se a 
terra amb les mans al clatell, amb un 
tronc a la boca per evitar els efectes de 
les ones expansives. Al cap de poc, es 
va prohibir utilitzar gas, tret de l’ho-
ra de dinar i de sopar, es va limitar la 
llum de l’interior dels habitatges, es va 
reduir l’energia elèctrica a les vies pú-
bliques i només es podia circular amb 
els llums de ciutat, per evitar ser reco-
neguts pels avions durant la nit.

Pere Gasol explica que la majoria de 
la població creia que Manresa no seria 
bombardejada: «El xiulet de les sirenes 
prevenint un possible bombardeig era 
habitual aquells dies, tant que al final la 
gent no en feia cas», recorda, i insisteix 
que «això va fer que el 21 de desembre 
del 1938 hi haguessin 33 víctimes mor-
tals». L’Alemanya de Hitler i la Itàlia de 
Mussolini van posar aquesta nova arma 
al servei del seu aliat, el general Fran-
co, i d’aquesta manera van poder pro-
var l’aviació abans de la Segona Guerra 
Mundial. Segons l’historiador, «es trac-
tava de fer arribar la guerra a la població 
civil, no solament de causar el màxim 
possible de destrucció física i material, 
sinó també d’aconseguir la seva anul-
lació psicològica». Si volem filar prim, 
encara n’hi hauria un altre: el dia 23 de 
gener de 1939, quan, segons explicita 

l’exèrcit franquista, una de les seves es-
quadres va bombardejar «posicions ene-
migues al sud de Manresa», just el dia 
abans de l’ocupació de la ciutat. 

Apropar els refugis
El 26 d’agost del 2014 es va mostrar, 
dins la Manresa Desconeguda, on es 
refugiava la població durant els bom-
bardejos dels avions franquistes. El re-
corregut convidava a visitar els refugis 
de la plaça d’Europa, Sant Domènec i la 
Renaixença. Va ser un èxit de participa-
ció, amb més de 600 assistents, indica-
dor clar que «la història, la cultura i el 
patrimoni» desperten interès entre els 
ciutadans, com afirma Gasol. Cada any 
s’obren per la Festa Major tres refugis 
antiaeris: el de l’antic parc de bombers 
de la plaça d’Europa, el que queda del 
de Sant Domènec i el del grup escolar 
la Renaixença, que és el més impres-
sionant i més ben conservat dels tres. 
Núria Uró, nascuda el 1927 a Manresa, 
recorda que «quan tocaven les sirenes 
corríem amb una trena a la boca des 
d’allà fins a casa, al carrer de les Piques, i 
fèiem servir el que hi teníem». La Núria 
assenyala que «anava a col·legi a la Re-
naixença durant el temps de la guerra 
civil» i valora positivament que el refugi 
«es pugui visitar després de tants anys».

L’historiador planteja museïtzar el re-
fugi de la Renaixença, un dels més 
grans i cèntrics de la ciutat, amb forma 
d’espina de peix, per aconseguir que els 
visitants connectin amb els bombarde-
jos a través de les emocions, gràcies a 
l’ús d’elements «estimulants relacionats 
amb la transmissió de continguts amb 

una museografia moderna, innovadora 
i avançada». Exposa que s’hi podrien 
incloure «muntatges de llum, música, 
efectes, sonorització, projeccions...». 
Combinacions espectaculars que tras-
lladin el públic als bombardejos i la 
situació viscuda durant la guerra civil. 
Un altre element podrien ser visites 
guiades –teatralitzades o no–, amb 
plafons audiovisuals al refugi antiaeri. 
Així doncs, l’espai museïtzat hauria de 
permetre al visitant descobrir com era 
l’interior d’un refugi i la por i la incer-
tesa que sentia la població quan arriba-
ven els avions franquistes, amb el so de 
les sirenes, dels motors i de les bombes. 
És sabut que durant el franquisme, el 
refugi de la Renaixença va servir de 
magatzem per tancar-hi els vehicles 
que el jutjat embargava.

Segons la regidora de Cultura de l’Ajun-
tament de Manresa, Anna Crespo, s’es-
tan fent millores al de la Renaixença: 
«S’hi va posar el comptador de llum que 
facilita molt poder-hi fer visites i actes». 
Ara s’han acabat les obres per treure 
peces de formigó de quan era magat-
zem i s’ha retirat tot el quitrà vessat fa 
molts anys, de manera que es recupe-
ra tota una ala inutilitzada. També s’hi 
està habilitant més circulació d’aire per 
reduir-hi la humitat. «En el 2019, es pre-
veu dibuixar-ne planta i alçats per poder 
iniciar un estudi per a la rehabilitació, 
però requereix una inversió important 
pels problemes de les humitats, que 
no només venen de filtracions del pati, 
sinó del freàtic, segons sembla». Amb 
aquestes intervencions,«tindríem un re-
fugi que es podria utilitzar amb més fre-

Al magatzem municipal de la Reforma hi ha escuts de flors i escut de la família dels Cardona. A la dreta l'escut de la família dels Rajadell.



15EL POU · GENER 2019

qüència que fins ara. No necessàriament 
per ser un equipament sempre obert a 
públic, però si molt més sovint».

Pere Gasol destaca que «una de les 
tasques primordials de la investigació 
històrica és donar-la a conèixer a tots 
els segments de la població». Per això 
«s’ha d’apostar per mostrar a la societat 
el gran patrimoni cultural que tenim a 
Manresa». Afegeix que els refugis són 
ideals per crear-hi centres d’interpre-
tació de patrimoni i tirar-hi endavant 
una museïtzació d’elements patrimoni-
als «no només per contemplar i enten-
dre els refugis i els bombardejos, sinó 
també per gaudir de noves vivències 
suggestives que facin les visites memo-
rables». Per a l’historiador manresà, 
«hauria estat interessant mantenir el 
de la plaça de Sant Domènec, que jun-
tament amb l’espai de Sant Ignasi, ha-
gués pogut unir la història moderna i 
contemporània a través del patrimoni 
cultural al centre de la ciutat».

El primer refugi que es va museïtzar a 
Catalunya va ser el de l’estació de tren 
de la Garriga, equipat amb diversos pa-
nells informatius, objectes de l’època i 
un sistema audiovisual. D’altres pobla-
cions han museïtzat refugis antiaeris 
els darrers anys. Molts d’ells inclouen 
plafons, elements d’àudio i audiovisu-
als per conèixer l’evolució del conflic-
te, la vida quotidiana a la rereguarda 
republicana i els estralls provocats pels 
atacs aeris franquistes. 

També seria interessant recuperar el re-
fugi dels carrers Circumval·lació i Sol, 

on falten condicions d’accessibilitat i se-
guretat. La mina hauria de formar part 
d’una més que urgent actuació en una 
de les zones més cèntriques de Manresa, 
com el parc de Puigterrà, increïblement 
abandonada. Pel que fa a aquests refugis, 
Anna Crespo explica que el de la plaça 
d’Europa es pot visitar puntualment. El 
de Puigterrà, «per ara, no està previst 
fer-lo visitable, perquè el risc d’ensorra-
ments és massa elevat i la inversió seria 
enorme». Argumenta que també han 
visitat el de la Renfe: « N’hem fet fotos, 
però la gestió ferroviària no facilita gens 
que de moment sigui visitable. És una 
via per acabar d’explorar».

El magatzem de la Reforma
Des de finals del 2014 es va ubicar a la 
plaça de la Reforma un magatzem que 
recull importants pedres gòtiques dels 
claustres del Carme i Sant Domènec, 
entre d’altres llocs. Es tracta d’un ma-
gatzem de més de 1.000 metres qua-
drats, que guarda més de 700 peces, 
algunes de gran valor. El director del 
Museu Comarcal, Francesc Vilà, expli-
ca que els actuals capitells del Carme 
que es conserven a la plaça de la Refor-
ma són gòtics «i provenen de les pilas-
tres interiors de l’església i dels capitells 
de la portalada d’entrada a l’església». 
Vilà remarca essencialment dos tipus 
de capitells: els provinents de columnes 
quadrolobulades, llisos i sense decora-
ció, i els escairats, sovint trencats, però 
en bon estat de conservació, amb re-
presentacions humanes. «Els de la por-
talada han resistit més que les pilastres 
interiors de l’església, que són de pedra 
sorrenca que no aguanta la intempè-

rie». Guarden també escuts autèntics 
de les famílies Cardona o Rajadell.

Ja fa uns mesos que Francesc Vilà va 
manifestar la voluntat que l’actual col-
lecció d’àbacs i capitells siguin d’ex-
posició pública quan sigui possible. 
És cert que s’hi ha fet algunes visites 
durant la Festa Major, aprofitant les 
possibilitats del programa de la Man-
resa Desconeguda, o les jornades de 
Patrimoni per als tècnics, però cal de-
mocratitzar la Cultura i prioritzar que 
la ciutadania pugui accedir lliurement 
a conèixer el patrimoni de la ciutat. Tal 
i com ha expressat sovint Vilà, caldria 
obrir d’una manera estable, uns dies 
a la setmana, i dinamitzar-ho des del 
Museu Comarcal amb activitats didàc-
tiques, exposicions de petit format i 
sovintejades visites escolars. 

Essencialment, el que cal és posar-hi 
uns horaris de visita. Però, segons Anna 
Crespo, «no tenim previst que sigui un 
espai obert en horaris fixos –almenys 
per ara. Hi ha un projecte d’art i memò-
ria per interpretar els elements que for-
men part del lapidari, que provenen la 
majoria de l’enderroc d’esglésies durant 
la Guerra Civil. El projecte el va encar-
regar el director del Museu Comarcal, 
Francesc Vilà, precisament per posar 
en valor la col·lecció del lapidari, i el va 
fer Jesús Galdón». Explica, però, que 
«es va demanar finançament a Memori-
al Democràtic i ens van respondre que 
ens havíem de presentar a subvencions 
de concurrència pública de la Direcció 
General de Memòria Democràtica que 
no han sortit». És intenció de la regido-

Àbacs, tros de capitell i ornamentacions vegetals del s.XIV, són algunes de les 700 peces que hi ha al magatzem, 
procedents del Carme i de Sant Domènec. (Fotos: Josep Llobet)
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ra poder iniciar el projecte el 2019, però 
dependrà de si hi ha finançament extern.

Què en faran dels Panyos?
Si el departament de Cultura de la Ge-
neralitat té clar que l’edifici Sant Ignasi 
en un futur immediat només ha de ser 
museu, amb un projecte museològic 
propi, cal buscar una nova ubicació a 
l’Arxiu Comarcal que algun polític ja 
s’ha atrevit a dir irònicament que s’hau-
ria de constituir en una nau de Bufal-
vent. El Centre d’Estudis del Bages s’hi 
oposa, en considerar que el servei hau-
ria d’estar el més cèntric possible de la 
ciutat. També bona part dels historia-
dors i fins i tot Josep Alabern, recent-
ment jubilat de les seves responsabili-
tats a Aigües de Manresa, entenen que 
la fàbrica dels Panyos hauria de tenir un 
paper important, perquè té diverses po-
tencialitats. I una, per exemple, podria 
ser com a seu del nou arxiu comarcal. 

Alguns tècnics han opinat que l’ACA 
hi té algunes reserves en considerar 
la zona com a inundable. Però la re-
gidora Anna Crespo és contundent: 

«L’ACA no hi té res a veure, en aques-
tes decisions». Reconeix que «fa molts 
anys que s’hi estan buscant nous usos». 
L’Arxiu Comarcal d’entrada no aniria 
allà: «Hi ha converses iniciades amb 
la Generalitat per ubicar la nova seu 
al Centre Històric». Segons la regido-
ra, la situació política ha aturat aques-
tes decisions, però l’Arxiu és en llista 
d’espera per ser un dels propers arxius 
comarcals en els quals la Generalitat 
inverteixi. I conclou: «Els Panyos re-
quereix una inversió enorme i per po-
der actuar cal saber-ne els nous usos. 
S’estan fent gestions amb el Ministeri 
de Cultura per si pogués finançar part 
de la intervenció, tot i que el moment 
polític tampoc no és el millor».

Museu i arxiu de la Seu
Un altre dels espais que s’hauria d’oferir 
o obrir al coneixement ciutadà és bona 
part de la Seu desconeguda. En primer 
terme un frontal florentí que alguns van 
dir que estava en plena restauració, si-
tuació que nega rotundament Ramon 
Prat, membre de la junta dels Amics 
de la Seu, que explica que «va venir un 

equip de Valldoreix a fer-ne fotografi-
es a fons, per tal d’avaluar l’estat del re-
taule i fins i tot s’havia arribat a fer un 
pressupost per saber el que costaria res-
taurar-lo, però les negociacions es van 
encallar en l’aplicació del 155: Així que 
va per llarg». Anna Crespo afirma que 
el departament de Cultura vol portar 
a terme la restauració en el marc del 
programa Temps de Gòtic, tot i que el 
tema està pendent d’una signatura amb 
La Caixa, «que ho finançarà, segons ha 
comentat la Generalitat».

Quan estigui, els seus responsables i 
tècnics hauran de decidir on serà més 
útil per a tots els visitants, i de mo-
ment, tot apunta a la capella de la Mare 
de Déu de Lourdes. Prat recorda que 
també al baptisteri es vol col·locar una 
vitrina que conté restaurat un Crist 
romànic del segle XII, que van pagar 
els Amics de la Seu. Però, també po-
dria ser a la Sala Gòtica, avui sala po-
livalent, o sota el claustre, on encara hi 
ha espais per poder-hi encabir obres, 
si es superen els problemes d’humitat, 
per tal que siguin més accessibles. En 

Interior de l'arxiu de la Seu. (Foto Francesc Rubí)
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aquest sentit està bé que les arquetes 
de plata dels Cossos Sants hagin passat 
a la sagristia, en lloc de mantenir-les 
dalt del Museu, on l’escala de cargol 
d’accés dificulta arribar-hi o el fa inac-
cessible per a algunes persones: L’ho-
rari –només de 12 a 14 h– també en 
limita molt els possibles visitants. 

Per a Mete Codinach, que s’encarrega 
de la gestió de l’equipament de la Seu, 
d’acord amb el rector, mossèn Joan, 
«els horaris d’accés al Museu són limi-
tats per tal de garantir la seguretat de 
les peces que hi ha exposades. Tot i així, 
si algú manifesta el seu interès per visi-
tar l’espai i ho comunica amb antelació, 
es busca la manera que aquella perso-
na o grup el pugui visitar. A més, en el 
recorregut de les visites guiades con-
certades es dona l’opció d’incloure-hi 
la visita al museu i des de l’equipament 
també s’ofereixen visites guiades a l’es-
pai el Dia dels Museus o, fa pocs dies, 
en les visites guiades sobre Els Favets 
de Manresa i el seu patrimoni. Amb-
dós mostren la voluntat i convicció que 
«s’està treballant en la línia de fer més 
accessible i visitable el patrimoni de 
la basílica. Tenim molt present que al 
museu hi ha peces que, pel seu interès, 
haurien d’ubicar-se en un espai de més 
fàcil accés, que fos visitable durant les 
hores d’obertura de l’equipament».

Però també cal donar a conèixer noves 
peces de l’Arxiu diocesà, algunes de 
les quals en qüestió, perquè cal que es 
dirimeixi definitivament les que perta-
nyen al Consell de la Ciutat. En aquest 

sentit, Marc Torras, director de l’Arxiu 
Comarcal del Bages, recorda que hi ha 
documentació sobre «el veguer, el batlle 
i el corregiment».  L’Arxiu de la Seu no-
més obre divendres a la tarda, de 4 a 8, 
però «si hi ha problema per venir dins 
d’aquest horari, podem mirar si ens po-
sem d’acord d’alguna manera, sempre 
en funció amb la consulta que es vulgui 
fer», afirma Abel Rubió Serrat, respon-
sable de l’Arxiu de la Seu de Manresa, 
que també explica que la institució 
productora de la documentació és el 
Capítol de canonges de la Seu de Man-
resa. La presència de Codinach i Rubió, 
tant al Museu com a l’Arxiu és valorada 
molt positivament pels Amics de la Seu, 
ja que s’ha assolit que l’Arxiu no estigui 
desprotegit ni el Museu abandonat i al-
hora les relacions amb el bisbat de Vic 
han esdevingut més fluïdes.

Noms dels carrers
Fins a la segona meitat del segle XIX, 
els carrers es coneixien amb un nom 
concret per diferents factors. N’hi ha 
que rebien el nom per algun edifici 
que hi havia, com els carrers de Sant 
Miquel, Carme o Sant Domènec, amb 
les esglésies del mateix nom; el car-
rer de l’Hospital perquè portava cap a 
aquest establiment de beneficència... 
Altres, per un accident geogràfic com 
el carrer de Sobrerroca, que ressegueix 
la balcera que el torrent de Sant Ignasi 
formava sobre el Puigmercadal, el car-
rer de les Escodines –deformació de 
codines– o el carrer del Pedregar. El 
nom també podia tenir relació amb al-
gun element construït, com els carrers 

de la Canal i Canaleta perquè hi havia 
un dels canals de la Sèquia de dins la 
ciutat emmurallada o els carrers de les 
Barreres; del Pou i Cap del Rec. També 
les activitats artesanals que s’hi havien 
establert donaven nom a alguns vials 
com els carrers dels Corretgers, de la 
Sabateria, dels Clavetaires, dels Cuire-
ters o la plaça dels Especiers, a tocar de 
la plaça Major...

El nom també podia designar algú 
que hi vivia, com el carrer d’Amigant 
–família noble de la ciutat–; de Gal-
ceran Andreu o de Na Bastardes. I 
algun nom podia fer referencià a dos 
fets concrets, com la plaça de la Plana 
de l’Om: quan es van enderrocar les 
muralles es va formar l’eixample i va 
caldre posar nom als nous vials que 
s’obrien. La nomenclatura dels nous 
carrers solia recaure en l’arquitecte 
municipal i/o l’arxiver. I se solia recór-
rer a noms de personatges o fets his-
tòrics significatius de la vida i història 
local o nacional. Ignasi Oms i Ponsa va 
ser l’arquitecte municipal que, seguint 
l’exemple de Barcelona, va començar a 
batejar per primera vegada a Manresa 
els nous carrers que es van formar a 
l’esquerra del Passeig, amb noms que 
recordaven la guerra del Francès: pla-
ça de la Independència; de Carrió, del 
Canonge Muntanyà, del Bruc...

Des d’aquest moment es van anar po-
sant nom als gairebé sis-cents carrers 
actuals de l’estructura urbana. Però en 
diverses ciutats i fins i tot pobles petits 
de Catalunya, sota la placa del nom del 

Frontal florentí al Museu de la Seu de Manresa. (Foto Josep Llobet)
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carrer hi apareix una breu referència 
que ens situa el nom o personatge amb 
el fet històric, geogràfic o la seva acti-
vitat o motiu pel qual se li ha dedicat 
aquell carrer. A la nostra ciutat, malau-
radament, només trobem un cas en què 
hi ha una placa explicativa. Es tracta del 
carrer de Guimerà, on una placa com-
plementària ens informa que està dedi-
cat al cèlebre escriptor. En alguns casos 
s’ha afegit al nom un qualificatiu com 
són els casos del carrer dedicat a l’alcal-
de Armengou i des de fa poc temps els  

dels alcaldes Marcet, Martínez, Prunés 
o Selves; els mossens Jacint Verdaguer, 
Vall, Vidal, Planas o Farré, o els doctors 
Esteve, Fleming, Llatjós, Tarrés, Trueta 
o Masachs –que ens diuen el reconeixe-
ment professional però no la professió 
que exercien–, a més de tots els carrers 
dedicats a sants.

En altres casos podem deduir que el 
nom fa referència a algun element que 
hi havia per aquells rodals com la font 
del Gat, la font de les Oques, la font dels 

Panyos, etc. Però qui era Vallcendrera?  
I Cechinni? i Pilar Cots? Per què se’ls 
va dedicar un carrer? Quins mèrits van 
fer? En el primer cas es tracta d’un apo-
tecari que tenia l’establiment en aquest 
carreró que comunica el carrer de Sant 
Miquel amb la plaça del Pedregar: En 
el segon era un advocat manresà pro-
pietari de la majoria dels terrenys on té 
el vial (carrer Barcelona) mentre que 
Pilar Cots –l’única dona que ha tingut 
durant anys i panys un carrer a la 
nostra ciutat sense ser monja o santa– 
era la filla de Francesc Cots, que va fer 
construir Casa Caritat i era propietari 
de la major part dels terrenys de la par-
tida de la Parada, que arribava des de 
la zona amb què es coneix avui aquest 
nom fins a l’actual plaça Cots. 

I és que sense una breu referència 
podem imaginar coses que no són. A 
Manresa tenim el carrer de Casano-
vas, que comunica el passeig de Pere 
III amb l’Àngel Guimerà. A qui està 
dedicat? Al polític Rafael de Casano-
vas, heroi de la guerra de Successió, o 
a l’aventurer italià Giacomo Casano-
va? Doncs ni a un ni a l’altre, ja que 
el nom recorda l’hisendat barceloní 
Ildefons de Casanovas, propietari de 
tots aquests terrenys, que va vendre 
a l’Ajuntament per obrir el passeig de 
Pere III i carrers adjacents.

Per això aniria bé que l’Ajuntament 
anés posant als nous vials una breu 
referència explicativa i que amb el pas 
del temps s’anessin canviant la resta 
de plaques. I també que es donés a 
conèixer el nomenclàtor dels carrers 
de Manresa. Valorem moltíssim la ini-
ciativa que ha tingut el veïnat del car-
rer de Josep Maria Planes de posar en 
un lloc visible un vinil on s’explica de 
forma breu qui era aquest personatge. 
En aquest sentit, el Centre d’Estudis 
del Bages (CEB) s’ofereix a les associ-
acions de veïns o residents d’un carrer 
a explicar el significat dels carrers del 
barri o d’un vial concret. Anna Crespo 
puntualitza que si actualitzar plaques 
vol dir posar a sota cada nom les da-
tes i descripció d’aquell nom, «se n’ha 
parlat moltes vegades però per ara no 
està previst. Per això, es va dir que es 
posaria el nomenclàtor al web, per po-
der-lo difondre i que sigui consultable 

(Fotos Marc Prat)
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per a tothom». Admet que «tenim una 
descripció feta per Francesc Comas el 
2009 i revisada el 2017 i des de serveis 
informàtics s’ha creat una estructura 
de fitxes per penjar-lo al web, però en-
cara s’està validant i caldrà abocar-hi 
tota la informació».

Plaques
A Manresa trobem una setantena de 
plaques dedicades a recordar fets his-
tòrics o persones que van néixer en 
un indret determinat. Però, a més, po-
dem trobar-ne dues que són gairebé 
específiques de la ciutat. Ens referim a 
les plaques de Sagrats Cors i les de la 
Unión Manresana, que podem trobar 
en les façanes d’alguns edificis del cen-
tre històric, Escodines i primer tram 
de l’eixample. 

A les façanes d’algunes cases podem 
veure una placa ovalada d’uns quaran-
ta centímetres amb la figura del Sagrat 
Cor. Aquesta placa va ser una idea de 
mossèn Vidal, capellà del Poble Nou. 
Ell va ser el principal promotor de col-
locar a les portes o façanes de les cases 
la placa amb la figura en baix relleu i 
la inscripció «Reinaré», amb l’objectiu 
de fomentar el culte a Jesucrist. La fi-
gura de Jesús amb l’exhibició explícita 
del cor representava un símbol del seu 
amor humà i diví. Les primeres plaques 
les va dissenyar l’any 1891 l’escultor 
manresà Josep Ferrer i les altres van 
ser fetes el 1902 a partir d’un dibuix del 
jesuïta Martí Coronas. Els magatzems 
Jorba oferien les plaques als clients, en 
aquella època, per cinc pessetes.

Es van posar en moltes cases i encara 
avui se’n poden trobar en diferents 
punts de la ciutat com la plaça Ma-
jor, Santa Llúcia, Joc de la Pilota, Gis-
pert, Urgell, Escodines, plaça de Sant 
Bartomeu, Santa Clara o carretera de 
Vic entre altres. Per les seves dimensi-
ons, destaca la de la casa Bosch, de la 
carretera de Vic, que es troba al balcó 
superior central de la façana. També 
al vèrtex del pinyó de la casa Font, 
davant del teatre Kursaal i el més mo-
numental –en pedra– sota del capcer 
esglaonat de la Buresa, a la plaça de 
Sant Domènec. La devoció es va pro-
pagar a altres indrets de Catalunya i 
l’estat espanyol. Els jesuïtes també van 

Vinil sobre Josep Maria Planes pagat pels veïns del carrer que té dedicat darrere Correus. (Foto Marc 
Prat)

Sagrat Cor de la façana de Cal Bosch, al número 52 de la carretera de Vic. (Foto Genís Sáez)
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fomentar-ho i per això podem trobar 
aquestes plaques als pobles del voltant 
de Loiola (Guipúscoa) i en altres del 
camí ignasià. En un àmbit més par-
ticular, trobem plaques religioses a la 
porta d’entrada de moltes cases o la 
típica rajola amb la inscripció «Deu 
vos guard» al rebedor, una mostra de 
la importància del fet religiós.

Una altra placa que trobem a la faça-
na de moltes cases és metàl·lica, rec-
tangular, de 25,5 x 18,5 cm, de ferro 
fos o bronze, amb la inscripció «La 
Unión Manresana», una companyia 
d’assegurances de primers del segle 
XX. Aquestes plaques metàl·liques les 
instal·laven les diferents companyies 
asseguradores per tal de poder saber, 
de forma visual i ràpida, quines cases 
estaven assegurades o no i amb quina 
companyia. En el centre de la com-
posició figurava en relleu l’escut de 
la ciutat i als costats dues flamarades. 
En els costats externs de la placa hi 
trobem en relleu el text: «Asegurado 
de incendios», a la part superior, i a 
l’inferior el nom de la companyia. En 
algunes cases trobem la placa només  
amb l’escut de Manresa i el nom La 
Unión Manresana. 

L’historiador Jordi Bonvehí, en un tre-
ball que està realitzant per a la regido-
ria de Cultura sobre aquests elements 
menors del patrimoni urbà, n’ha de-
tectat més d’un centenar al Centre 
Històric, Escodines, Valldaura, Vic i 
Remei, principalment. Pel bon mante-
niment cal destacar la placa que es tro-
ba a la casa Horta, del carrer de Sant 
Miquel, al xamfrà amb les antigues es-
cales que portaven a l’església de Sant 
Miquel, pujant a la dreta, i la del Cor 
de Sant Josep per la seva ornamentació 
en forma d’orla. En aquest cas, la regi-
dora Crespo argumenta que «les pla-
ques estan protegides pel Pla Especial 
Urbanístic de Protecció del Patrimoni 
(PEUPM) en genèric, però enguany 
es va encarregar al CEB un Inventari 
d’elements d’interès arquitectònic, ar-
tístic, comercial o decoratiu als carrers 
del Centre Històric. L’han presentat 
aquest mes de novembre. La intenció 
és revisar-lo i incorporar-lo al PEUPM 
com a annex en la propera modificació 
que se’n faci».

Expressions manresanes
Com arreu, els manresans i les manresanes fan servir expressions i frases fe-
tes. Malauradament, amb el pas del temps i pels canvis que es produeixen en el 
llenguatge algunes d’aquestes expressions es fan servir molt poc o s’han perdut 
totalment. Gairebé ningú fa servir l’expressió »Entre Tot Sants i Manresa» o «Si a 
Manresa vas, les pantorrilles hi deixaràs», que encara s’utilitzaven fa uns vuitanta 
anys. En el primer cas l’expressió es feia servir per explicar una cosa inversem-
blant, que era difícil de creure i que es volia considerar com a impossible o falsa. 
A un quilòmetre de la ciutat en direcció a Calaf hi havia la partida coneguda 
de molt antic pels Cossos Sants, que popularment s’anomenava Tots Sants per 
una capella dedicada a tots els sants. Segons la tradició, un dia es va explicar un 
succés que va córrer per tota la ciutat i ningú ho va posar en dubte malgrat les 
proporcions fantàstiques de qui ho va explicar. Al cap d’un temps es va saber 
la veritat, la persona que ho va explicar s’ho havia inventat. I, com que aquesta 
persona vivia en una caseta entre Tots Sants i Manresa, quan algú explicava al-
guna cosa dubtosa es deia que devia haver passat «entre Tots Sants i Manresa».

Quant al segon, feia referència al fet que la ciutat és plena de pujades i baixades i 
els forasters que hi anaven a viure al cap d’un temps perdien les carns i per tant 
les pantorrilles. Altres expressions fan esment al fet de la mort. Així en alguns 
casos encara es fa servir la frase feta «anar al canyet», que és general a molts 
indrets, mentre que altres són pròpies de la nostra ciutat com «passar el pont» 
o «anar cal Ninus». El canyet era el lloc on es llençaven o enterraven les bèsties 
mortes. A Manresa el canyet era a la balcera que des de la Catalana va a parar al 
riu. Des d’aquest punt es llançaven els animals, però a finals del segle XIX, amb 
el creixement del barri de Valldaura, es va considerar que no era un lloc adequat 
per anar-hi mantenint el canyet i es va buscar un nou emplaçament. Al final es va 
traslladar al límit del terme municipal, a prop de la masia Torras de Bages, al cos-
tat del camí dels Casals. L’obertura del nou escorxador a principis dels segle XX, 
a l’actual plaça Bages, va fer que es tanqués aquest punt, si bé l’expressió «anar al 
canyet» per designar la mort d’una persona s’ha mantingut fins als nostres dies.

Les altres dues expressions, plenament manresanes, estan relacionades en el 
punt on es va obrir el cementiri a la segona meitat del segle XIX. Situat a la 
plana del Pont Nou, per arribar-hi cal passar el pont medieval construït al 
segle XIV. El fèretre era portat en processó des de l’església fins al cementiri 
per la carretera de Cardona. A l’alçada del carrer Magnet s’acomiadava el dol 
i només els familiars i parents més directes l’acompanyaven tot passant el 
pont fins a la seva tomba. El cementiri es trobava en una plana de secà, amb 
algunes masies esparses. La més propera era Cal Ninus i d’aquí en va quedar 
l’expressió «anar a Cal Ninus» quan un es mor.

Placa metàl·lica de l'asseguradora La Unión Manresana. (Foto mNACTEC)
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d'aquí i d'allà

mantenir oberta a l’hivern o fer un pont o un túnel subma-
rí per anar a aquella illa, valia la pena.

També van decidir que l’agricultura repartida per tot el país 
és un valor positiu. Això em toca de més a la vora perquè 
m’hi dedico. Si no fos perquè l’estat hi posa diners, a No-
ruega no hi hauria ni un pagès, qualsevol cosa de menjar 
que es produeix seria molt més barat comprar-la a l’estran-
ger. Però sense tots aquests pagesos que viuen dels subsidis 
estatals no hi hauria camps ni prats ni llum a les cases, ni 
paisatges oberts. Sense les petites indústries en llocs allu-
nyats que poden subsistir perquè hi ha una carretera no hi 
hauria cap botiga on comprar queviures ni escola ni trans-
port públic. Sense tot això, els turistes que cada any venen 
a veure els paisatges idíl·lics trobarien un país ben diferent, 
sense gent, sense carreteres i sense cap lloc on prendre una 
cervesa caríssima. Tot això és un luxe que Noruega es pot 
permetre, tot i que la realitat és tossuda i la gent tendeix a 
voler viure a les ciutats i de mica en mica les zones rurals es 
van despoblant. Però de moment anem aguantant!

esprés d’haver viscut a Noruega 
més de vint anys, puc mirar de fer-
ne algunes reflexions més profun-
des que allò típic: fa fred, l’hivern és 
fosc i la cervesa és cara. I com que 
hi estic molt bé les reflexions que 
faig són sobretot positives. Aquest 

és un país que ha tingut molta sort pel que fa als recursos na-
turals, hi ha molta aigua i molts desnivells, que vol dir molta 
electricitat barata que dona possibilitat a la indústria del me-
tall, sobretot alumini i més recentment silici –per a plaques 
solars entre altres. També hi ha molt bosc i molt peix al mar, 
i una costa molt adequada per a les piscifactories de salmó. I 
sobretot ens ha tocat la loteria pel que fa a grans jaciments de 
petroli i gas natural, que ens han fet indecentment rics. Però a 
diferència de mots altres països on les riqueses naturals por-
ten inevitablement a la corrupció i a la desigualtat, Noruega 
de moment ha aconseguit que la riquesa sigui per al bé de tot 
el país. Ningú no és perfecte i tot es pot millorar, però tenim 
un bon sistema sanitari per a tothom, un sistema educatiu 
públic i gratuït i, en general, un estat del benestar que si no és 
el millor del món s’hi acosta molt. 

Això també és així als altres països del nord d’Europa, en-
cara que no els hagi tocat la loteria del petroli, però hi ha 
una diferència. A Noruega hi viu gent a tot arreu on és 
humanament possible. La majoria del territori és munta-
nya i roca pelada, però a cada vall, a cada fiord, a cada 
illa, per molt lluny que sigui d’una ciutat important, hi viu 
gent, potser no gaire, potser dues o tres famílies, però n’hi 
ha a tot arreu. I no és casualitat, durant dècades s’ha fet 
molta política i s’han gastat molts diners perquè això con-
tinuï sent veritat. Algunes raons poden ser que els noruecs 
són individualistes de mena, que tradicionalment no els 
agrada viure apilotats en ciutats i que durant molts segles 
van ser molt pobres i van haver de sobreviure del que els 
donava aquell tros de terra o del que podien pescar des 
d’aquella illa, i aquesta mentalitat continua existint. Du-
rant el segle passat i fins ara els polítics van decidir que 
«fer servir tot el territori», com diuen, és un valor positiu 
i que construir aquella carretera de tants quilòmetres que 
comunica una vall on viuen cent persones i que costa tant 

Des de Noruega
Marc Fàbrega

Marc Fàbrega i Canals viu a Valsøybottn, prop de Trondheim, 
on treballa de granger.

D
«A Noruega hi viu gent a tot arreu on és 
humanament possible»
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indrets

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

l sud de la vila de Navarcles comen-
ça una pista a força alçada sobre el 
Llobregat, amb bones vistes de la 
plana del monestir de Sant Benet. 
En un curt passeig podrem con-
templar com el riu forma una ele-
gant corba o meandre, la riba exter-

na del qual és abrupta, mentre que la interna és una plana 
ben aprofitada per al conreu. La configuració d’aquest pai-
satge la devem a l’acció del Llobregat durant els darrers 
milers d’anys. Cal remarcar que quan un riu passa per una 
corba la força centrífuga empeny l’aigua cap a la vora ex-
terna del revolt, que és on té més velocitat, mentre que al 
costat intern el corrent és més lent. En les riuades, l’aigua 
i els materials que arrossega impacten amb força a la riba 
externa i la van erosionant; si la riba és muntanyosa es va 
formant un balç o cingle com el que tenim sota el camí. 
A la riba interna del meandre passa el contrari: l’aigua hi 
porta menys velocitat i part del material que arrossega 
(còdols, sorres i llims) s’hi diposita. Aquest procés d’erosió 
d’una riba i sedimentació a l’altra fa que amb el temps el 
meandre es vagi fent més pronunciat i a la vora interna s’hi 
formi una fèrtil plana coberta de materials d’al·luvió. 

És molt recomanable seguir la pista que hem començat, 
ja que, a més de bones vistes, tindrem variats elements 

d’interès geològic en ben poc tros: roques calcàries d’ori-
gen coral·lí, estrats de pedra sorrenca, un caos de grans 
blocs, la clotada i la gran balma del Sot Gran, la font dels 
Burjons... I ja que som a Navarcles podem anar a la visita 
guiada al campanar, on es projecta el vídeo Navarcles sota 
el mar, que explica de manera planera i divertida el que ha 
passat aquí durant els darrers 40 milions d’anys. I a dalt del 
terrat trobareu uns plafons explicatius del paisatge geolò-
gic que s’hi contempla. Turisme cultural i de proximitat.

Nom del paratge: Meandre de Sant Benet. Situació: Per la banda 
de Navarcles el lloc d’observació que proposem és a la pista que 
comença al final del carrer Talamanca, tan sols a una cinquantena 
de metres de la darrera casa. I val la pena anar a la rodalia del mo-
nestir de Sant Benet, situat en un extrem de la plana al·luvial, des 
d’on tindrem una visió complementària del meandre. Procedència 
del nom: El conegut monestir dona nom a aquest indret. Situació 
geològica: La zona forma part de la Depressió Geològica de l’Ebre. 
Importància geològica: L’observació del meandre ens permet com-
prendre fàcilment la dinàmica fluvial, i si seguim tan sols un tram 
de la pista trobarem un interessant conjunt de materials geològics 
d’origen marí. Materials geològics: Les roques que trobarem a la 
pista procedeixen d’esculls coral·lins i sediments marins: calcàries co-
ral·lines, gresos formats a partir de sorra i margues blaves que havien 
estat argiles dipositades en fons marins poc oxigenats. Edat de la 
formació: Els materials al·luvials de la plana han estat aportats pel riu 
els darrers milers d’anys. Tota la resta de terrenys són de l’Eocè, d’una 
antiguitat a l’entorn de 40 milions d’anys, època en la qual un llarg 
golf obert a l’Atlàntic arribava fins a la Catalunya Central. Curiositats: 
Al segle X els monjos van rebre les terres on van edificar el monestir 
de Sant Benet i consta que l’indret s’anomenava l’Angle de Montpei-
tà (un angle és una corba d’un riu, dit d’altra manera, un meandre).

El meandre de Sant Benet de Bages

A
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Ignasi Cebrian

Autosuficiència planetària

er entendre la natura, els humans 
i nosaltres mateixos, cal aïllar-se i 
entrar de cap a la natura. Així ho 
han fet alguns escriptors i escrip-
tores al llarg de la història. El més 
destacat de tots va ser Henry David 
Thoreau (1817-1862) que va trigar 

dos anys, dos mesos i dos dies a escriure el llibre Walden o 
la vida als boscos, publicat el 1854. L’autor ens explica, amb 
la seva experiència, la facilitat de viure en entorns naturals 
i al mateix temps fa una crítica a la societat contemporània, 
del tot consumista i materialista. Destaca certs valors com 
l’autosuficiència, la senzillesa, la manca d’un progrés social 
real i l’espiritualitat com a components essencials de la vida. 
També Sue Hubbell (1935-2018) a Un any al camp fuig de 
la societat de consum per retrobar-se amb la terra i la capa-
citat d’autosuficiència humana dins de la natura. Influenci-
ada, és clar, per lectures de Thoreau, va reflexionar sobre la 
mitificació del que suposa ser autosuficient. La vida esdevé 
severa i inclement a la natura, si vols ser autosuficient. Hub-
bell hi viu en contacte per entendre millor les intervencions 
que hi fem els humans, no pas per sacralitzar-la

P
Finalment, una tercera escriptora és l’Annie Dillard 
(1945), que se’n va una temporada a una vall de la serrala-
da dels Apalatxes i hi escriu un llibre Un pelegrí al rierol de 
Tinker, on explica la sorprenent barreja de bellesa i hor-
ror que conforma la natura. Un viatge metafísic que vol 
exculpar Déu davant de la duresa i l’atzar de la natura. El 
llibre s’assembla molt al de Thoreau, conegut per l’autora, 
ja que li va dedicar la seva tesi de màster a la Universitat. 
En aquest cas, malgrat que ho sembli, el llibre no el va 
escriure, però, en cap punt aïllat en plena natura, sinó, una 
part a casa seva i la resta en un altell de la biblioteca de 
la Universitat. Ve a dir-nos que podem ser autosuficients, 
però patint la crueltat i l’atzar de la natura.

Cadascun d’aquests tres escriptors, i d’altres amb la seva 
experiència, ens han ensenyat que podem ser autosufici-
ents. L’únic recurs que tenim per viure i sobreviure és la 
natura, és la terra que a poc a poc estem destrossant. Som 
autosuficients planetàriament com a espècie: estem aïllats 
en l’univers tal com escriptores i escriptors es van aïllar en 
plena natura i, segons el que fem, en viurem o en sobre-
viurem amb prou feines. 

La natura com a font de recursos (vi) i de bellesa (vistes de Montserrat)

natura urbana
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notícies del pou

«Taltabull em va advertir: 
‘Compti que pel camí que 
ha emprès anirà molt sol’. 
El cert és que me n’he 
ressentit, d’aquesta soledat, 
perquè el món musical és 
molt conservador»
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l'entrevista

JOSEP M. 
MESTRES 
QUADRENY
Jordi Sardans
Fotos: Oriol Pérez

Manresà de naixement, gran personalitat 
intel·lectual de Catalunya i independentista 
de base, fa la seva aportació creativa com a 
compositor. Molt conscient que cal recuperar 
el passat nacional, disposa d’una base de da-
des importantíssima i té un gran coneixement 
del patrimoni musical del país. Impulsor del 
Centre Robert Gerhard, president de la Fun-
dació Joan Brossa, del Laboratori de Música 
Electroacústica Phonos i de l’Associació Cata-
lana de Compositors, és fundador de Música 
Oberta, dins del Club 49, i patró emèrit de la 
Fundació Miró. Com a divulgador, és autor del 
llibre Pensar i fer música, entre d’altres.

eniu algun 
record de la 
Guerra Civil?
-Sí, milicians 
passant pel 
carrer i fent 
instrucció per 

la Diagonal. Recordo perfectament els 
bombardeigs. Si no et queia la bomba a 
sobre, no passava res. Quan començava 
a tocar la sirena havies d’abrigar-te ràpid 
amb una flassada i anar cap al refugi. A 
Barcelona se’n van fer molts. Durant la 
guerra vam viure a diversos llocs: pri-
mer en una casa que una bomba hau-

ria destrossat sencera perquè no tenia 
protecció al sostre, després vam passar a 
casa d’una meva tieta, al carrer Saragos-
sa. Finalment, vam anar a la carretera 
de Sants, on fèiem servir com a refugi el 
metro. Vaig veure els avions i com que-
ien les bombes, però no ferits ni morts.

-Professionalment, vau ser químic?
-Sí. Vaig estudiar la carrera de química 
a la Universitat de Barcelona. Treballa-
va a l’empresa Siliconas Hispania, que 
va posar en marxa l’amic Xavier Coll, 
que coneixia de l’etapa d’estudiants. 
M’ho vaig passar bé. He compatibilitzat 

T
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la professió de químic als matins amb la 
música que practicava a la tarda.

-Quina va ser la influència de Cristò-
for Taltabull en la música?
-Va ser un excel·lent mestre i peda-
gog que em va ensenyar la composició 
clàssica, des de la forma de les fugues 
de Bach a les sonates de Mozart, Beet-
hoven o Brahms. Vam analitzar obres 
de Schoenberg i Stravinsky. Sens dubte, 
em va donar una bona formació. S'aco-
miadà quan vaig fer la Sonata núm. 1 
per a piano, el 1957. Em va dir que ja 
no em podia ensenyar res més, i em va 
advertir: «Compti que pel camí que ha 
emprès anirà molt sol». El cert és que 
me n’he ressentit d’aquesta soledat, per-
què el món musical és molt conserva-
dor i la meva música sempre ha estat 
progressista.

-D’on us sorgeix l’interès per la música?
-Quan estudiava piano, de manera de-
corativa, es va donar la circumstància 
que el meu pare, a qui agradava la mú-
sica, reprenia un abonament al Liceu 
que es repartien entre un grup d’amics. 
A partir dels tretze anys, la meva mare 
hi renunciava i em cedia l’entrada. Així 
que vaig entrar al món de la música a 
través de l’òpera. L’obra que em va caure 
com un cop de puny al mig del front 
va ser La Valquíria. Em vaig quedar de 
pedra i vaig decidir que era el que volia 
fer. Però no he fet ben bé el mateix.

Compositor
-Què vol dir per a vós ser compositor?
-Això m’ho he plantejat moltes ve-
gades. Fer unes coses, d’acord a unes 
lleis i unes formes existents. Tot i que 
sempre he estat molt heterodox fins al 
punt que les normes les vaig aprendre, 
però després me les vaig saltar. És el 
que em va dir Taltabull: «Estarà molt 
sol i oblidi tot el que ha après aquí». 
Però això costa molt de fer. Em va ser-
vir, però me’n vaig oblidar.

-En quin sentit sou un renovador 
permanent de la música?
-Perquè pensava que cada obra és dife-
rent de les anteriors i per tant és una re-
novació. Això no vol dir que sigui molt 
diferent, però ha de tenir una persona-
litat. Em preocupo de no repetir-me.

-Què era el Cercle Musical Manuel de 

Falla?
-El director de l’Institut Francès, en 
adonar-se de la cultura tan miserable 
que teníem al país després de la guerra, 
va buscar un lloc d’acollida, que va ser 
el Cercle Manuel de Falla, dedicat a la 
música. També hi havia el Cercle Mallol 
d’arts plàstiques i el Cercle Lumière, per 
al cinema, de Miquel Porter-Moix. Ens 
hi trobàvem una sèrie de compositors 
joves, que debatíem sobre les novetats 
musicals. De tant en tant, fèiem un con-
cert on es tocaven les nostres obres.

-I el Club 49?
-Una reunió de gent que feien activi-
tats artístiques, l’ànima de les quals era 
Joan Prats. De fet, ja procedia d’abans 
de la guerra. Artistes com Josep Lluís 
Sert o Robert Gerhard, feien exposi-
cions, concerts, conferències, lectures 
de poemes. Després de la guerra, no 
es podien fer en públic perquè estava 
prohibit. Així que es feien en les cata-
cumbes de la clandestinitat, general-
ment al soterrani de la galeria Gaspart. 
Presidia el club Pere Casadevall, que 
també ho era del Hot Club de Barcelo-
na, que estava legalitzat. El Club 49 va 
durar fins que va morir Prats, el 1971.

-Què era Música Oberta?
-Juan Hidalgo, un compositor canari, 
em va venir a veure per mirar d’orga-
nitzar concerts en viu. Li vam explicar 
a Joan Prats, que ens va dir que havíem 
de posar fil a l’agulla. Va parlar amb 
gent, va aconseguir aportacions i de 
seguida es va engegar. Vam fer uns vuit 
concerts anuals fins al 1971.

-Quines característiques tenia el Con-
junt Català de Música Contemporània?
-Només feia obres actuals. El seu di-
rector era Simonovitch, un serbi exiliat 
a París. Era un excel·lent director que 
venia cada mes a Barcelona a fer un 
concert. Em cuidava de la part orga-
nitzativa i ell dirigia.

-Què va ser el Quartet de Catroc?
-El nom el va posar Joan Brossa i 
sonava bé. El quartet de corda –dos 
violins, viola i violoncel– tenia la par-
ticularitat que estava escrit amb molt 
poques notes. Són quatre fulls, un 
per cada músic. Hi ha un cercle amb 
uns números i després tres línies amb 
notes, és a dir cada un dels moviments 

que toquen repetidament el mateix 
fragment donant tota la volta, tenint en 
compte el tempo en què l’ha de donar, 
en què cal tocar, i l’espai de temps que 
ha de durar la pausa que fa entre les 
repeticions: és la condensació.

-A quins cursos d’estiu heu participat?
-Una vegada a Darmstadt, on soc 
l’únic català que hi ha anat com a pro-
fessor, vaig explicar les meves obres i 
teories, especialment sobre l’estadísti-
ca. Eren semblants els cursos llatinoa-
mericans de Música Contemporània al 
Brasil. Com a conseqüència d’aquestes 
dues experiències, vaig proposar de 
fer-ne un a Sitges que van ser les jor-
nades internacionals de Nova Música, 
amb la presència dels directors d’Euro-
pa i Brasil, finançat per la Generalitat, 
a través de la Fundació Miró. En can-
viar el conseller, es va acabar.

Brossa, Miró i Tàpies
-Quina ha estat la col·laboració amb 
artistes com el poeta Joan Brossa?
-Érem amics, conjuntament amb Joan 
Prats, que és un dels millors amics que 
he tingut mai. Amb Brossa vam tenir 
una amistat íntima. Quan sorgia una 
idea o encàrrec ens ho explicàvem i un 
dels dos començava a treballar fins que 
ens ho anàvem passant d’un a l’altre, 
esmenant, traient i posant, fins a dei-
xar l’obra acabada. La més significativa, 
que va acabar sense música, va ser Sa-
tana. L’obra es fonamenta en un seguit 
d’accions dels sorolls que fan els actors. 
Li vaig passar una llista de sorolls per 
confeccionar un guió, que vam anar 
polint. Tot i que tenia intenció d’afe-
gir-hi instruments, em vaig adonar que 
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«Joan Brossa és una de les grans figures de l’art 
del segle XX i va viure sempre sense diners»

no calia. Ara se n’ha fet un vídeo que 
queda força bé. Suite bufa és una peça 
de teatre per a tres músics, amb Car-
les Santos, Anna Ricci i Terri Mestres, 
la meva primera dona. Tot gira a l’en-
torn d’un piano que està sonant durant 
l’obra. L’armari en el mar, d’una idea 
semblant però amplificada, perquè és 
per un conjunt instrumental: el Grup 
Instrumental Català, que dirigia Carles 
Santos, són una sèrie d’escenes, on els 
músics no sempre fan de músics, però 
ho simulen i produeixen uns sons.

-Quina és la vostra valoració de Brossa?
-És una de les grans figures de l’art del 
segle XX. Fa dos anys, en una conferèn-
cia sobre Ramon Llull, vaig arribar a la 

conclusió que eren dos personatges pa-
ral·lels, amb moltes coses en comú. Tots 
dos van tocar de tot. Llull va deixar cór-
rer la riquesa per fer-se frare, de l’orde 
franciscà, i Brossa va viure sempre sense 
diners. La seva dona deia que era com 
un arbre que tingués totes les fulles cap a 
una banda, ja que per l’altra era un inep-
te per a tot. El valoro tant que fins fa ben 
poc he estat president de la Fundació 
Joan Brossa i tots els seus fons els vaig 
dipositar al MACBA, on encara estan 
classificant, catalogant i fent fitxes de la 
seva obra (teatre, poesia, imatge). Tam-
bé vaig aconseguir un edifici de l’Ajunta-
ment per a la Fundació, a la Seca, que era 
l’antiga fàbrica de monedes, fraccionada. 
En un tros hi ha l’espai Brossa, que és un 
teatre, i al darrere, l’espai de la Fundació 
Brossa. L’any 2022 estarà unificat.

-I la relació amb el pintor Joan Miró?
-Joan Brossa era amic íntim de Miró i 
ser amic de Prats ja era ser-ho de Miró. 
Una de les col·laboracions com a obra 
creativa reeixida amb ell va ser Cop de 
poma, una caixa en què hi ha una car-
peta dibuixada i dissenyada per Tàpies, 
que conté sis gravats de Miró, text de 
Brossa i la meva partitura. Pel que fa als 
gravats, era la primera vegada que feien 
relleu, tot amb el mateix motlle. A so-
bre, hi feia les taques de color. Ens vèiem 
sovint, però no xerràvem gaire, perquè 
Miró era un artista molt callat i s’expres-
sava més amb els gestos i la mirada que 

no pas amb la veu. El vaig conèixer als 
anys 50, quan ja havia fet les Constel·la-
cions i vivia a Barcelona, fins als anys 60, 
en què se’n va anar a Mallorca.

-Tàpies era molt diferent?
-Sí. Amb Antoni Tàpies havia col·la-
borat en algunes escenografies i pel 
que fa als llibres en vam fer un de 50 
exemplars, que es diu Cranc cranc, so-
bre músiques visuals meves, on ell va 
fer l’aportació pictòrica. Tenim una in-
fluència mútua, per exemple en l’obra 
Tramesa Tàpies, on hi ha un intent de 
traslladar musicalment el que està fent 
Tàpies, en els seus grans quadres dels 
anys 60. Es tracta d’una peça de viola, 
violí i percussió. Quan va morir, el 6 de 

febrer del 2012, li vaig dedicar una obra, 
a l’Auditori, el dia 11, que vaig tocar 
abans del concert. Ens queda pendent 
una òpera musical meva, però constitu-
ïda amb aportacions de tots tres, amb 
text de Brossa i decorats de Tàpies, que 
esperem que algun dia s’estreni al Liceu.

-Quina va ser la influència del Self 
Service, reformulat després com a 
Concert de Vilafranca?
-Self Service és una peça del 1973 estre-
nada al Col·legi d’Arquitectes. En l’obra 
es posa en crisi la relació del que han 
de fer actors i músics que s’interrelaci-
onen i són performàtics, alhora que el 
públic també intercedeix i ja anuncia la 
seva participació posterior. S’han d’anar 
seguint una sèrie de pautes amb un ins-
trument idiòfon (percussions, flautes 
de bec, gralles i piano). L’obra es genera 
a partir dels sons que emeten els instru-
ments de cadascun dels participants i es 
difumina la idea entre intèrpret i oient. 
És a dir, intèrpret i públic ja són el ma-
teix. És un retrobament en el fons, en 
els rituals, que era l’essència de l’art en el 
seu inici: un retorn al més rudimentari.

-Què és el teatre musical?
-En principi, tot el teatre que es fa 
amb música. Nosaltres en dèiem així a 
les obres de música fetes per actors, que 
en aquell moment eren subversives, tot 
i que ara no hi ha tanta diferència. Així, 
Satana i Suite bufa són teatre musical 

d’experiències performàtiques. Carles 
Santos en va fer molt pel seu compte.

-Què n’opineu del Grup Instrumental 
Català i de Carles Santos?
-Quan va tornar d’Amèrica, ens vam 
retrobar en uns cursos d’estiu de Vic. 
Em va explicar que als EUA havia après 
molt i que li agradaria dirigir. Vam fer 
un petit projecte que vaig presentar a La 
Caixa i el van acceptar. Durant dos anys 
fèiem el nostre concert fins que ens van 
dir que s’havia acabat. Carlos Santos és 
un pianista sensacional, renovador, no 
tant musicalment, però si de conjunt. 
No m’interessava la seva música, però el 
conjunt de tot l’espectacle, si. Tira molt 
a surrealista, però per a mi està més en 
la línia Dalí que no pas de Miró.

-Què va significar l’ús de la informà-
tica a l’hora de compondre?
-L’estadística, que em va ensenyar Edu-
ard Bonet, és fàcil de programar. Quan 
em vaig assabentar de l’existència dels 
grans ordinadors que portaven una 
rutina aleatòria m’hi vaig interessar de 
ple. Em va ajudar Lluís Callejo, que feia 
d’intèrpret entre l’informàtic i jo. Vam 
fer uns programes que aleshores eren 
complicats. Així vaig fer Ibèmia i Doble 
concert, que vam haver de processar a 
l’Ajuntament; obres que ara ja tinc a casa.

-Per què es va crear Phonos?
-Perquè no existia. És un laboratori 
de música electroacústica del qual vaig 
ser president des del naixement fins 
fa un parell d’anys. Coneixia Andrés 
Lewin-Richter, amb qui havíem col·la-
borat a Música Oberta, estudiant d’en-
ginyeria industrial que becat als Estats 
Units va treballar en el Laboratori de 
Colúmbia de música electroacústica. 
També vaig conèixer l’enginyer Callejo, 
molt intel·ligent, a qui vaig proposar 
de fer un laboratori que es va poder fer 
efectiu amb la tornada de Lewin. Ho 
vam fer en forma de societat anònima, 
entre tots tres i la meva dona, ja que 
un seu oncle ens va deixar un local per 
instal·lar el laboratori. Després va venir 
Gabriel Brnčić, xilè que vivia a Buenos 
Aires, d’on es va haver d’exiliar, i hi va 
fer classes. Al cap d’uns anys vam pas-
sar a un espai de la Fundació Miró. 
Xavier Serra va fer el doctorat en Infor-
màtica musical i quan va acabar va tre-
ballar un temps a Califòrnia, però, com 
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el perfil

J osep M. Mestres Quadreny neix a Manresa 
el 4 de març de 1929, al carrer General Pri-
mo de Rivera, segons la partida de naixe-
ment. S’hi va estar dos anys, però no n’ha 
renegat mai. Ben al contrari, reivindica el 

seu lloc de naixement: «Me’n sento orgullós». A Manresa es 
va fer una exposició a la sala de la Plana de l’Om, l’any 2011, 
promoguda per Caixa Manresa, de la qual va ser comissari 
el musicòleg manresà Oriol Pérez Treviño. També, un pe-
tit homenatge al Kursaal amb Lluís Coll i Jordi Portabella. 
Mestres va ser present en la inauguració del carrer de Joan 
Brossa a la ciutat. També va estar al Conservatori amb l’Aca-
dèmia Sant Jordi. Oriol Pérez és un dels màxims experts en 
la seva obra, com ho demostra la seva biografia d’editorial 
Proa o la direcció de l’obra en CD, Cop de poma. 

El seu avi patern era pagès i procedia de la Figuera. El seu 
pare, Josep, va néixer a Barcelona, era químic i va treballar 
en una fàbrica d’alcohols de Manresa, fins que es va incen-
diar i del pànic va decidir canviar de feina. Es va traslladar 
al Prat, per treballar a La Seda de Barcelona. L’any 1937, 
quan els directius de l’empresa van retornar a Holanda, al-
guns treballadors van decidir anar-hi a viure, entre ells el 
seu pare, que n’estava encantat. Després de la guerra van es-
tablir-se al carrer d’Enric Granados, de Barcelona. La seva 
mare, Emília, era barcelonina. Va començar els estudis al 
Prat de Llobregat fins arribar a la Universitat de Barcelona 
on es llicencia en Química. Treballa a la fàbrica Siliconas 
Hispania SA, vinculada a una empresa francesa, fins a la 
seva jubilació. Casat amb la ballarina Maria Teresa Emilió 

(Terri), la seva primera 
dona, amb qui van tenir 
un fill, l’Albert, assagista 
i novel·lista, ara conviu 
amb Rosa Maria Quinto.

El 1952 va formar part 
del Cercle Manuel de 
Falla. Dins del Club 49, 
el 1960 funda Música 
Oberta. El 1969 forma 
part activa del Conjunt 
Català de Música Con-
temporània. El 1973 
promou el Laboratori 
de Música Electroacús-
tica Phonos. 

El 1976 entra al Grup Instrumental Català i voluntàriament 
s’endinsa en l’àmbit de música del Congrés de Cultura Catala-
na. Del 1977 al 1979 és president de l’Associació Catalana de 
Compositors. Participa com a docent en els cursos de Darms-
tadt, Brasil i organitza els de Sitges. Ha fet dues composici-
ons per al cineasta Pere Portabella: No compteu amb els dits 
i Nocturn 29. Ha rebut el Premi Sant Jordi, la Medalla d’Or 
de l’Ajuntament de Barcelona, el Premi Nacional i el del FAD 
(Foment de les Arts Decoratives). És patró vitalici, actualment 
emèrit, de la Fundació Joan Miró i membre del Patronat de la 
Fundació Brossa i del Consell Assessor de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya.

-No he estat militant de cap partit. 
però sempre he mantingut una fer-
mesa independentista. Quan vaig fer 
el servei militar, en l’acte de la jura de 
bandera, en lloc d’un petó, li vaig fer 
una escopinadeta. Amb Brossa havíem 
anat a visitar el president Tarradellas a 
l’exili. A les primeres eleccions a la Ge-
neralitat, ERC estava molt atrotinada 
perquè els sicaris de Franco s’hi havien 
acarnissat, tot i que els pocs que que-
daven tenien molt bona voluntat. Es va 
formar un grup amb mossèn Dalmau, 
que va morir fa poc, Galí i Rodri... Des 
d’Esquerra, ens van enviar a diversos 
llocs a fer mítings. En recordo un a 
Guardiola del Berguedà. En aquella 
època, els vells militants encara feien 
discursos contra Cambó.

-Per què us impliqueu en el Congrés 
de Cultura Catalana en l’àmbit musical?
-Quan vaig llegir que es feia el Con-
grés, m’hi vaig posar en contacte i m’hi 
vaig abocar voluntàriament. Coneixia 

tothom, començant per Oriol Mar-
torell, i vaig agafar la subdirecció de 
composició. Eren uns anys apassio-
nants perquè es movia molta cosa.

-Què és l’Associació Catalana de 
Compositors, de la qual també vau ser 
president?
-Quan la vam començar els dot-
ze compositors de Catalunya, va ser 
presidida per Joaquim Homs, durant 
un any. El vaig substituir en guanyar 
la meva candidatura, però vam fer una 
junta amb gent de les dues que ens 
vam presentar. M’interessava des del 
punt de vista col·legial, per tenir uns 
drets. Al cap de poc se’n va fer una al-
tra a Madrid, on només s’hi va apuntar 
un dels nostres socis, Benet Casablan-
cas, que després es va donar de baixa. 
L’Associació ha acabat fracassant en 
dedicar-se a l’organització de concerts 
dels propis compositors, que no poden 
ser rendibles amb els més d’un cente-
nar de compositors actuals.

que s’enyorava de Barcelona, li vam tra-
mitar una beca de retorn i ara és presi-
dent del Laboratori. Després es va fer 
un conveni amb la Pompeu Fabra, on 
encara estem situats. Serra és un dels 
pocs experts mundials en informàtica 
musical. Ha aconseguit recursos del 
Consell d’Europa i ha arribat a tenir 50 
persones treballant en recerca.

-En què consisteix la vostra tasca di-
vulgativa?
-En el Diccionari català de música, 
amb N. Aramon. Però principalment 
en el llibre Pensar i fer música. I La 
música i la ciència.

-Què n’opineu, dels premis?
-Em penso que no es fan prou serio-
sament. Però rebre’ls és una cosa i no 
fer-ho n’és una altra. Millor rebre’ls, 
però no volen dir gran cosa.

Independentista
-Heu tingut alguna militància política?
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la plaça Cots, una zona d’eixample resi-
dencial de la segona meitat del segle 
XIX, a tocar del barri antic, hi ha un 
parell d’edificis d’habitatges plurifami-
liars d’indubtable valor estètic. Estan 
fets en una mateixa promoció cap a 

1920, en estil modernista tardà, i conformen un front de 
façana unitari. Al costat de la Fundació Cots i d’altres edifi-
cis d’habitatges, donen un peculiar aire senyorial a la plaça.

Són dos blocs de planta baixa, tres pisos i golfes entre mit-
geres, que tenen la mateixa volumetria i composició de 
façanes, amb ornamentacions característiques del moder-
nisme tardà i les obertures alineades. Només es diferencien 
en la forma de la planta, que s’adapta a cada parcel·la, i en 
l’acabat del mur. A la planta baixa cada casa té dues por-
tes d’accés i un finestral amb arcs deprimits còncaus, típics 
del modernisme, amb una obertura central més gran. A 
les plantes primera i segona els balcons són continus, amb 
una tribuna al centre de la primera, mentre els balcons de 
la tercera planta són més petits. Les baranes són de ferro 
amb elements ornamentals de fosa. El mur està estucat en 
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patrimoni ciutadà

A

Edificis de la plaça Cots, 10 i 11
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

fred i simula un acabat d’obra vista de maó groc a l’edifici 
del número 10, mentre que al del número 11 el mur està 
estucat en fred i simula carreus sense polir. A la planta bai-
xa el sòcol és de pedra natural amb acabat tosc. Les línies 
d’imposta estan ressaltades com a continuació dels balcons. 
Els emmarcaments són d’estucat llis i al tercer pis hi ha unes 
línies verticals que separen l’espai contigu a les obertures. 
El centre de la façana es corona amb un frontó de mitja cir-
cumferència amb un òcul central. Els tancaments són de 
persiana de llibret de fusta, típiques de l’època, i destaca el 
treball de les portes de la planta baixa, que s’adapten als arcs 
deprimits. La porta d’accés té una reixa de ferro treballat a 
cada batent de la porta i una altra amb detalls ornamentals 
de fosa a l’espai de la cancel·la, entre la llinda de la porta i 
l’arc. La coberta és de teula àrab a dues vessants.

El catàleg de Manresa protegeix aquests blocs de manera 
parcial, és a dir la volumetria, l’estructura i la façana, per-
què es tracta d’edificis típics de la primera meitat del segle 
XX, amb un alt valor estètic per la composició de façana i 
tractament dels paraments. A més, han seguit un procés de 
restauració que els dignifica i millora el seu entorn urbà.
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fila cultural

Jordi Estrada

Recordant Joan Segon

e la mateixa manera 
que, quan es crema un 
bosc, solem dir que 
tots hi sortim perdem, 
passa el mateix cada 

vegada que se’ns en van aquelles per-
sones que durant anys han tingut una 
incidència pública en la vida cultural 
i social de la ciutat. Aquest desembre 
Joan Segon hauria fet 74 anys, un perí-
ode durant el qual va desenvolupar una 
tasca permanent, intensa i en diversos 
àmbits, a banda de la seva dedicació fa-
miliar i professional, com a economista.

El naixement d’una vocació
S’interessà per la fotografia de la mà 
d’un oncle seu, de l’excurisonisme i 
també del fotògraf Modest Francisco, 
veí del carrer de la Codinella, que fins 
a finals del segle XX regentà un estudi 
de fotografia al carrer de Santa Llúcia. 
Com recorda Carme Serra, vidua del 
Modest, «fins i tot el meu home els va 
fer les fotos del casament». Fou a través 
d’ell que ingressà a Foto Club Manresa, 
la secció fotogràfica del Centre Excur-
sionista de la Comarca de Bages, que 
va presidir els darrers anys, del 1972 al 
1975. I fou aleshores que, conjuntament 
amb altres membres provinents de Foto 
Art (Robert Gardeñas, Santi Bajona, 
Ramon Grau, Rosalina Camps...), va 
fundar Foto Art Manresa, entitat que 
presidí de 1976 a 1982. Durant la seva 
presidència van incorporar-se a la 
junta, entre altres, Pura Travé i Josep 
Brunet, que posteriorment esdevindrà 
president de l’entitat, a partir de 2004: 

«Vam entrar a l’entitat a partir d’un 
minicurset de fotografia, impartit per 
ell». D’aquella època en destaquen la 
capacitat de treball i d’innovació, trets 
consubstancials amb el seu tarannà, te-
naç, obert i constructiu. De bon princi-
pi, Segon va potenciar un aprenentatge 
compartit, assentat en tres pilars: la part 
creativa, la docència i la difusió. A ell es 
deu la creació d’un model d’escola de 
fotografia, amb l’organització de cursos 
anuals d’iniciació, i també l’organització 
de la primera trobada de fotògrafs ama-
teurs de Catalunya, que va comportar 
la creació de la Federació Catalana de 
Fotografia, l’any 1981. Tant Travé com 
Brunet remarquen la vitalitat de Segon, 
«un investigador permanent, honest 
i molt radical en les seves idees com a 
artista i com a ciutadà, per a qui la foto-
grafia constituïa una mitjà per explicar 
i fer art, però sobretot per comunicar». 

Fidel al mestratge de Modest Francisco, 
Segon seguia l’esquema: idea, composi-
ció i tècnica. «Això, avui ho hem girat», 
deia Segon en una entrevista a Regió7, 
el 5 de gener de 2014, i afegia: «La tèc-
nica és tan fàcil i agraïda que n’abu-
sem». Per això, en els cursos que ell feia 
–impartí més d’una vintena de cursos 
de Fotografia Digital i Photoshop de 
diferents nivells a l’Escola d’Adults–, 
explicava la tècnica, però sobretot in-
sistia en la composició i en la dimensió 
comunicativa de l’art. Segon fou dels 
primers fotògrafs a passar-se al digital 
tan bon punt va permetre fer el mateix 
que l’analògic. Per a ell, qualsevol tèc-

Quan s’acompleix mig any del traspàs de Joan Segon, fotògraf i 
activista social i cultural, el Pou en recorda la persona i l’obra, 

de la mà dels seus col·laboradors. 

nica era vàlida: l’important era la imat-
ge resultant. Tant era que, per obtenir 
aquella imatge, l’autor hagués combinat 
tècniques diferents, per bé que ell, com 
a fotògraf, fos absolutament realista. 

Durant deu anys –de 1976 a 1986– va 
participar en nombrosos concursos de 
fotografia internacionals, estatals, na-
cionals i locals, i obtingué més de vui-
tanta guardons. Pels mateixos temps 
va exercir la crítica fotogràfica a Re-
gió7 (de 1979 a 1985), Ràdio Manresa 
(1981-1984), Ona7 Ràdio (1984-1986) 
i Ràdio Llamborda (1983-1984). Tam-
bé va participar en nombroses expo-
sicions col·lectives i individuals –Bar-
celona, Terrassa, Manresa, Sant Adrià 
del Besòs, Igualada, Manlleu, el Ven-
drell, Sant Vicenç de Castellet, Rubí, 
etc.– i va publicar obra gràfica i articles 
sobre cultura i art al diari Regió7 i les 
revistes Dovella, Faig, L’Esquellot i El 
Pou de la gallina. Va col·laborar, com 
a responsable de la part fotogràfica, 
en els treballs editorials El patrimoni 
històric i artístic, de Francesc Junyent, 
Herbari i lepidopterologia, de Josep Ju-
nyent, Visions de Manresa, de Francesc 
Comas, i va enregistrar en DVD Trilo-
gia Minorisa (És Manresa?, Visions de 
Manresa, Deformacions de Manresa).

De tota la seva obra, extensa i variada, 
mereix un reconeixement especial el 
centenar d’audiovisuals, classificables en 
quatre apartats: viatges, estètics –combi-
nació d’imatge, text i música–, divulga-
ció i coneixement, i encàrrecs d’entitats 

D
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i col·lectius, arran d’algun aniversari o 
efemèride. Aquests muntatges fotogrà-
fics, projectats en biblioteques, centres 
cívics, casals de gent gran, Foto Art i so-
vint distribuïts per la xarxa, són un clar 
exemple de la voluntat de Segon d’utilit-
zar la fotografia com a mitjà de comuni-
cació d’idees i d’expressió artística, amb 
l’objectiu d’arribar a tots els públics.

Quaderns de Taller
Quan l’any 1983 el pintor i escultor Josep 
Barés es proposa crear Quaderns de Ta-
ller una de les primeres persones amb qui 
contacta és Joan Segon, que ja coneixia 
d’uns cursos de comunicació visual que 
Barés havia impartit a Foto Art. Segons 
explica Barés, a Quaderns de Taller pre-
tenien aplegar en una mateixa publicació 
treballs artístics de disciplines tan diver-
ses com la música, les arts plàstiques, la 
literatura o la fotografia, realitzats per 
artistes locals i amb la finalitat de donar 
a conèixer «propostes artístiques de ca-
ràcter experimental, d’aquí el nom del 
col·lectiu i la publicació». Barés remarca 
que, dins el col·lectiu, «el Joan sempre va 
ser un puntal: algú que sempre hi era» i 
assenyala que la mateixa passió i interès 
que posava en l’art i la fotografia, la dedi-
cava també a qüestions de ciutat, de polí-
tica i del món: «En aquest sentit, era com 
el pintor Vila Closes, un artista i ciutadà 
compromès i implicat». I en subratlla 
també l’esperit crític, «per bé que sempre 
era directe i anava de cara: no hi havia 
cap altre Joan Segon al darrere». 

Vinculat amb l’escoltisme i Càritas, Joan 
Segon va ser, a més a més, tertulià de 
Flaix Ciutat, cantaire de la coral Czar-
da i ponent en diferents jornades sobre 
cultura i conservació del patrimoni. I és 
que, com diu Carme Serra, Joan Segon 

va ser una persona activa i predisposa-
da sempre a col·laborar amb tothom, 
opinió compartida per Barés, que el de-
fineix com «una bona persona, un bon 
fotògraf i un bon ciutadà», i per Lluís 
Calderer, que compendia l’home i l’obra 
amb aquestes paraules: «No solament 
va ser un creador agut, sensible i valent 

d’imatges, sinó un divulgador apassi-
onat de la fotografia, amb un pregon 
sentit cívic i ferm amb què va plantejar 
i lluitar per la millora de diferents aspec-
tes de la vida ciutadana, amb una cata-
lanitat irreductible, i em dol que només 
hagi pogut albirar «un alçament de llum 
en la tenebra», que deia Espriu».

Joan Segon, en una foto d'abril de 1993, per a l'entrevista d'El Pou de la gallina. (Foto: Jordi Alavedra)
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Yolanda Urango Serrano

espai d'art

Dels grocs i verds, primaverals, al blau reflex del cel al mar.
I quan els tarongers i tapissos de fulles arribin, ja no tardarà gaire a quedar tot blanc.

Text: Yolanda Urango Serrano
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propostes

Actualment, els límits entre els conceptes natural 
i artificial semblen haver-se desdibuixat... Són 
més imprecisos i sovint pot haver-hi confusió, o 
enganys. Podem trobar el que és natural adulte-
rat o allò artificial revestit d’una certa aura natu-
ral... Tot depèn d’on es posi l’accent... Les lleis de 
mercat i les modes de consum en què es basa el 
món actual oscil·len entre aquests dos pols: els 
productes naturals, saludables, orgànics, ecolò-
gics... i alhora que siguin accessibles, fàcils d’ad-
ministrar, assequibles i tecnològics. L’exposició 
vol indagar en aquesta dicotomia a través de l’art 
contemporani, amb una sèrie d’obres que tracten 
temes com els materials, el paisatge, els animals 
i el menjar. És una mostra amb obres d’Antoni 
Abad, Martín Azúa, Curro Claret, Martí Guixé, 
Kaoru Katayama, Juan López, Concha Prada, 
Francisco Ruiz de Infante, Mauro Vallejo, Veró-
nica Vicente i Adrianna Wallis. El projecte, ideat 
pel servei educatiu del centre d’art La Panera, té 
un espai final amb propostes de tallers entorn 
dels temes tractats. Es podrà visitar fins al març 
al Centre Cultural del Casino.

MÚSICA. Marc Vilanova

VINS. Joan Tomasa i Garroset, 
sommelier de Vins Tomasa

ART. Maria Camp

Jaume Vilanova 
blanc 2016 
(Mas de Sant Iscle)El 2019 comença 

amb molta marxa 

Natural/Artificial

En primer lloc us recomanarem Xana, una de les 
veus més populars de la música de ball en cata-
là, amb èxits com Indecent, que visitarà la sala 
Stroika per presentar l’últim treball discogràfic, 
12km (dissabte, 19 de gener, 00:00 h). Sense 
moure’ns d’espai, els sevillans O’Funk’illo tornen 
per descarregar el seu funk rock a la capital del 
Bages, i recuperen la seva formació original per 
celebrar el vint anys de carrera. Aprofitaran la 
ocasió també per presentar el seu últim àlbum 20 
Años Ajierro & 30 Amigos Embrutessío, un disc 
doble amb els seus grans èxits regravats i amb 
interessants col·laboracions (dissabte, 26 de ge-
ner, 22:30 h). I al teatre Kursaal ens visitaran els 
incombustibles Els Pets (divendres, 25 de gener, 
21:00 h) per presentar-nos el seu nou disc, Som. 
Amb nova formació i amb un repertori cada cop 
menys festiu, però més madur, continuaran la 
gira que els portarà per tota la geografia catalana.

Al celler Mas de Sant Iscle, en la seva trajectòria de cre-
ar i desenvolupar vins nous, neix Jaume Vilanova blanc 
2016. Les vinyes són conreades en una de les 
zones més privilegiades al bell mig del Pla 
de Bages. És un vi batejat, igual que el negre 
2013, amb el nom de l’antic propietari, Jaume 
Vilanova Sagués, en record seu i en homenat-
ge a qui va ser un gran apassionat del món del 
vi i un dels primers impulsors de la DO Pla 
de Bages i de la recuperació del raïm pica-
poll a la comarca. Aquest és un picapoll 
ben madurat en la vinya, amb una crian-
ça de pocs mesos en barrica de castanyer 
que li donen una elegància immillorable. 
Visualment és un vi de color groc palla 
net i brillant. Al nas és suau, molt afruitat 
i amb un toc de criança. En tastar-lo se’ns 
presenta llaminer, elegant, equilibrat i 
llarg en boca. Un vi recomanat per acom-
panyar els millors i exquisits plats.

Preu de venda: 12,30 euros

Per començar la programació teatral del 2019 del Kur-
saal, us recomano Bomber(s), del francès  Jean-Benoît 
Patricot, el proper dijous 17 de gener a la Sala Petita. 
Bomber(s) és una obra impactant i pertorbadora, que 
posa en escena tres temàtiques: sexe, consentiment i 
discapacitat psíquica, amb una interpretació excel·lent a 
càrrec de l’actriu Mariantònia Salas, que va rebre el premi 
a la millor interpretació femenina a les Illes Balears el 
2017, i l’actor Salvador Miralles. La història parteix d’una 
noia que diuen que és mentalment limitada i que es va 
enamorar d'un bomber atractiu. La noia es va construir 
una història d'amor i ell es va divertir amb ella, fins al 
punt de compartir-la amb els seus companys. La història 
posa en escena una realitat complexa i polièdrica, colpi-
dora i, sobretot, necessària.

TEATRE. Joan Morros

‘Bomber(s)’ a la 
petita del Kursaal



34 EL POU · GENER 2019

crònica social

a fotografia és del dia 20 de febrer del 
1984, quan part de la redacció d’Ona7 
Ràdio s’està preparant per començar les 
emissions de l’ens municipal, als estudis 
situats a sobre del pis de la residència Ra-

mona Miró, a la Muralla del Carme. En primer terme, Xa-
vier Olivé, cap de programes, que va ser director en fun-
cions unes setmanes després de la dimissió del barceloní 
Ernest Blanch, que s’hi havia estat sis mesos, provinent 
de Radio Nacional de España i avui a TVE (a la foto està 
situat al fons a l’esquerra). A Olivé el substituiria en la di-
recció Emili Soler. Al seu davant, hi ha el col·laborador 
surienc Roger Hernández. Al davant, a l’esquerra de la fo-
tografia, Felip González, cap d’informatius i avui la cara 
visible del PSC-PSOE a Manresa. Entre d’altres treballa-
dors contractats per l’Ajuntament també hi havia Xavier 
Prunés, en l’especialitat d’esports, Remei Cano  ‒dona de 
Felip González‒ i els tècnics Ignasi Ribas, Pere Montoro 
i Pere Alier (col·laborador), com també ho era Josep M. 
Oliva que hi presentava el programa musical Carregat de 
romanços. Van ser els primers a treure unitats mòbils al 

carrer, en contraposició al periodisme conformat del dia a 
dia de gent com Toni Prat a Ràdio Manresa.

Ona7 Ràdio era la continuació del projecte alternatiu de 
l’Ateneu Cultural Llamborda que existia com a ràdio ama-
teur des de la Llum del 1982, com a emissora de la festa. 
Un any després va passar a ser de cap de setmana. Els col-
laboradors van començar a fer programació nocturna per 
afavorir les entitats interessades i informatius diaris, que 
van potenciar el contingut de l’emissora. Es van plantejar 
el trànsit cap a la creació d’una emissora municipal que els 
pogués atorgar una sortida semiprofessional. Per la Llum 
del 1984, l’Ajuntament socialista els contracta, posa local a 
la redacció i el nou ens comença a emetre fins al novembre 
de 1985. L’emissora agafa volada entre el jovent, però la 
crisi econòmica fa repensar l’Ajuntament, que opta per fer 
retallades dràstiques en el pressupost. S’anul·len els 10 mi-
lions de pessetes que hi destinaven i l’equip de govern so-
cialista decideix tancar-la, malgrat les sorolloses protestes 
d’oients joves davant d’un Ple de l’Ajuntament. L’activitat, 
però, va continuar a Ràdio Ciutat, al carrer Nou.

Foto: Manolo Sánchez

L

Redacció d’Ona7 Ràdio, 
el dia abans d’emetre (1984)
J. S. 
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fanal de cua

Amat-Piniella, 2019
uatre novel·les opten a endur-se el Pre-
mi Joaquim Amat-Piniella d’enguany. La 
presentació dels finalistes serà el 16 de 
gener a la sala d’actes del Centre Cultu-
ral del Casino, el veredicte es farà públic 

el 19 de febrer i aquesta vegada, per primer cop des que 
s’atorga a obra publicada, comptarà amb una dotació eco-
nòmica de 2.000 euros per al guanyador.

Els anys de la serp (Proa, 2017), de Joan Rendé, és una no-
vel·la de gran força literària que ha passat inexplicablement 
desapercebuda per les llibreries. És la història de la Consuelo, 
que de petita emigra, amb els pares, d’Andalu-
sia al Pirineu. A partir del punt de vista de di-
ferents personatges, Rendé fa un retrat del xoc 
cultural que suposa el moviment migratori i, 
sobretot, de la protagonista i les penalitats que 
li toca viure. Jo soc aquell que va matar franco 
(Proa, 2018), de Joan-Lluís Lluís, guanyadora 
del Premi Sant Jordi, és, en canvi, una de les 
novel·les que més ressò van tenir l’any passat. 
El relat ucrònic que demostra, a banda d’una 
amor incondicional per la llengua, una gran 
capacitat fabuladora, planteja la història d’una 
mena de filòleg solsoní que fuig de la guerra, 
un heroi humil que, després d’haver patit un 
suposat bombardeig franquista sobre el camp 
d’Argelers, decideix matar franquistes i s’incor-
pora al maquis. Què hauria passat si Franco ha-
gués declarat la guerra als aliats i hagués atacat 
la Catalunya Nord? El camí de les aigües (Ams-
terdam, 2017), de Carme Martí, és un ambiciós recorregut 
pel segle XX i un sincer homenatge a les dones treballadores. 
Des de l’actualitat, la Laura, que viu un moment emocional 
convuls, es refugia en les visites a l’àvia Maria Badia, cuinera, 
que repassa receptes i moments viscuts. Història, gastrono-
mia i coratge s’entrellacen al llarg de les pàgines d’aquesta his-
tòria rigorosament documentada. Records (Columna, 2017), 
de Carles Casajuana, recrea la visita que, l’any 1970, va fer Jo-
sep Carner a Catalunya després de trenta anys a l’exili. Amb 
una narrativa nítida i efectiva, Casajuana retrata l’ambient 
polític i literari de la Barcelona de finals del franquisme (llui-
tes estudiantils, capelletes literàries...) al mateix temps que el 
jove protagonista, de bona família, descobreix la grandesa de 
la poesia al costat d’un Carner malalt i decrèpit.

Un pessebre curiós
n el llibre Titelles: teatro popular, de 
Francisco Porras (Editora Nacional, 
Madrid 1981), molt ric en informació 
sobre el tema, especialment pel que fa a 
Catalunya –que és on va néixer aquest 

titellaire madrileny–, en referir-se a fenòmens semblants 
o paral·lels, hi apareixen els pessebres mòbils, és a dir 
aquells en què, gràcies a enginys mecànics més o menys 
sofisticats, s’hi produïen moviments diversos per part 
de les figures i altres elements. M’ha cridat l’atenció l’es-
pai que es dedica a un d’aquests enginys que esdevingué  
molt popular, perquè el fet es donà a Manresa durant els 

anys a l’entorn de 1880.

Per accedir-hi, havies d’anar al carrer de 
les Monges –avui Talamanca–, pujar els 
graons d’una escala fosca i estreta i intro-
duir-te en un pis molt rònec. Tot això no 
era pas cap impediment perquè cada any 
anés tot Manresa a veure l’obra de l’esta-
dant, un fabricant i venedor de vels cone-
gut com el Quencapomes –deformació 
de trempaplomes–, en raó que aquest era 
l’únic instrument emprat per fer aquell pes-
sebre. En arribar-hi, la gent es trobava amb 
un avís penjat damunt la porta: «A qui no 
tingui paciència se li regalarà un pebrot». I 
és que l’espectacle mai no començava fins 
que l’habitació era plena. 

Aleshores, Quencapomes donava corda al 
pessebre i es posava tot en moviment acompanyat d’un 
terrabastall de cordes, fustes i llaunes amb so d’esquelles. 
Hi havia un tren que entrava i sortia d’un túnel i passava 
per un pont, dansa de gegants i nans, trajecte del sol i la 
lluna, moviment d’estrelles, des del sostre queia la neu, 
una baralla de gats, i evidentment, les escenes pròpies del 
relat evangèlic acompanyades d’uns rodolins en castellà 
macarrònic.

L’autor i propietari de l’espectacle, ja que s’havia de pagar 
entrada, sempre deia que amb la recaptació cada any es 
podia comprar un porc.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

             Erques Torres

Q E
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REGALA TOT UN ANY 
D’INFORMACIÓ MANRESANA

Nom i cognoms
Adreça
Població
Se subscriu a El Pou de la gallina, de
un import de 4 euros per exemplar, que pagarà:

CP   Tel.
     a       de 2019 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN

(signatura)

Us demano que siguin pagats els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou de la gallina. 

Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer Sobrerroca, 
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat

Per només 44 euros enviarem la revista 
cada mes a qualsevol lloc del món

LES TAPES 
DEL POU

Comandes al tel. 93 872 50 18 
o a elpou@elpou.cat

El Pou, però d’etiqueta

EL POU
de la gallina

La creació de noms comuns a partir de noms pro-
pis, utilitzant els processos corrents de formació 
de mots, és un fenomen habitual de la llengua.
 
A partir de noms propis (de persones, de llocs, 
d’organismes, de productes, etc.), tenim noms 
comuns creats per sufixació (com pasteurització, 
del biòleg Louis Pasteur, o vienès, de la ciutat de 
Viena); per prefixació (com vacuna anti-Haemo-
phylus influenzae, en què el prefix anti- s’adjunta 
al nom científic d’un bacteri); per sintagmació 
(per exemple,  malaltia d’Alzheimer,  malvasia 
de Sitges o trapezi Washington), o també per le-
xicalització directa del nom propi, que passa a 
designar un concepte general (és el cas de borgo-
nya, que denomina un vi a partir del nom d’una 
regió; de vamba, que designa un calçat a partir 
del nom d’una marca comercial, o de  barani, 
que designa un salt mortal a partir del nom d’un 
acròbata, Alfonso Barani).

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

Els facebookers, youtubers i instagramers ja són ben nostres
No ha de sorprendre, doncs, que dels noms 
de les xarxes socials Facebook, Instagram i 
YouTube puguin derivar-se en català les for-
mes facebooker | facebookera, instagramer | ins-
tagramera i youtuber | youtubera per a designar 
les persones que creen continguts regularment 
en aquestes plataformes i hi tenen una certa 
popularitat i influència. Són derivats lògics, 
creats amb el sufix català  -er, -era, habitual en 
la formació de noms de professions o d’afici-
onats a alguna cosa (com en  bloguer | blogue-
ra o banquer | banquera). Aquestes formes han 
estat aprovades recentment pel Consell Super-
visor com a equivalents de les corresponents 
designacions en anglès (facebooker,  instagram-
mer  i  youtuber), que en aquesta llengua, a di-
ferència de les formes catalanes, són invariables 
pel que fa al gènere i tenen l’accent en l’arrel.

Extret de http://www.termcat.cat/

http://www.termcat.cat/
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és enllà de si la capitalitat manresana ha brillat o 
no amb llum pròpia, el que queda clar és que la 
performance multidisciplinària està fent fortuna 
a l’exterior –i a partir de la inauguració de la fira 

Mediterrània i de l’espectacle Lux mundi, també a l’interi-
or– de l’edifici de la Seu. Els màpings a la façana del tem-
ple gòtic amb motiu de les diferents edicions del festival 
Manrusionica ja han anat mostrant una nova dimensió i 
potencial d’una de les joies de la corona del patrimoni de 
la ciutat. L’espectacle lumínic amb sincronització musical 
va ser la prova definitiva de la necessitat de fer més prope-
ra i màgica la delegació del business de la fe apostòlica i 
romana que, lamentablement, sempre ha quedat reservat 
als oficis religiosos i a algun concert amb permís explícit 
del canonge. 

M

L’ÚLTIM QUE APAGUI LA LLUM

I és que, ben mirat, ja que costa tant aconseguir recursos per 
conservar-la (l’Ajuntament no en té ni cinc i el bisbat insisteix 
a afluixar la bossa amb comptagotes) la Seu podria plante-
jar-se la captació d’ingressos per contribuir al manteniment i 
obrir les portes al poble, sigui del culte que sigui. Ras i curt, si 
l’Església –en aquest estat– no paga impostos, els que paguen 
les misses prou que deuen tenir el dret de gaudir-ne amb es-
pectacles com el de clausura de l’any de Manresa com a capi-
tal de la cultura i altres propostes més enginyoses. Aprofitant 
el lligam amb la música electrònica, estaria bé una sessió de 
DJ aprofitant la sonoritat i les projeccions de llum sobre la pe-
dra i els vitralls, algun espectacle d’esbart, una dramatúrgia en 
un marc incomparable i, fins i tot, ball per a la gent gran. Sens 
dubte que el gran Joan Vilandeny no tindria una sonoritat mi-
llor que la del recinte concebut per Berenguer de Montagut. 

Il·lustració: J. Oviedo

Comandes al tel. 93 872 50 18 
o a elpou@elpou.cat
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

DEL BARRI ANTIC AL BARRI INTESTÍ

inici d’any és una època com-
plicada, no només per les 
vaques magres de gener, 
després de l’huracà de consu-

misme nadalenc, sinó pels danys col-
laterals d’aquestes festes. Vaques ma-
gres i bacons desenfrenats. Qui no ha 
viscut mai aquesta escena: en un dels 
àpats que emboteixen l’últim tram del 
calendari, des del sopar d’empresa fins 
al dinar de Reis, hi ha un dels partici-
pants que amb el cinturó i el botó dels 
pantalons descordats busca desespe-
radament una superfície horitzontal 
on caure rodó per permetre a l’organis-
me concentrar totes les energies en la 
feixuga digestió. És la primera baixa. 
Passen les hores i, quan sona la botzina 
del final de la sobretaula infinita –moti-
vada per haver exhaurit les existències 
de tota gota destil·lada en el perímetre 
o per haver acabat amb la paciència 
dels amfitrions–, es pretén despertar la 
primera baixa de la llarga migdiada, 
però resulta que no es tractava d’una 
becaina, sinó d’un coma.

Així, la tendència a l’alça durant el 
mes de gener és tenir colesterol a la 
sang, tensió arterial elevada, sobrepès 
o obesitat, i diabetis. I Manresa com a 
Cor de Catalunya ha de vetllar per una 
bona salut dels seus habitants. Antiga-
ment s’havia celebrat la Setmana del 
Cor, però el 2016 va ser la sisena i últi-
ma edició d’aquesta setmana divulga-

Sant Josep i la Mare de Déu 2.0

Sant Josep i la Mare de Déu
feren companyia bona, 
partiren de Natzaret, 
matinet a la bona hora.
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm. 

No en troben posada enlloc
perquè la gent els ignora
si no és a Lledoners
on hi ha un grup de grans persones.
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm.

Sant Josep va a cercar foc
a la ciutat i no en troba;
quan sant Josep fou tornat, 
deslliurada fou l’esposa.
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm. 

Ja la’n troba conversant
i més fresca que una rosa
amb els presos que fa un any
l’estat varen posar a prova.
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm. 

No us desespereu, minyons,
si no avança més la cosa.
Esteu sobrats de raons
i n’heu fet una gran obra.
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm. 

Josep se’n posa a ballar
amb gipó i la calça closa;
la Mare de Déu li diu:
–Vós, Josep, heu tornat jove!
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm. 

–Maria, teniu raó;
aquesta gent m’enamora; 
són pacífics i valents
com Jesús, nat fa una estona.
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm.

El projecte que difon
és l’afany de tot un poble
que desafia mig món
per honest lleial i noble.
Don dorondon, 
la mare canta i el fillet dorm.

tiva de la salut cardiovascular. És per 
aquest motiu que l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, juntament amb 
altres entitats de la ciutat, van promou-
re la setena edició de la Setmana del 
Cor just després de les festes nadalen-
ques, la segona setmana de gener de 
l’any 2022. Es van organitzar tota mena 
d’activitats per ajudar a millorar la qua-
litat de vida dels manresans i disminuir 
el risc de patir malalties cardiovasculars, 
com ara la xerrada La fava del tortell de 
Reis: la diabetis o caminades i curses 
populars com la d’Obesitat, m’atrapes? 
Però sense cap mena de dubte el fet 
que va protagonitzar aquella setmana 
va ser el canvi de nom del barri Antic de 
Manresa per barri Intestí. L’Ajuntament 
va justificar la idoneïtat del nom per de-
notar el perill de les digestions pesades 
i l’argumentari girava fonamentalment 
en el fet que el barri Antic té forma d’in-
testins que desemboquen al Cardener 
–tot i que popularment es va entendre 
que el nou barri Intestí era el barri que 
més rebia l’impacte de les males deci-
sions de la ciutat. Per celebrar el bateig 
del barri es va dur a terme l’espectacle 
musical i lumínic Els intestins de Man-
resa, una representació artística a l’estil 
del Lux Mundi a la Seu, l’any 2018. Els 
carrers del barri es van il·luminar simu-
lant l’interior dels budells i la música 
recreava els sons abdominals. Una ex-
periència que per als veïns del barri va 
ser difícil de digerir.

L'
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VA COM VA LLUM DEGÀS

SANTA NIT, PLÀCIDA NIT
er més que hagin passat gairebé 
seixanta anys des del seu rodatge, 
Plácido continua sent una pel·lí-
cula actual i de visió i revisió més 

que recomanables. Com el lector ja sap, 
la història transcorre en una ciutat de 
províncies, durant la nit de Nadal, a l’en-
torn d’una campanya benèfica que con-
sisteix a convidar un pobre a sopar a casa 
i en un explotat conductor de motocarro, 
Plácido de nom, que se les veu i se les 
desitja per fer efectiu el pagament d’una 
lletra bancària, abans que esdevingui im-
pagada i protestada pel notari al punt de 
la mitja nit. El film és en blanc i negre, 
la via de Sant Ignasi hi apareix sense as-
faltar, avui ja no circulen motocarros, ni a 
Manresa hi ha cap caserna militar, i tots, 
o gairebé tots els actors i el director, fa 
anys que fan malves. Tanmateix, aquesta 
pel·lícula podria haver estat rodada avui 

mateix i passar per un documental de 
Sense Ficció. Per posar-la al dia només 
caldria substituir la campanya per una 
telemarató o un banc d’aliments, afegir 
als pobres els pobres refugiats i canviar 
la lletra del motocarro per l’amenaça 
d’un desnonament imminent. En la pel-
lícula, la majoria dels exteriors són rodats 
a Manresa. Pel que fa als interiors, Ber-
langa no va trobar cap burgès manre-
sà disposat a obrir-li les portes de casa 
per rodar-hi l’escena del sopar amb els 
pobres, figurants manllevats de les Ger-
manetes dels Pobres. Em temo que això 
darrer avui també es repetiria. M’enten-
dreix la imatge d’un osset de bona famí-
lia que, per dur un llacet groc al pit, és 
foragitat de casa la nit de Nadal pel què 
diran els veïns i troba feliçment refugi a 
la taula d’unes monges samaritanes del 
convent de Santa Clara. 

P

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS
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guns establiments, però, s’hi resisteixen. 
La impossibilitat de pagar amb targeta 
també es dona en consultoris mèdics, 
alguns precisament ubicats al voltant 
del mateix bar de l’estació, com ara el 
Centre de Diagnosi per Imatge, del car-
rer de la Maternitat d’Elna, com testi-
monia la fotografia. No ens enganyem, 
des que existeix la traçabilitat finance-
ra, qualsevol moviment bancari queda 
registrat i, evidentment, rastrejable per 
Hisenda. I, és clar, a molts els costa que 
els quadrin els números. 

CALENDARIS
Ja ens n’hem fet ressò altres anys, però 
em plau informar-vos que el mestre i 
fotògraf Ignasi Segon com cada any, i ja 
en fa deu, confecciona el seu propi ca-
lendari. El del 2019  duu el títol Pobla-
cions de Catalunya i conté un record 
especial per als presos i exiliats polítics.

PARES NOEL INQUIETANTS
L’arribada del Nadal porta associat un 
afany consumista gairebé ineludible. 
Per tant, el comerç ha d’esdevenir, més 
que mai, un reclam per als possibles 
clients àvids de compra per a la canalla, 
la sogra, l’amic invisible... i potser també 
algun element ben visible. Bé, tot sigui 
gastar, oi? La il·luminació és una de les 
característiques més destacades de 
l’enfarfegament nadalenc, però la deco-
ració ja fa anys que dona per a molt per-
què el mercat de motius i decoracions 
s’ha multiplicat a l’enèsima potència. 
Vegeu, per exemple, la imatge que em 
fa arribar un lector, captada al carrer del 
Born, a la façana dels pisos superiors del 
Caribú. A primer cop d’ull fa pensar en 
la febre de les immobiliàries per acon-
seguir pisos en venda, però no, si no n’hi 
havia prou amb un, veiem un exèrcit de 
Pares Noel grimpant per la façana. Vull 
pensar que, com a experts en escalada, 
ja devien deixar la via oberta per als pat-
ges de ses majestats, la nit de Reis.

TÚNELS DE LLUM
El diari Ara es feia ressò, el 10 de desem-
bre, de la moda nadalenca dels túnels 
o illes de llum, unes estructures d’il·lu-
minació led de cost força elevat, que 
permeten als visitants interaccionar-hi 
mentre els creuen. Alguns alcaldes, 
com el de Vigo, han embogit amb la 
multiplicació de punts de llum que per-
meten els leds en comparació amb les 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

antigues bombetes i la ciutat gallega, 
segons el mateix batlle, volia competir 
amb Nova York! A Catalunya, la moda 
també s’ha estès a diversos municipis 
com Reus, Rubí, Platja d’Aro... i Manresa. 
La nostra ciutat, però, va estar de pega 
i, a causa d’una incidència creada per 
la plataforma audiovisual Netflix, el cub 
vermell ubicat a Crist Rei va estar fora de 
servei una setmana. Podria haver estat 
pitjor... Ara, tots els que han organitzat 
una moguda o han volgut fer manifes-
ta una reivindicació amb tos els ets i uts 
a la ciutat o la comarca saben que els 
millors punts per col·locar una pancarta 
són els començaments dels trams del 
Passeig, entre el dos primers arbres. Ge-
neralment, cal algun escalador experi-
mentat per enfilar-se i tensar el cordill 
que l’estaqui a banda i banda i hi faci un 
nus ben valent. Durant aquestes festes, 
però, la feina a Crist Rei, davant de l’antic 
bar Moka, s’ha simplificat. El cub de llum 
ha estat una cartellera perfecta per les 
reivindicacions del col·lectiu femenista 
Acció Lila, que entre Nadal i Sant Esteve 
hi va penjar un parell de pancartes, tot i 
que van ser retirades al cap de poc.

ZONA SENSE TARGETES
Segons constata un lector veí de Man-
resa Alta, al bar de l’estació d’autobusos 
ho tenen clar; no volen targetes... i ni tan 
sols hi ha wifi. Aquesta és una qüestió no 
pas exclusiva d’alguns bars o alguns co-
merços que exigeixen un import mínim 
per pagar amb targeta de crèdit, tot i 
que les comissions bancàries ara s’han 
reduït moltíssim. És un servei que arreu 
del món occidental s’ofereix a la cliente-
la i, a la llarga, s’acabarà imposant. En al-
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DES DEL DIVAN DOCTOR LACETÀ

ELS MIRACLES MANRESANS
Manresa, com tota ciutat que 
vulgui ser alguna cosa en aquest 
mon, té miracles propis El de la 
Llum, el més conegut. El miracle 

del dia de la Llum costa d’explicar. I per 
què costa? Deu ser perquè costa de 
creure-se’l i si s’ha d’explicar una cosa 
que hom no hi creu, deu ser com el cas 
d’aquells capellans que prediquen una 
cosa i en fan una altre de ben diferent.

Podem entendre que els manresans 
estiguessin fins a l’engonal del senyor 
bisbe de Vic, tant hi fa el nom. El riu Car-
dener passa massa per sota la ciutat i 
el Llobregat encara més ensota i lluny, 
i Manresa necessitava aigua per regar, 
per a la jove i unifamiliar indústria tèxtil, 
per a la neteja... i el projecte de la séquia 
preveia passar per les terres del bisbe, 
més o menys a l’alçada de Sallent. El 
bisbe solidari, ple de caritat cristiana 
vers els seus fidels, diu que la séquia per 
les terres que n’és propietari no hi pas-
sa, i els manresans, comportant-se com 
a mals cristians, no aflueixen. Resultat: 
en virtut del poder terrenal d’aquelles 
qüestions celestials, la ciutat de Man-
resa és excomunicada. Apa, els man-
resans, gràcies al seu pastor eclesiàstic, 
condemnats a l’infern i sense misses ni 
confessions. La cosa va durar set anys i, 
no ens enganyem, va caldre que el bon-
dadós bisbe traspassés. Segurament 
durant l’excomunió no es devien pagar 
els tributs a l’Església, m’imagino les 

esglésies tancades, sense poder passar 
la safata per les almoines, sense mis-
ses per als difunts... Tot té un adob, fem 
passejar el nou bisbe prop de Manresa, 
concretament Santpedor, que tampoc 
no volia que la séquia passés per allà 
i, quina casualitat, el bisbe ve a prop i 
els manresans, que estaven en ple Rave 
Party, al·lucinen, les campanes repiquen 
soles sense cap campaner i una llum, 
sortint de Montserrat, des de Sant Jero-
ni? O del Carai Coronat? Ja posats... una 
llum ben clara i pura, diuen els goigs de 
la Llum, com deu ser una llum pura?

El misteri a resoldre per la ciència no 
és altre que saber què dimonis van 
prendre els manresans? Els camells de 
la droga ho estan investigant; si ho tro-
ben es faran rics. Quina potència que 
permet veure una llum, sentir campa-
nes, que la Llum entri pel vitrall d’una 
església encara no construïda, la de 
Carme, i que es divideixi en tres bra-
ços una vegada a dins el temple, per 
tal que entenguem un altre misteri, el 
de la Santíssima Trinitat. Tot va acabar 
bé, com en les pel·lícules clàssiques de 
Hollywood. 

A

VOLUNTARIS DE LLEDONERS
Nadal i Cap d’Any han marcat fites his-
tòriques pel que fa a les concentracions 
vora el centre penitenciari de Lledoners. 
La presó, vaja, que des de l’estiu «acull» 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i Oriol Jun-
queras, Raül Romeva, Quim Forn, Josep 
Rull i Jordi Turull. Les trobades domini-
cals en horari d’hivern es resolen amb 

agilitat al pic del migdia, però les nits de 
Nadal o de Cap d’Any, o concerts de la 
durada del Messies de Händel amb molts 
milers d'assistents, han suposat reptes 
cada vegada de major envergadura per al 
voluntariat que hi fa tasques d’organitza-
ció. A tots ells –i els que no es veuen a la 
foto– també els podríem dir allò de «No 
esteu sols», i si la cosa segueix creixent, 
caldrà incrementar els col·laboradors.
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

ROSSEND COLL I PUJOLS, EL PASTOR VOCACIONAL

a vora mig segle que campa per Manresa, però el cert 
és que va néixer l’any 43 a Gaià, entre boscos i conreus, a 
la masia del Coll de Comadoms. Setè de vuit germans, 
molt aviat es va trobar pasturant cabres i ovelles. L’escola 

vindria després, a Sant Feliu Sasserra: dos trajectes diaris d’ho-
ra i mitja, sense encantar-se. A casa, la tia ja li havia ensenyat 
les beceroles, i en un parell de cursos va quedar a punt per 
ingressar al seminari de la diòcesi de Vic. Tot just tenia onze 
anys, i aquell pastor es capbussà en humanitats, filosofia i te-
ologia fins al 1966! Massa llatí: el Sendo, que és com tothom 
l’anomena, decideix treballar de guixaire mentre s’està a la 
parròquia de Fals, on coneix de rector en Ramon Boixadé. I de 
seguida fa cap a Lió per tal d’orientar la vocació a imatge dels 
capellans obrers del moviment del Prado. Instal·lat al suburbi 
de Gerland, allà on el bisbe monsenyor Ancel hi havia fet de 
sabater, va poder viure tot el maig del 68 sense perdre’s cap 
manifestació: «Se’m va obrir el món». Per això, quan torna al 
cap de deu mesos no només s’ordena diaca –pas previ al sa-
cerdoci– sinó que es matricula a l’escola professional diocesa-
na de Navàs, per obtenir l’oficialia elèctrica. Aleshores s’estava 
a la parròquia de Sallent, i poc després arriba a la Sagrada 
Família de Manresa, novament al costat de mossèn Boixadé. 
Això era l’any 70, i el cas és que el pastor feia de xispa... però 
no cantava missa. Li caldran cinc anys per decidir finalment 

secularitzar-se, i des d’aleshores assajarà el camí del sindi-
calisme o el del nou moviment veïnal. La vocació no decau, 
doncs, més aviat es transforma. El Sendo es casa el 1977 amb 
Teresa Pujol –ai, la catequista!– i comença a preparar-se per 
la revàlida de mestre, aprofitant el seu magisteri eclesiàstic. 
Se’n surt i tria: el ramat ara serà el de l’escola d’adults, a Olesa 
des de 1981, i a Manresa des del 84, i fins al dia que es va jubi-
lar, el 2009. Tot plegat vint-i-cinc anys resseguint els locals de 
les Saleses, la Font dels Capellans i finalment a Casa Caritat, 
i en tot el trajecte provant de ser útil per als qui tenien la in-
quietud d’aprendre. Pare d’un parell de criatures i avui avi de 
cinc nets, el seu compromís social s’ha canalitzat des de l’as-
sociació de veïns i, també, en els trenta anys de la residència 
d’avis del barri. Una fidelitat a prova de bomba, no exempta 
d’un cert escepticisme envers l’autoritat o els diners. I amb tot, 
per responsabilitat, ha acceptat des d’aquest octubre presidir  
–primus inter pares– el Patronat de la Residència d’Avis de 
la Sagrada Família. Un altre ramat, i una altra pastura, que ell 
atén amb seny i il·lusió, talment fa sonar el diatònic en festes, 
concerts i caramelles, i fins puja als escenaris amb la colla dels 
Dilluns Barreja. Sabeu que l’ha tocat sempre d’oïda? Potser 
perquè ara fa vint anys n’hi va ensenyar en Lluís Sabata, un vell 
vaquer de Santa Maria de Merlès: tot just un altre pastor amb 
qui ha sabut compartir tonada.

F
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C A M PA N YA N A D A L I  R E I S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

 

PISTA DE GEL - Fins al 13 de gener

CAMPI QUI JUGUI - Fins al 4 de gener

CARTER REIAL A LA PL. MAJOR - Fins al 4 de gener

CAVALCADA DE REIS - 5 de gener

C A M PA N YA N A D A L I  R E I S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

PISTA DE GEL - Fins al 13 de gener

FIRA DE SANTA LLÚCIA - 13, 15 i 16 de desembre

ILLA DE VIANANTS AL CARRER GUIMERÀ - 16, 17, 22, 23 i 24 de desembre 

CARTER REIAL A LA PLAÇA MAJOR - 29 i 30 de desembre i de l’1 al 4 de gener 

CAVALCADA DE REIS - 5 de gener
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