
1EL POU · ABRIL 2020

notícies del pou

Núm. 341Núm. 363

elpou.cat | 4€ | abril 2020

REVISTA MANRESANA 
D’INFORMACIÓ I OPINIÓ

L’entrevista a 
Núria Brugarolas,
directora del 
CNL Montserrat

EL PARLAR
DE MANRESA

base portades 2020.indd   8 28/03/2020   21:30:59





3EL POU · ABRIL 2020

editorial

ls manresans, encara que molt lligats al català central, tenim trets espe-
cials en la parla. Es revelen en l’ús d’algunes paraules característiques –la 
postada, la torreta i el verb punxir al capdavant–, i també alguns trets fo-
nètics. Hi ha variacions semàntiques en l’ús d’alguns mots i expressions, 
aquestes últimes molt relacionades amb les tradicions locals i les activi-
tats dels habitants durant segles d’una ciutat preindustrial –encara molt 
ruralitzada– i, posteriorment, a la urbs emergent en què es va convertir 

després de la Revolució Industrial. A Manresa, el tèxtil i, en especial, la manufactura de cinteria, 
va contribuir a incorporar molt lèxic a la parla local. La diversitat lingüística és àmplia arreu del 
territori. Ara que TV3 ha emès El llenguado, que inclou una segona part del recordat Caçadors 
de paraules, el programa que recorria diferents punts de la geografia per extreure’n el vocabulari 
més exòtic, ens adonem que les variacions lèxiques, sovint, canvien d’un poble a un altre. D’un 
port a un altre del litoral, per exemple la denominació dels tipus de peixos no té res a veure. Passa 
el mateix amb els noms de les plantes, les eines del camp o la fraseologia.

El reportatge central d’aquest mes és interessant perquè la parla manresana s’ha estudiat poc. 
Només compilar en un mateix article els trets més representatius ja té valor, ni que sigui per 
identificar-nos-hi, per sentir que fem anar manresà de soca-rel. Les persones més grans, aquelles 
que atresoren el llenguatge més genuí i despullat d’influències externes, acaben sent la font de 
la qual beure per recordar com es deien les coses fa uns anys i com, lamentablement, s’ha anat 
transformant la llengua per fenòmens sociolingüístics al país i globals. La riquesa dialectal es va 
aprimant a mesura que s’imposa una manera d’expressar-se massa estandarditzada –no per l’aca-
dèmia sinó per la societat de la comunicació i la immediatesa– i escassos recursos lèxics. Es va 
perdent allò que els més tocats i posats en deien «parlar en propietat». En qualsevol cas, esperem 
que la guspira del dialecte manresà perduri molts anys més.    

E

El ‘dialecte’ 
manresà
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fa 25 anys

El reportatge central de la revista del mes de maig de 1995, 
elaborat per Jordi Grané i Jordi Sardans, analitzava les cin-
quenes eleccions municipals democràtiques. S’hi presen-
taven cinc candidats: Pere Oms (CiU), Jordi Valls (PSC-
PSOE), Anbtoni Arderiu (PP), Ramon Fontdevila (ERC) 
i Josep Ramon Mora (IC-AUP-Els Verds). L’únic candidat 
que repetia era Josep Ramon Mora, que ara es presentava 
per una coalició. El convergent Pere Oms tenia la intenció 
de substituir Juli Sanclimens i l’advocat Jordi Valls confi-
ava tenir més sort que l’anterior candidat socialista, Jordi 
Marsal. El Partit Popular havia desestimat l’opció Balet i 
havia triat l’advocat Antoni Arderiu. ERC havia escollit 
l’independent Ramon Fontdevila, excoordinador de la re-
vista El Pou de la gallina i llavors cap d’estudis d’un insti-
tut de Sabadell, per rellevar Ignasi Perramon.

El dia 3 d’abril es feia el primer debat amb tots els alcalda-
bles per parlar de la situació del comerç. Dos dies abans, 
unes 500 persones es manifestaven pel centre de la ciutat 
per demanar l’indult per als presos independentistes man-
resans, David Martínez, Esteve Comellas i Jordi Bardina, i 
l’endemà un autocar amb familiars i amics sortia cap a Ma-
drid per assistir al judici. El dia 8, Joan Creus, jugador del 
TDK Manresa, s’enduia el guardó al millor esportista, en la 
25a Nit. El dia 15, una delegació encapçalada per l’alcalde 
Sanclimens, el regidor Jordi Valls i el president dels Amics 
de la Unesco, Albert Martí, iniciaven una visita al Senegal 
per inaugurar un casal a Bambylor.

Noves cares per a les eleccions municipals 

Començava la precampanya electoral

Taula rodona sobre la 
Manresa ‘de cine’
La Sala d’Actes del Casino es va tornar a omplir el dia 4 
de març en la taula rodona, dins del cicle Temes del Pou, 
per parlar de Manresa, una ciutat de cine. Hi van interve-
nir Jordi Estrada, autor del reportatge  50 anys de Pláci-
do; Aleix Farrés, tècnic de la Manresa Film Office, i Ge-
rard Quinto, codirector de la pel·lícula 7 raons per fugir. 
Durant l’acte es va projectar el documental  La ciutat de 
Plácido, del cineasta manresà Joan Soler.

S’ajorna Sant Jordi 
i els premis Oleguer Bisbal 
La crisi provocada per la pandèmia del coronavirus ens 
obliga a suspendre la tradicional cita amb els lectors al 
Passeig, el dia 23 d’abril. La revista sortirà a la venda, 
doncs, el dia 6 de maig. D’altra banda, ajornem també la 
votació per escollir les persones mereixedores dels pre-
mis Oleguer Bisbal 2020, que es farà durant el mes de 
juny. Malgrat tot, mantenim el compromís amb els nos-
tres lectors per fer arribar la revista cada mes a quioscos 
i subscriptors.

Comunicat 
dels editors de premsa 
La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes 
i Mitjans Digitals va emetre el 24 de març un comunicat 
sobre l’actual crisi sanitària sense precedents, que està 
afectant profundament el sector de les empreses editores 
de publicacions periòdiques de manera més contundent 
i ràpida del que es podia preveure. L’aturada de l’activitat 
d’una part important de les impremtes, la decisió de Cor-
reus de no distribuir revistes, el tancament dels punts de 
venda, biblioteques i punts de lectura dificulta precisament 
la possibilitat de fer arribar les publicacions als lectors, en 
un moment de forta demanda a causa del confinament. 
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caçats a la xarxa

Ara mateix, uns «piolins» han parat aquest se-
nyor que tornava de comprar a la farmàcia. Des 
de un cotxe camuflat. S’han «ficat tontos» per-
què els parlava en català. 

Aquest és el resultat de la feina de les persones que 
han treballat desinteressadament per fer mascaretes. 
Fins dilluns se’n fabricaran 3.000 i si es troba tela tipus 
pul es continuarà la confecció. 

19 de març. @baphomed75

21 de març. Ajuntament de Manresa @ajmanresa

Destacada mobilització a Manresa per a la confecció de 
mascaretes, a la qual es van sumar moltes entitats i particulars. La unió fa la força! 

El «senyor» va resultar ser el president del PDeCAT a Manresa, Josep M. Fius. 
El van denunciar, sobretot, per insistir a voler expressar-se en català. Coses que, 
francament, no s’entenen en els moments d’emergència que estem vivint. Per 
cert, tots els veïns que van fotografiar o enregistrar la lamentable escena des de 
finestres i balcons van ser instats per la Benemérita a no fer-ho, ja que, segons 
els agents, «és un delicte gravar l’autoritat».

EL POU
DE LA
GALLINA

Quan es va acabar la 
fàbrica dels Panyos? 
En el número passat d’aquesta revista 
es va publicar una carta del benvolgut 
company Jaume Serra i Carné en la qual 
es demanava una intervenció sobre la 
vegetació que impedeix la visió comple-
ta d’un edifici patrimonial de primer or-
dre com és la fàbrica dels Panyos. Perso-
nalment, estic d’acord que, de vegades, 
l’afany per la millora del paisatge urbà 
fa que es limiti la valoració d’alguns dels 
principals edificis de la ciutat. També, 
si no es demostra el contrari, crec que 
els Panyos és clarament el primer edifici 
d’arquitectura fabril importada de Gran 
Bretanya que es conserva a Catalunya. 
No obstant això, com ha mostrat la his-
toriadora de la nostra indústria Àngels 
Solà Parera en el llibre Aigua, indústria 
i fabricants a Manresa, 1759-1860, no es 
pot assegurar que la data de construcció 
fos el 1820. El primer que va proposar 
aquesta data és l’historiador de princi-
pi de segle XX Joaquim Sarret i Arbós, 
però no aportava una documentació 
concloent i potser es referia a altres seus 
de l’empresa Pau Miralda i Companyia, 
promotora de la fàbrica. 

En tot cas, el 1820 no s’havien comprat 
tots els terrenys, com asseguren l’his-
toriador Llorenç Ferrer i l’esmentada 
Àngels Solà, i a més, la companyia es-
tava immersa en un plet que fa difícil 
de pensar que l’inici del funcionament 
de la fàbrica no sigui d’uns anys poste-
riors, encara per definir. Tot i així, sens 
dubte, el 1820 és l’any de concepció de 
la fàbrica, però cal concloure la recerca 
històrica per veure en quin any es va 
acabar i es va posar en funcionament. 
Finalment, com diu Jaume Serra, cal 
remarcar que és la primera fàbrica de 
Catalunya, el primer edifici seriat i dià-
fan, construït amb una gran ambició i 
amb el capital acumulat durant la se-
gona meitat del segle XVIII per alguns 
dels principals comerciants i produc-
tors de teixits de seda de Manresa. Tot 
i que es pogués haver acabat uns anys 
després, no deixa de ser la primera fà-
brica privada també d’Espanya –si no 
es tenen en compte les Reales Fábricas, 
propietat de la monarquia– i potser 
de l’Europa mediterrània. Valorem, 
doncs, aquesta peça del patrimoni in-
dustrial que ha arribat fins a l’actualitat.

Lluís Virós i Pujolà
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La Fira de l’Aixada 
tanca amb bon regust 
1 de març. La 23a edició de la Fira de l’Aixada acaba sense 
aglomeracions, però amb satisfacció d’organització i pa-
radistes. Un total de 6.277 persones passen pel carrer del 
Balç, en les recreacions històriques que s’hi fan, i la plaça 
Gispert té rècord de visitants.

Es presenta el nou model 
de gestió de residus 
2 de març. L’Ajuntament inicia una campanya informativa 
sobre la implantació del nou model de gestió de residus a 
Manresa, amb una taula rodona a la Plana de l’Om, modera-
da pel meteoròleg Francesc Mauri, amb els alcaldes de Balsa-
reny i Santpedor, el director de l’Agència Catalana de Residus 
i el gerent del Consorci del Bages per la Gestió de Residus.

Junqueras comença 
a treballar a la FUB 
3 de març. Oriol Junqueras surt del centre penitenciari 
dels Lledoners per anar a treballar a la FUB, on impartirà 
un curs d’Història del pensament. A l’edifici principal de la 
institució és rebut per Sílvia Mas, vicerectora del Campus 
Manresa, enmig d’una gran expectació.

Fina Dordal i L’Olivera, 
premis Maria Casajuana 
6 de març. ERC i el Jovent Republicà fan públic el vere-
dicte dels premis Maria Casajuana, que s’atorguen a Fina 
Dordal, dirigent de la Coordinadora de Jubilats i Pensio-

nistes, i l’associació L’Olivera. El lliurament, previst per al 
12 de març, queda ajornat a causa del coronavirus.

La Transéquia 
aplega 5.500 participants 
8 de març. Un total de 5.500 persones participen en la ca-
minada en homenatge als que van construir el canal de la 
Séquia el segle XIV, que acaba amb una representació tea-
tral al parc de l’Agulla sobre la igualtat entre homes i dones.

Més de 3.000 persones 
clamen pels drets de la dona 
8 de març. A la tarda, més de 3.000 persones participen en 
la manifestació del Dia Internacional de la Dona, convoca-
da pel Comitè Feminista, que acaba a la Plaça Major. Dos 
dies més tard, el saló de sessions de l’Ajuntament acull l’acte 
institucional, amb l’acció teatral Indòmita, del projecte Lilith.
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‘Escape room’ 
a Sant Joan de Déu 
8 de març. Un total de 49 grups d’arreu de Catalunya 
participen en l’escape room Lleure 2.000, a l’hospital de 
Sant Joan de Déu, per recaptar fons per millorar els espais 
d’atenció a infants i joves.

L’Ajuntament 
assoleix l’endeutament 
més baix en 25 anys 
11 de març. Valentí Junyent, alcalde i regidor d’Hisenda, 
anuncia que l’Ajuntament ha assolit, per primera vegada, 
un coeficient d’endeutament per sota del 50%, concreta-
ment del 49,41%, el més baix des de 1995, quan es va ini-
ciar l’actual mètode de càlcul. 

El Covid-19 fa tancar els 
espais públics i les escoles 
11 de març. Arran de la decisió de la Generalitat de sus-
pendre espectacles i actes culturals de més d’un miler de 
persones i de limitar els assistents a un terç de la capaci-
tat dels locals, queden cancel·lats tots els actes en equipa-
ments municipals. L’endemà, el Govern ordena tancar les 
escoles i universitats. El dia 13 es tanca el parc de l’Agulla i 
l’endemà ho fan els multicinemes Bages Centre.

El Covid-19 obliga a suspendre 
molts esdeveniments 
17 de març. La Cambra del Llibre fa pública la decisió 
d’ajornar la celebració del Dia de Sant Jordi, mentre que 

MARÇ 2020
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Augmenten els morts 
per coronavirus
A més de l’augment d’ingressos per coronavirus a l’hospital 
de Sant Joan de Déu, aquests darrers dies també n’han aug-
mentat els morts. El sistema sanitari de la ciutat està a punt 
d’arribar a una situació de col·lapse, tot coincidint en un 
dels pics alts de la Covid-19. Científics i epidemiòlegs coin-
cideixen en la gravetat de la situació, malgrat les previsions 
optimistes del director assistencial de la Fundació Althaia. 
La consellera de Salut, Alba Vergés, és una de les més fer-
mes defensores de les polítiques per fer front a la pandè-
mia amb tots els recursos possibles i –a diferència d’altres 
membres del seu departament– no va dubtar ni un segon 
a acceptar l’oferiment de l’empresa manresana Framun per 
fabricar respiradors, del tot necessaris per lluitar contra la 
insuficiència respiratòria. Activar d’una vegada les masca-
retes, desinfectar espais de la via pública o comptar amb 
personal sanitari jubilat ajuda a combatre la infecció.

Els veïns aplaudeixen 
els sanitaris
Des de mitjan mes de març, bona part de la ciutat, i espe-
cialment el centre urbà més proper a la Bonavista, cada 
dia a les vuit en punt del vespre, ha vist com un gran 
nombre de veïns sortia als balcons dels principals carrers 
per aplaudir amb força i reconèixer la tasca inestimable 
que està duent a terme el sector sanitari de Manresa con-
tra l’afectació del coronavirus. Metges, infermeres i tot el 
personal sanitari s’han bolcat unànimement per fer front 
a la pandèmia. Una lliçó a la qual la ciutadania ha sabut 
mostrar inequívocament el seu suport. Un suport adreçat 
al conjunt dels professionals de la medicina, que gairebé 
ha estat compartit per tothom. També es digne d’elogi 
l’actitud de bona part del comerç que ha anat proveint 
les llars manresanes dels productes necessaris perquè la 
majoria de la població hagi pogut seguir la recomanació 
de tancar-se a casa.

a la ciutat se suspenen la Fira de l’Estudiant, la Marxa del 
Pelegrí i el festival Clam, entre altres esdeveniments.

La Guàrdia Civil sanciona 
el president del PDeCAT 
19 de març. La Guàrdia Civil denuncia per desobediència 
el president del PDeCAT a Manresa per negar-se a parlar 
en castellà i sense donar-li cap document perquè segons 
ells no calia, en estat d’alarma. Josep Maria Fius havia sor-
tit al carrer per llençar les escombraries quan un grup de 
quatre agents el van aturar. 

Moren Josep Vilaseca, Josep 
Renalias i la germana Trullols 
20 de març. El fundador de l’Escola Joviat, Josep Vilaseca, 
mor als 87 anys. El dia 21, mor, als 74 anys, Josep Rena-
lias, professor jubilat de Paidos i FEDAC. El dia 22, mor 
a Vic, als 76 anys, la germana Maria Trullols, exdirectora 
de l’escola Vedruna de Manresa, el mateix dia que mor la 
germana Joaquima Surrallés, de la mateixa congregació. 

38 morts i 152 ingressats 
pel Covid-19 a la ciutat 
29 de març. A l’hora de tancar l’edició de la revista, hi ha 
152 ingressats i més d’un centenar de professionals confi-
nats, i 38 persones han mort pel Covid-19 a la ciutat. Dies 
abans, la Clínica de Sant Josep havia traslladat els parts a 
Sant Joan de Déu per alliberar espais per a altres malalts 
d’Althaia, que també reutilitza el Centre Hospitalari. D’al-
tra banda, l’ambulatori de la plaça Espanya queda com a 
únic CAP amb atenció presencial.
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favets...

Em trec el barret
omencem pel principi: el Guardiola –el 
futbolista, l’entrenador– no ha estat mai 
sant de la meva devoció, no em demaneu 
per què. De vegades les fílies i les fòbies 
són com l’enamorament, una cosa epi-

dèrmica i irracional. Però també poden estar reforçades, 
com és el cas, per alguns comentaris de gent relativament 
propera, que no faran mai en veu alta, ja sigui pel lloc on 
estan o perquè, un cop canonitzat com a un dels sants laics 
d’aquest país, criticar el Guardiola podria ser interpretat 
com una desviació, gairebé un acte de lesa pàtria, i no li 
agrada a ningú exposar-se a ser lapidat. No oblidem que 
el culte fomentat al seu voltant ve d’antic. Molt abans que 
el Puigdemont hagués estat elevat al cim dels altars, ell ja 
havia estat investit de totes les gràcies i el guanya de carrer 
en devoció popular.

Deia doncs que al Guardiola no li tenia cap simpatia però 
he de confessar que des de fa uns dies la meva opinió és 
una altra de molt diferent. Em va canviar radicalment en 
saber que havia donat un milió d’euros a una fundació per 
lluitar contra el coronavirus. El seu gest em va semblar en-
comiable i davant d’ell em trec el barret. No s’hi val a dir 
que en té molts, perquè molta altra gent amb més possi-
bilitats que ell no han fet el mateix, ni tampoc s’hi val a 
fer altres consideracions que el puguin rebaixar. L’hagués 
pogut fer d’una manera anònima, sí, però hagués perdut el 
seu poder exemplificador, que val gairebé tant com el seu 
valor econòmic. Perquè no és el mateix gratar-se la butxa-
ca que fer un partit benèfic. I si aquesta crisi ha de servir 
per canviar moltes coses, penso que una de les primeres 
hauria de ser l’abolició del postureig altruista. La fi de tan-
tes accions que presumeixen de solidàries i que tenen molt 
més de lúdiques que no pas d’efectives. La seva generositat, 
expressada sense escarafalls, ens ensenya que l’autèntica 
solidaritat ha de representar sempre un petit sacrifici i no 
pas una excusa per passar un diumenge distret. Per ajudar 
de debò sobren les ganes de batre un rècord, les festes, les 
selfies i les samarretes. 

Si ara em demanessin l’opinió sobre el Guardiola, m’obli-
daria del que en pensava abans. Diria simplement «el 
Guardiola és un tio collonut, quan va caldre ajudar va ser 
un home esplèndid». 

Historiadors i vividors
arrerament hi ha hagut al territori una 
proliferació d’empreses no especialitza-
des, que aporten poca documentació 
historiogràfica, però que tenen en comú 
la voluntat de «posar en valor» el que faci 

falta. Dirigides sovint per individus que es defineixen com a 
historiadors de vocació, interessats teòricament en la didàc-
tica de la història, però sobretot en el seu caràcter divulgatiu, 
algun d’ells fins i tot és conscient que es repeteixen errors al 
llarg dels cicles històrics. Però, en general, no són investiga-
dors, sinó divulgadors a qui interessa parlar de tot, i cauen 
sovint en el ridícul de presentar públicament fantasmades, 
amb recerques d’estar per casa. Tot plegat ens ha dut a una 
situació de creació d’empreses especialitzades en fires histò-
riques, rutes de batalles, organitzadors de festes, catàlegs de 
fires a l’engròs, museus d’olis d’oliva, forns de guix, de calç i 
d’oli de ginebró, fires i firetes... I tot això, amb l’ocupació de 
grans magatzems, la creació de petits negocis i amb els asses-
soraments que calgui, disposats a trobar sempre la subvenció 
del Consell Comarcal de torn o de la Diputació de Barcelona, 
quan Lleida els queda massa lluny i ni tan sols els tenen en 
compte. Proliferació de mitjancers amb teòrics experts que 
fan plafons no prou ben documentats, amb la finalitat de 
muntar una paradeta amb una mica de cara i ulls.

Arqueòlegs que no busquen fosses, lluny de la feina dels 
seus col·legues universitaris, guies casolanes que remeten a 
estudis inexistents, entrevistes periodístiques mal assimila-
des, on es neguen declaracions fetes en rebre contundents 
crítiques per les exageracions brutals comentades i publica-
des. Recomptes que no se sap d’on surten, cites mal fetes, etc. 
Ben allunyada d’una història que alguns necessiten «posar 
en valor» per viure’n, hi ha la feina científica dels especialis-
tes, que permet avançar en el coneixement de la història, ba-
sant-se en els fets i en noves aportacions que ajuden a obrir 
camins d’interpretació per entendre correctament el passat. 
En aquest sentit, i pel que fa a les batalles de Talamanca i 
els Prats de Rei durant la guerra de successió, són molt inte-
ressants els treballs de Francesc Xavier Hernández Cardona, 
especialitzat en la història militar de Catalunya, que va ser 
director del projecte històric i museogràfic del Museu d’His-
tòria de Catalunya. El navarclí Francesc Serra, que m’atrevi-
ria a qualificar com un dels seus seguidors, ha treballat molt 
bé la recerca d’aquestes dues batalles.

C D
Jordi SardansJosep M. Oliva
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Polítics infectats de 
mediocritat

stem barrejant política i salut. És un gran 
error». Ho assegurava Salvador Macip, 
metge i investigador, a TV3. Mentrestant, 
Miquel Iceta es dedicava a desprestigiar 
epidemiòlegs reputats com Oriol Mitjà i, 

diàriament, amb cara desencaixada, Salvador Illa reportava 
què feia l’estat espanyol per contenir l’expansió del coronavi-
rus. Poc que s’ho pensava quan, per quota, li va tocar ser el 
representant del PSC al govern megaministerial liderat per 
Pedro Sánchez amb el suport de Podem. Aquesta última, 
per cert, una formació que engloba part del republicanisme 
espanyol i permet, un dia sí i l’altre també, que aparegui un 
militar per dir barbaritats com que «el rei és el primer soldat 
d’Espanya», que la crisi del Covid-19 «és una guerra» i, amb 
orgull, justifica que l’exèrcit sigui al carrer. Com en els vells 
temps. Fa poca estona, mentre acabava de rumiar com arti-
culava aquest escrit, llegia una piulada al compte de l’actriu 
Sílvia Bel que em va com l’anell al dit per expressar el sentir 
de molts ciutadans aquestes dies de confinament, i que, al-
hora, connecta amb la idea inicial de Macip: «L’instint de 
supervivència dels partits polítics és més ferotge que el de 
l’ésser humà. I té menys escrúpols». Escac i mat. 

Només cal comparar, durant els primers quinze dies d’estat 
d’alerta, el discurs i l’estratègia de comunicació del govern 
espanyol i el català. Que tots dos han hagut d’improvisar 
i han comès errades davant de l’excepcionalitat és inevita-
ble. Ara bé, fa la sensació que els consellers catalans sur-
ten amb els deures fets i es basen en anàlisis expertes per 
bastir l’argumentari. Mentrestant, a Madrid, Illa ha estat 
capaç de verbalitzar que no té informació sobre alguns 
aspectes i l’ínclit cap de l’Estat Major de Defensa, Miguel 
Ángel Villarroya, no ha parat d’injectar testiculina com a 
antibiòtic retroviral. Respecte dels caps de govern, només 
cal que ens fixem en el to: Sánchez, capcot, demana perdó i 
passa el rosari. Torra té pics de fervor i contundència –que 
no ho faci perquè sap que és un president amb data de 
caducitat– i insta a la transparència. A la Moncloa tot han 
estat inconvenients... Talment com si no hi hagués res pre-
vist. S’han fet –i ha transcendit públicament– comandes 
de material sanitari defectuós i s’insistia a recentralitzar 

‘E

...i tremendos

competències en un estat amb estructures rònegues, ine-
ficients i amb massa orgull patri. A la Generalitat s’han 
plantejat solucions i proposat mesures consultades amb 
experts i observant què han fet en altres països per atu-
rar la propagació del Covid-19. El resultat: aquí s’ha anat 
sempre un pas per davant i a Madrid tot s’ha mogut –i es 
continua movent– amb una lentitud desesperant. Fins que 
el dissabte 28 de març Sánchez anuncia el confinament to-
tal. Una mesura que reclamava Catalunya feia quinze dies 
i que, dos dies abans, havia refusat el seu partit al Congrés.

En la crisi que estem vivint, i tenint en compte la societat 
de la comunicació immediata per on deambulem, la posa-
da en escena i els missatges dels mandataris són clau. Cal 
evitar dir mentides i transmetre només informacions útils i 
contrastades. Si és possible, sempre en positiu i desmentint 
les fake news interessades. Justin Trudeau ho fa des de la 
cuina de casa. És vàlid si aconsegueix empatia i compleix 
l’objectiu: connectar amb els ciutadans i transmetre’ls segu-
retat. Per aconseguir-ho, és obligatori comparèixer havent 
consultat els experts en cada matèria, començant pel direc-
tor de comunicació i acabant, si cal, per un portalliteres que 
hagi fet arribar queixes més que raonables. I els polítics es-
panyols això no ho fan, rares vegades estan a l’alçada i ocul-
ten informació per interessos propis o de partit. 

Encara que representés una exageració caricaturesca, sir 
Humphrey Appleby, l’assessor de la celebrada Sí, ministre, 
és qui coneix, a fons, el deep state britànic. L’alt cos funcio-
narial a França, Alemanya o el Regne Unit –que sol excel-
lir en formació i bagatge–, sovint, té més poder que qui os-
tenta el càrrec polític. Si bé cal parar-li els peus sí boicoteja 
el programa de govern, en moments d’emergència, convé 
tenir-lo a favor i escoltar-lo. Molt. Si no, la mediocritat po-
lítica retrona com els petards d’un castell de focs.
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Carles Claret
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retrats

Laura Serrat

El so de les rodes sobre l’asfalt anuncia l’arribada de l’autobús. Un vehicle de color verd 
avança pel carrer Guimerà i s’aproxima fins a la parada. Els pròxims passatgers s’aixequen, 
guardant un metre de distància entre ells, i preparen el bitllet per agafar el bus urbà que 
condueix al barri de la Balconada. Mentre s’endinsen al vehicle, Antonio Jiménez abandona 
el volant uns minuts per prendre la fresca i encendre un cigarret. El prem amb els llavis i 
exhala un núvol de fum que es confon amb el cel emboirat. Mira a banda i banda del carrer. 
És buit i els comerços amb la persiana abaixada. D’una cantonada, apareix un home que es 
protegeix el rostre amb una mascareta i empeny el carro de la compra. El conductor fa una 
última pipada al cigarret i s’enfila a l’autobús. 

-Un silenci estrany envolta la ciutat aquests dies– comenta mentre engega el motor.
Fa més de trenta anys que l’Antonio fa córrer autobusos, però és la primera vegada que ob-
serva la ciutat submergida en un son profund. El vaivé dels vianants per la vorera i els clà-
xons dels cotxes per la carretera s’han esvaït com el fum d’un dels seus cigarrets. Al davant, 
s’estenen vies desertes on l’únic toc de color l’aporten el vermell, el taronja i el verd dels 
semàfors. S’atura en un d’ells. Arronsa les espatlles i deixa anar un sospir. Té el cos robust, 
els ulls de color cafè, el somriure gran. És un dels conductors més veterans que segueix al 
peu del canó, però amb mesures de prevenció. Guants blaus, mascareta i una mampara de 
plàstic que l’aïlla dels passatgers que pugen amb comptagotes. A través del retrovisor, mira 
els pocs viatgers asseguts als seients. 

-Van a comprar, a treure diners, a l’hospital... Són dies difícils, però seguiré al volant. 
L’autobús avança per la carretera del Pont de Vilomara i els Trullols, i arriba a l’hospital de 
Sant Joan de Déu, on baixen tots els passatgers. El conductor es dirigeix sol al barri de la 
Balconada. Travessies buides i cotxes aparcats. Un gat travessa la calçada i s’enfila en una 
jardinera on creixen flors fúcsies, violetes, vermelles. L’Antonio viatja sol i agafa amb força 
el volant, com si es resistís a abandonar el timó del seu vaixell. Un vaixell on ha vist passar 
moltes històries. Veïns que es dirigeixen a la feina, vells que donen voltes i voltes amb l’au-
tobús i vailets que veu créixer. 

-Hi ha dies que em sento estimat per un simple gest com un somriure, un cop a l’espat-
lla, un adéu, però també hi ha dies que em sento invisible.

L’Antonio atura l’autobús a la parada de Santa Clara, on s’espera una dona. És alta, de pell 
bruna i cabellera blanca. Busca el bitllet a la cartera i l’ensenya al conductor. Però resulta 
que ha caducat. La dona té poques opcions perquè el conductor no accepta els diners en 
efectiu per prevenir el contagi del Covid-19. 

-Bé... doncs hi aniré caminant– sospira la dona.
-No s’amoïni. Pugi. El dia que ve ja m’ho donarà– indica el conductor. 

La dona agraeix el gest al conductor i s’asseu en un dels seients. L’Antonio somriu mentre 
l’autobús llisca avall pel carrer de Sant Cristòfol. De la llunyania, sent la sirena d’una ambu-
lància. Un crit que cada vegada és més estrident fins que el vehicle d’emergència passa fugaç 
pel costat de l’autobús. Pocs segons després, el so es fa petit, minúscul, fins a desaparèixer. 
L’autobús continua el trajecte. Està a punt d’arribar a la parada del carrer Guimerà, on co-
mençarà de nou el recorregut. Abans d’arribar-hi, el vehicle passa per sobre d’un sotrac i els 
vidres tremolen i ens recorden a tots els passatgers que som fràgils. 

L’últim d’abandonar l’autobús 

Marc Prat

Antonio Jiménez
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Els manresans 
també tenen una manera 

de parlar característica

Manresans a la plaça Major (Francesc Rubí).
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tema del mes

Jaume Puig i Ibáñez

tema del mes

El parlar de Manresa no s’ha estudiat gaire; hi ha pocs treballs fets 
sobre el tema i són d’aspectes parcials. A la ciutat i a la comarca es 
parla el català central, però hi ha alguns trets fonètics característics 
i hi ha també un inventari de lèxic propi, que sovint s’estén a altres 

poblacions del Bages, el Berguedà i el Solsonès. Amb la normalització 
de l’ensenyament de la llengua a l’escola des dels anys vuitanta, les 

noves generacions tendeixen a fer servir el model estàndard i es 
perden molts d’aquests trets peculiars.

i demanem a 
manresans que 
per motius de 
feina o de resi-
dència, conviuen 
amb parlants 
de Barcelona o 

d’altres comarques, quines paraules cri-
den l’atenció dels seus interlocutors, de 
seguida esmenten postada (prestatge) o 
torreta (test)... I també formes verbals 
com tenco o tenca –en frases com «tenca 
la porta»– o punxir i punxida, per pun-
xar i punxada. 

Hi ha pocs estudis fets sobre el tema. 
Cal destacar la miscel·lània Aspectes 
de la llengua catalana al Bages, que el 
Centre d’Estudis del Bages i Òmnium 
Cultural del Bages van editar l’any 
1997, amb treballs de Montserrat Ale-
gre, Ramon Carreté i Rosa Galí, en-
tre d’altres, i casos més puntuals com 
l’article Algunes característiques del 
català de Manresa, de l’eclesiàstic i fi-
lòleg Antoni Griera, publicat al Butlletí 
de Dialectologia Catalana (1930). La 

S miscel·lània esmentada inclou també 
el treball Llenguatge i tecnologia dels 
vetaires manresans (vocabulari tradi-
cional de la cinteria), de Lluís Virós 
Pujolà, amb la col·laboració de Ra-
mon Pujol Roca, d’àmbit més especi-
alitzat. En aquest reportatge recollim 

característiques extretes dels estudis 
esmentats, ampliades amb una revisió 
de l’Atles Lingüístic del Domini Català, 
i també amb enquestes fetes a persones 
nascudes a Manresa, de més de seixan-
ta anys, i amb aportacions d’especialis-
tes de la comarca o de fora, que consta-
ten alguns trets diferencials del parlar 
manresà o bagenc que els han sorprès. 

El ‘racó’ i altres mots ‘manresans’
Ara que la ciutat està en plena reor-
denació del sistema de recollida de les 
escombraries –o de la brossa– és un 
bon moment per recordar que abans el 
mot característic a Manresa per desig-
nar aquest concepte era el de racó. Les 
cases tenien la galleda del racó i s’anava 
a llençar el racó. Ramon Carreté i Pa-
rera, en el seu treball sobre El parlar 
de Balsareny a començaments de segle, 
també la recull com a pròpia d’aquesta 
població bagenca.

Si consultem la versió actualitzada del 
Diccionari de la Llengua Catalana de 
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2), 
ens trobarem que per a la paraula 
postada remet a prestatge, com a «post 
travessera col·locada horitzontalment 
entre dos suports, que s’empra per 
a posar-hi tota mena d’objectes». El 
cert és que a Manresa i al Bages el mot 
postada és molt usual, tot i que sobti a 
molts interlocutors forans.

El mateix passa amb una paraula tan ha-

Als parlants de Barcelona 
o d’altres comarques els 
criden l’atenció paraules 
com «postada» o «torreta» 
i frases com «tenca la 
porta» o «em vaic punxir 
amb una agulla»
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bitual per als manresans com torreta. En 
aquest cas el DIEC2 remet a test, «vas de 
terrissa o d’altres materials, generalment 
de forma de con truncat amb la boca 
més ampla que el fons i un forat ordinà-
riament al mig d’aquest, el qual, ple de 
terra, serveix per a criar-hi una planta». 
A Osona l’anomenen torratxa, segons 
ens confirma Joan Vilamala, filòleg nas-
cut a Folgueroles i manresà d’adopció.

Un cas curiós és el de la paraula melic. 
Al DIEC2, el mot principal per a la «de-
pressió arrodonida i arrugada que dei-
xa al mig del ventre la secció del cordó 
umbilical» és llombrígol. Però els mapes 
lingüístics ens diuen que el terme melic, 
abans més propi del català occidental, 
va anar guanyant terreny a llombrígol i 
es fa servir en moltes zones del català 
oriental, com el Bages. És remarcable 
també l’ús de la paraula passera, en el 
sentit de rastre, «no facis passeres», que 
els diccionaris no recullen però que es 
fa servir habitualment a la ciutat. I cal 
afegir-hi la denominació basquets per 
vambes, segons recull l’Inventari del Pa-
trimoni Immaterial de Manresa.

Pipiripips, barballó i timó
És habitual que les plantes rebin noms 
diferents en moltes comarques catala-
nes. I a Manresa i el Bages destaca el 
nom del pipiripip, variant recollida al 
DIEC2, per designar la rosella, que ar-
reu del país rep noms com badabadoc, 
gallaret o quequerequec, entre d’altres. A 
més de varietats de plantes, com la col 
verda manresana o la mongeta manresa-
na –que el Diccionari Català Valencià 
Balear (DCVB) defineix com a «fàcil de 
coure, però menys fina que les ordinà-
ries»–, també trobem l’ús tradicional 
de timó per farigola o barballó per es-
pígol, cada vegada menys usats per les 
noves generacions. Per al biòleg Jordi 
Badia Guitart, «l’abast d’aquests noms 
no és només Manresa, sinó el Bages o 
el Bages i el Berguedà, si la planta creix 
a totes dues comarques, i hi podem 
afegir: canya-xiula (canyís) cirerer de 
pastor (arboç), espaseta (gladiol), mata 
(llentiscle), grataculs (gavarrera o roser 
silvestre) i rojalet (pi roig)». Cal tenir en 
compte també formes col·loquials com 
auba per àlber, aufals o ufals per alfals... 

Jordi Badia ens comenta que «no hi ha 

cap treball publicat sobre noms parti-
culars de plantes al Bages, tot i que Joan 
Cadevall i Pius Font i Quer, il·lustres 
botànics catalans amb arrels al Bages, 
van ser molt actius en la recopilació de 
noms populars de plantes». A Catalu-
nya, el llibre de referència continua sent 
Els noms de les plantes als Països Cata-
lans, de Francesc Masclans (1981), que 
indica la procedència d’alguns noms, 
«malgrat l’existència de l’extensa recopi-
lació Noms de plantes –Corpus de fito-
nímia catalana, dirigida per Joan Vallès 
(2014) i publicada pel Termcat».

Baleiar la roba
En l’àmbit dels verbs, n’hi ha un de ben 
característic de Manresa, que és baleiar, 
per anomenar l’acció d’esclarir o esban-
dir la roba. També ens consta que es diu 
a altres poblacions del Bages. Sembla 
que el mot podria ser d’influència occi-
tana o francesa, en què balayer significa 
escombrar, i amb aquest significat és 
viu en terres pirinenques. El DIEC2 no 
la recull, però el DCVB sí, i hi diu que 
es fa servir només a Manresa, tot i que 
hi surt també el mot balejar, usat a la 
Garrotxa i l’Empordà per «esbandir la 
roba dins l’aigua del safareig». 

Un fet habitual és que a la comarca les 
formes planes del ver tancar es pronun-
cien amb e oberta: tenco, tenca, tenqui, 
però en bona part del català central es 
fan en a, com estableix la normativa, tot 
i que cal dir que aquest fenomen no és 
pas exclusiu del Bages. A Manresa, del fet 
de ferir amb un objecte acabat en punxa 
se’n diu punxir en comptes de punxar i 
del nom derivat, punxida i no pas pun-

xada. Es tracta d’un canvi de conjugació, 
que no és normatiu i que el DCVB re-
cull només a Mallorca i Menorca. D’altra 
banda, el verb habitual per indicar el fet 
de «donar cops a algú» és pegar, però a 
Manresa i el Bages es fa servir picar, com 
en altres comarques centrals. 

Altres verbs per destacar serien aco-
tar-se en el sentit d’ajupir-se, apariar 
–o apriar– per reparar, o plegar en el 
sentit de recollir alguna cosa del terra. 
També hi trobem verbs com escatxi-
gar, que el DIEC2 remet a esquitxar. 
Cal remarcar, finalment, que són ca-
racterístiques de la comarca les formes 
col·loquials: jo faic (faig), jo vaic (vaig), 

Pipiripip, timó, barballó i mata són noms tradicionals al Bages.
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jo veic (veig) o jo vaigui (vagi), jo faigui 
(fagi) o jo veigui (vegi). És un fenomen 
que es coneix com a velarització i que 
també es fa al Berguedà i al Ripollès.

Res més
Montserrat Alegre i Urgell, en el tre-
ball Les vocals e i o tòniques en català 
central: mostra d’alternances geogra-
ficolingüístiques, publicat dins Aspectes 
de la llengua catalana al Bages (1997), 
destaca que la pronúncia de l’adverbi 
res amb e tancada i el quantitatiu més 
amb e oberta constitueixen «una de les 
característiques més sobresortints de 
la parla del Bages». Efectivament, la 
pronúncia de paraules com res –sovint 

pronunciada re, sense la s final– o més, 
no es correspon amb la resta del cata-
là central. I es dona la paradoxa que 
el refrany «Per Santa Agnès, una hora 
més», que fa referència al fet que el 21 
de gener el dia s’allarga, al Bages sí que 
rima del tot. 

Altres casos no coincidents, que es-
menta la professora Alegre, serien les 
formes tòniques dels verbs entendre o 
estendre, que en el català central són 
tancades, però a Manresa i a la conca 
del Cardener es diuen obertes. En can-
vi, la tònica de la paraula sencer, que 
en català central és oberta, a Manresa i 
a la conca del Cardener és tancada. En 
aquest apartat, cal posar-hi també la 
paraula séquia (vegeu requadre a part).

Prouta comèdia
Més enllà de formes col·loquials com ara 
asmari (armari), bora nit (bona nit), es-
bergínia (albergínia), fandilla (faldilla), 
gavinet (ganivet), goitar (guaitar), istiu 
(estiu), jonoll (genoll), juriol (juliol) o 
llargandaix (llangardaix) –molt esteses 
també a la resta del català central–, n’hi 
ha algunes que destaquen en el parlar 
local com ara les variants prouta, prous o 
proutes de l’adverbi prou, que normati-
vament és invariable. Justament, el grup 
d’animació manresà Teatre Mòbil la va 
fer servir per al títol de l’obra Prouta co-
mèdia, creada l’any 1984.

N’hi ha d’altres com llangost (llagos-
ta) nuc (nus), quebre (cabre), rampenà 
(ratpenat) o tirarany (teranyina), reco-
llides en el DCVB, però no admeses 
normativament.

Restes de ieisme
Rosa Galí i Rubio, en el treball Notes 
sobre el ieisme al Bages, també publi-
cat dins Aspectes de la llengua catala-
na al Bages (1997), estudia la vigència 
del que es coneix com a ieisme o més 
pròpiament iodització; el fenomen 
consistent a pronunciar amb i parau-
les que normativament es pronuncien 
amb l palatal: ai per all, cuiera per cu-
llera, paia per palla o ui per ull. Aquest 
era un fet habitual en tot el català ori-
ental, però actualment té connotacions 
rurals, en l’àrea on encara es conserva. 

L’estudi, fet mitjançant una enquesta a 
trenta manresans de tres franges d’edat 
–fins a trenta, de trenta a seixanta i de 
més de seixanta–, concloïa que el feno-
men pràcticament havia desaparegut, 
tot i que es conserva en ceia (cella) o 
vui (vull).

Quatre aportacions des de fora
Lluís de Yzaguirre és professor titular 
del departament de Traducció i Filo-
logia de la Universitat Pompeu Fabra i 
investigador principal del Laboratori de 
Tecnologies Lingüístiques de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, però té la segona 
residència a Callús i és un bon coneixe-
dor dels bagesismes, que «sovint s’este-
nen a les comarques veïnes d’Osona i el 
Berguedà, perquè abans hi havia molt 
contacte entre les colles de mossos que 
ajudaven en les feines de les masies». 
Remarca que el parlar de la comarca no 
té trets distintius molt cridaners, però 
un bon observador s’adona que el par-
lant és del Bages per «la pronúncia de 
les vocals res més», o en frases fetes com 
«fer vores a algú» o «fer la farina blana», 
en què es pronuncia «plana per blana». 

Joan Vilamala, també filòleg, membre 
fundador del grup Esquirols, aucaire i 
professor jubilat, nascut a Folgueroles, 
però resident a Manresa des de fa més 
de quaranta anys, explica com li va sob-
tar l’expressió «ja he fet», per indicar 
que l’interlocutor ja havia acabat un de-
terminada acció i que el DCVB recull. 
«No l’havia sentida mai, a Osona», ens 
diu. També li va sorprendre la utilitza-
ció de la paraula senalla per cabàs. «A 
Osona anem a comprar amb cabàs, 
mai amb una senalla; la senalla la fem 
servir per treballar» o l’ús abusiu entre 

(Fotos: Jordi Badia Guitart)
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Un cas ben significatiu és el de la paraula séquia, que ens ve de l’àrab (säqiyah) i s’havia pronunciat majorità-
riament amb e tancada en tota l’àrea del català occidental (i també en part del català central, com a Manresa i 
comarca, tot i que a Balsareny i a Sallent es fa servir la variant síquia). El bisbe Pere Casaldàliga, fill de Balsareny, 
escriu en el poema Retorn pairal: «Quatre fills i la fortuna/entre torretes i fems./Les sis vaques holandeses,/sant 
Antoni del porquet,/l’hort del riu vora la síquia,/feina i fe, neteja i seny».

En bona part del català central, però, es pronuncia amb e oberta (sèquia) i aquesta és la forma que va fixar el 
Diccionari General de la Llengua Catalana. Els manresans escolaritzats en català han evolucionat cap a aquesta 
pronúncia, per influència de l’ortografia. Però des de l’any 2007, en la segona edició del Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans (DIEC2), ja s’establia com a forma normativa la variant séquia, amb accent tancat, perquè es va 
considerar que era la més estesa en els diversos territoris de parla catalana. I amb la publicació de la reforma de 
l’Ortografia catalana, que va entrar en vigor el 23 de novembre de 2016, l’IEC establia un període de quatre anys 
per a la implantació dels diversos canvis en la normativa.

A Manresa aquest canvi ens afecta bastant, perquè tenim un bon reguitzell de topònims i organismes que caldria 
regularitzar: la Junta de la Séquia, el Parc de la Séquia, el carrer de la Séquia, l’escola La Séquia, el Premi Séquia... 
i, és clar, la Transéquia. Tard o d’hora, caldrà afrontar-ho. Es pot esperar un any més, però semblaria una bona 
decisió que els organismes competents fessin el canvi aviat. Al capdavall, seria tornar a la forma que han fet servir 
tradicionalment molts manresans.
 
L’autor d’aquest reportatge va advertir fa un any de la qüestió a l’Ajuntament i Aigües de Manresa i, arran d’un nou 
contacte, des de l’Ajuntament ens manifesten que «la voluntat del consistori és adaptar-se a la normativa i anar 
utilitzant la paraula Séquia amb accent tancat, tot i que el canvi no es pot fer de manera automàtica en casos com 
ara la Transéquia, que és una marca registrada. El Premi Séquia –que organitza la FUB– ja l’escriuen amb accent 
tancat, tot i que en alguns elements de difusió que ja tenien impresos encara surt amb accent obert». D’altra ban-
da, des d’Aigües de Manresa, ens expliquen que el tema «es va prendre en consideració tant a la Junta de la Séquia 
com a la Fundació. En aquesta primera entitat, es va decidir canviar l’accent, pel normatiu i així s’ha anat fent a 
poc a poc amb la documentació. En el cas de la Fundació el procés és més lent, ja que el canvi d’accent suposa 
canvis de marques registrades, de tota manera s’hi està treballant».

La Séquia de Manresa (Francesc Rubí).

L’accent de la Séquia
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els alumnes del verb ficar en el sentit de 
posar: «Què fica a la pissarra?».
 
Carles Riera, lingüista i sacerdot moia-
nès, ha estat durant uns anys vicari de 
la parròquia de Crist Rei i ens fa adonar 
de l’existència del mot esquilet, forma 
no recollida als diccionaris, equivalent 
a esquilador, que ell inclou en el seu 
treball Caracterització de l’idiolecte d’un 
parlant de Moià. El nom del carrer dels 
Esquilets, oficialment Sant Joan Baptis-
ta de la Salle, és testimoni de l’espai que 
hi havia hagut per esquilar el bestiar. 

Llorenç Capdevila és escriptor i filòleg, 
i fa de professor a l’institut d’Auro, de 
Santpedor. Va néixer a Alpicat (Segrià) 
i viu a Manresa des de fa 25 anys, Una 
de les coses que el va sorprendre del par-
lar manresà va ser l’extensió semàntica 
del verb vigilar. El diccionari defineix 
aquesta paraula com «Estar atent a allò 
que pot fer o ha de fer algú o alguna 
cosa, a allò que un mateix pot fer o ha 
de fer, a allò que pot esdevenir-se». Però 
a Manresa va sentir frases com «vigila 
aquest paper» en un context en què el 
paper no representava cap perill. El con-
text li va indicar que alguns manresans 
utilitzaven el verb vigilar en el sentit de 
«fer un cop d’ull» o «mirar». Per sort, ja 
ho havia entès el dia que algú li va dir 
«vigila la paret», explica. «No vaig tenir 
por que em caigués a sobre».

A Capdevila no és pas que l’expressió si 
us plau li resultés desconeguda, quan va 
arribar a Manresa, però li va sobtar que 
s’utilitzés «quan, en una botiga, el de-
pendent et lliura el producte o et torna 
el canvi, en un ús molt similar, en aquest 
context, al prego italià.  Al meu poble, la 
fórmula habitual, abans era un formal 
‘si és servit/da’, o ‘tingui’... però no si us 
plau». L’escriptor d’origen lleidatà ens 
explica també una anècdota a la inver-
sa: «Jovenot i poc viatjat com era, em va 
sobtar que els parlants bagencs no sa-
bessin què eren les popes (paraula del tot 
generalitzada en nord-occidental, enca-
ra avui, juntament amb derivats com po-
par). En una de les primeres classes que 
vaig fer a l’institut, vaig mirar d’explicar 
on era la popa d’un vaixell i els vaig 
transmetre el recurs mnemotècnic  que 
jo mateix tenia incorporat dient-los: ‘Els 
vaixells tenen les popes a la part contrà-

ria que les dones’. En veure la cara que 
van posar els alumnes, vaig entendre 
que no sabien de què els estava parlant».

Topònims manresans
Josep Camprubí Casas, expresident 
d’Òmnium al Bages i un dels primers 
professors de català a Manresa en l’èpo-
ca de la Transició, remarca que a la ciutat 
hi ha alguns topònims amb reminiscèn-
cies àrabs, «com ara el Xup, deformació 
d’aljub (cisterna, bassa), segons explica 
el professor Joan Coromines». 

Camprubí, nascut a les Escodines, re-
corda, quan es va fer obres de repavi-
mentació al barri, haver vist les grans 
codines –llargues llenques de roca– 
que donen nom al sector i al carrer. 
El prefix es- s’hauria aglutinat al nom 
com en el cas de graons, tenalles, tisores 
o tovalles. I el carrer de la Codinella, a 
l’altra banda del torrent de Sant Ignasi, 
donaria fe també de la roca existent. 

També remarca Camprubí com a fet 
curiós el del nom del Collbaix, en què 
«no es tracta pas d’un pas, en el sentit 
habitual de la paraula, sinó d’una ele-
vació, d’un puig de poca alçada». 

En aquest àmbit, cal remarcar la sen-
sibilització de la t de la paraula sant, si 
la següent comença per vocal en ca-
sos com Sant Iscle, Sant Andreu (i la 
Fira de Sant Andreu) o Sant Ignasi, on 
la t sona, com es fa les combinacions 
aquest home o cent anys.

Cal Jorba
Els articles personals habituals a Man-
resa són el i la –el Joan, la Maria–, a 
diferència de comarques veïnes com 
Osona o a Barcelona ciutat, on en i na 
són les formes usades tradicionalment. 
Joan Vilamala remarca que a Osona, on 
és habitual l’article personal en, diferen-
cien can per a persones i cal per a oficis: 
«can Tona, però cal Ferrer. També po-

Llorenç Capdevila, Carles Riera, Joan Vilamala i Lluís de Yzaguirre (arxiu particular).



18 EL POU · ABRIL 2020

sem cal, ca l’Albert, ca l’Ocell... I en el fe-
mení també: ca l’Albina, ca la Maria del 
Molí. Diem cal Cisteller, cal Ferrer Sala,  
ca l’Escloper, cal Mestre... però també 
can Music, can Campaner». En aquest 
cas, Vilamala opina que passa «perquè 
l’ofici ja no és vigent, si més no del meu 
record ençà». 

A Manresa, però, els noms de cases co-
mencen sempre per cal i no pas can. 
Per tant, quan parlem dels antics ma-
gatzems Jorba caldria anomenar-los 
Cal Jorba i no pas Can Jorba. Els noms 
de les masies de l’entorn duen la for-
ma cal o ca la sistemàticament, tret 
d’alguna excepció com ara cal Poc Oli, 
més usualment can Poc Oli, o Pecoli, 
en el parlar col·loquial. Un repàs de 
les masies disseminades pel terme de 
Manresa en dona fe: ca l’Agneta, cal 
Cuques, cal Gasparó, cal Mitger, cal 
Parrot, cal Teula... Jordi Griera va fer 
un estudi sobre els noms de les cases 
de les Escodines, que corrobora aquest 
ús: ca l’Angeleta, cal Bana, cal Clinco, 
cal Cigarro, cal Jan Pastor, cal Tit... 
N’hi ha més de 250.

Tradicions i jocs
La ciutat tenia un seguit de tradicions, 
moltes de les quals s’han anat perdent. 
Les animetes eren tradicionals a Man-
resa en la vigília de Tots Sants. Així ho 

recull la Maria Rosa Pi, mestra man-
resana jubilada i resident a Sabadell, 
a paginesviscudes.com: «El dia de Tots 
Sants, els infants de Manresa resen un 
parenostre per netejar els replecs de les 
Animetes i aquestes, en compensació, 
deixen grapats de castanyes als racons 
de les cases. Almenys així ho feien a casa 
meva, a Manresa, el dia 1 de novembre». 
Una tradició que hem comprovat que és 
força desconeguda fora del Bages, tot i 
que les animetes sí que hi apareixen en 
altres situacions de la vida familiar, com 
ara quan a un infant li cau una dent.

Sí que és viva la tradició de berenar o so-
par amb botifarra d’ou i coca de llardons, 
el darrer dijous abans de Quaresma. I a 
Manresa, com a tot el Bages i bona part 
de l’Anoia el Berguedà i Osona se n’ha 
dit sempre el dijous llarder. Així es canta: 
«El dijous llarder, botifarra menjaré». En 
canvi, a les comarques gironines i a Bar-
celona és habitual la forma dijous gras.

Pel que fa a l’àmbit dels jocs, hi ha força 
coincidència a afirmar que aquí els nens 
jugaven a cuc amagar –en altres parts 
del país cuit amagar o fet a amagar. Tam-
bé es jugava a tinya, a guixes, a arrencar 
cebes, a soldat plantat, a boles –no pas a 
bales–, a setmana –xarranca– o al narro, 
avui tres en ratlla. L’historiador Francesc 
Comas ens explica que antigament es 

jugava a la Tirallonga dels Cossos Sants, 
que recorda el trasllat dels Cossos Sants 
el 30 d’agost de 1372 de Sant Fruitós de 
Bages a Manresa. «Es formava una llar-
ga fila, enganxats de les mans, i s’anava 
amunt i avall del carrer o del pati tot 
cantant aquesta corranda: «La Tirallon-
ga dels Cossos Sants/Tots són sants, xics 
i grans/Santa Ignès, Sant Frictós/Sant 
Maurici gloriós». Quan s’arribava a la 
paraula gloriós es deia més alta i els in-
fants es deixaven caure asseguts a terra.

Lladres, pillos i gormands
La filòloga Marta Torra ens recorda 
que el seu pare, Josep Torra, evocava 
la cantarella de la gent de Sant Fruitós: 
«Manresans, lladres, pillos i gormands/
que ens heu pres els Cossos Sants/Santa 
Agnès, Sant Frictós, Sant Maurici glori-
ós», a la qual els manresans responien: 
«Mentiders, potiners/que els teníeu en 
femers». Francesc Comas hi afegeix dites 
manresanes històriques com ara: «D’Es-
parreguera, Judes n’era», que vindria del 
fet que sembla que a Manresa es feien 
unes representacions religioses (abans 
de 1777) a l’hospital de Sant Andreu i el 
Judes l’anaven a buscar a Esparreguera. 
O «Manresans, empaitabisbes», que feia 
referència «al plet de la Séquia entre el 
bisbe de Vic i la ciutat de Manresa». Una 
altra versió diu que el bisbe venia a Man-
resa i «els manresans el van rebre a cops 
de ceba perquè no estaven conformes 
amb la decisió que havia pres el bisbe». 
També es deia: «Si a Manresa vas, les 
pantorrilles hi perdràs», perquè com que 
la ciutat té tantes pujades i baixades faràs 
exercicis i el tou de la cama s’enfortirà. I 
«A Manresa vull anar/a cercar una man-
resana/que sempre m’han agradat/les 
faldilles d’indianes» era una cançó que 
es ballava tot fent una corranda i fa re-
ferència a les fàbriques d’indianes que hi 
havia al costat del torrent de Sant Ignasi.

Comas aporta una mostra més de les ri-
valitats que hi havia entre pobles veïns: 
«A Manresa són gitanos i a Callús són 
bona gent». Carles Riera hi afegeix la 
dita «Sabadell, mala pell; Terrassa, mala 
raça; a Manresa els embusteros i a Calaf 
la mala gent», recollida a l’Alta Segarra, i 
Joan Vilamala recorda la que sembla que 
el mateix rei Pere III va recollir: «Deu te 
guard de paret fesa/E de hom de Man-
resa» i que esmenta Joan Amades. Vila-

Cases del carrer del Peix, a les Escodines 
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mala també constata que Amades recull 
la dita «Fer com el ferrer de Manresa, 
que prenia la mida sense la peça», per-
què prenia les mides amb els braços,  i 
que ell transforma en rodolí: «Fer com 
el ferrer de Manresa, que tenia la mida 
presa». I una altra encara de l’Amades: 
«Festes manresanes, focs i campanes». 
La festa de la Llum hi deu tenir relació. 
Segons diuen els goigs: «Les campanes   
repicaven/ sens que ningú les tocàs...». 
«L’èxit del correfoc i del castell de focs li 
dona la raó», conclou Vilamala. 

El professor Àngel Servet parlava de la 
frase «Entre Tots Sants i Manresa» –re-
collida a la Miscel·lània editada en ho-
menatge seu– on deia que es fa servir 
quan una persona demana cap on cau 
un lloc i és difícil de concretar. El Dic-
cionari de sinònims de frases fetes, de la 
lingüista manresana M. Teresa Espinal, 
diu que és una expressió «usada quan 
hom no sap la situació exacta d’algun 
lloc». Sobre l’origen de la dita, l’histo-
riador Francesc Comas explica que «al 
camí que va cap a Rajadell hi ha una 
partida coneguda des de fa molts segles 
amb el nom de Cossos Sants. Aquí hi 
havia hagut una capelleta dedicada a 
tots els sants que va ser destruïda pels 
francesos durant la Guerra del Francès. 
Al seu lloc es va posar una creu dedica-
da a la mateixa advocació. Sembla clar 
que el Tot Sants fa al·lusió a aquest punt 
però no se sap quin fet transcendental 
es va produir que donés lloc al refrany».

Hem recollit altres locucions manresa-
nes com «Cap a la banda de les Torto-
nyes», per indicar que una localitza-
ció no és gaire cèntrica. Es deia també 
«Sembla que hagis nascut a ca la Buresa» 
d’una persona que tenia pretensions de 
ser rica. I si es tenien molts llums encesos 
a casa, se li etzibava: «Et penses que som 
de l’Anònima?», fent referència a l’antiga 
companyia elèctrica manresana. D’altra 
banda, la cançoneta infantil «Arri, arri 
tatanet, anirem a Sant Benet, compra-
rem un bitenet...» conté aquesta paraula, 
diminutiu de bitè, sinònim d’anyell, que 
segons el DCVB es diu a Manresa, Ter-
rassa o Igualada. Fora del Bages se sol dir 
«comprarem un formatget».

Moixons
El Butlletí de Dialectologia d’octu-
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SLC Manresa – SCC Bages  ·  Passeig de Pere III, 68   
Tel. 93 872 17 07   ·   manresa@cpnl.cat   
www.facebook.com/SLCdeManresa

Aquest setembre, al CNL Montserrat, vam iniciar una secció a Twitter que 
tracta de llengua, amb l’etiqueta #EnròniesErrònies. Una secció que pre-
tén ser un calaix de sastre lingüístic en què es tracta de qüestions de pre-
cisió lèxica, expressions, dialectologia, frases fetes, errades freqüents, etc.
La primera piulada demanava als tuitaires quins sinònims coneixien de 
la paraula que encapçala l’etiqueta i si en feien ús. La segona recordava 
que tots els sants tenen vuitada.
La tercera feia reflexionar sobre el mal ús que es fa cada vegada més del 
verb escoltar en detriment del verb sentir. En la quarta es feia la preci-
sió que la llei no té contemplacions. La llei preveu, té en compte, inclou, 
recull. Contemplem un paisatge o els éssers estimats.

En la cinquena s’establia un diàleg entre un cambrer i un client que 
demanava un cafè. El cambrer afegia a la pregunta del client si el volia 
sol. El client, bocabadat, sorprès per la pregunta, li contestava que no 
vingués sol, que el portés ell, i que anés acompanyat de la tasseta, la 
cullereta, el plateret, el sucre o la sacarina.
En la piulada de la setmana següent el protagonista era el pronom feble ho i 
el mal ús que se’n fa quan s’omet si va acompanyat del pronom tot: «vull tot», 
com a calc del castellà, en comptes de «ho vull tot», entre altres mals usos.
I si voleu saber quines altres piulades hem fet, seguiu-nos, perquè es-
perem que cada vegada tinguem més seguidors conscienciats de la im-
portància de fer servir correctament la llengua.

bre-novembre de 1930 publicava l’ar-
ticle Algunes característiques del parlar 
de Manresa, del filòleg i eclesiàstic An-
toni Griera. Entre d’altres mots, Griera 
hi recollia la paraula moixó (ocell pe-
tit), usada a Manresa i a la Segarra, i en 
tot el domini occidental. 

També hi destacava la paraula tria, «tros 
de terra vora poblat, generalment de 
regadiu, on dominen els fruiters» i deia 
que era desconeguda fora de Manresa. 
De fet, al DCVB, el mot, actualment en 
desús, hi consta com a manresà i de Pe-
rafita, en la variant trilla. L’article fa es-
ment del sabó moll, que es feia a casa i 
que a Manresa «era conegut directament 

per moll». Finalment, Griera hi recollia 
la paraula utzet, «un cognom existent a 
Santpedor», com a sinònim d’alzinar.

Crida
Algunes de les peculiaritats del parlar 
de Manresa i del Bages fan pensar en 
una tendència a fer servir mots del ca-
talà occidental, cosa lògica si tenim en 
compte la proximitat amb les comar-
ques del Solsonès o la Segarra. És el cas 
de mots com arna per rusc, bagot –de 
raïm–, melic, molla –de pa–, moixó, 
patac d’aigua per ruixat, timó, trascolar, 
vímec per vímet... Hi ha també la cons-
tatació que alguns fenòmens coincidei-
xen amb altres poblacions de la conca 

del Cardener, com ara Callús, Súria o 
Cardona (pronúncia d’entendre, esten-
dre i séquia, o variants com junc...).

En espera d’un estudi més aprofundit 
del parlar de Manresa i del Bages, el 
professor De Yzaguirre anima els joves 
«a recollir dels avis mots que desapa-
reixen» i fa una crida als parlants de la 
comarca –i l’autor d’aquest reportatge 
s’hi adhereix–, perquè facin aportaci-
ons, en forma de paraules o expressi-
ons, via Twitter, a l’etiqueta #bagesisme.

Podeu enviar paraules o expressions 
‘manresanes’, via Twitter, a 

#bagesisme

Dues imatges del Butlletí de Dialectologia (1930)
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d'aquí i d'allà

piscina de coneixements fonamentals perquè més endavant 
serveixin a un altre químic, o un físic o un biòleg hi trobi una 
aplicació que a tu no se t’havia acudit. 

És una feina molt, molt estimulant, però requereix una gran 
dedicació i implica un ambient altament productiu, bàsica-
ment dominat per homes. Per aquest motiu, treballar en un 
institut d’investigació pot voler dir viure dins una bombolla. 
És important mantenir la perspectiva i cuidar un equilibri 
amb l’oci i la família i dedicar-los temps, des de lluny molt 
més fàcil gràcies a les xarxes socials i les noves tecnologi-
es. La veritat és que adaptar-nos a Alemanya ha estat molt 
més complicat que quan ens vam mudar a Tarragona o a 
San Diego, probablement per la barrera cultural, el clima i 
especialment l’idioma. La resta del nostre dia a dia és molt 
semblant a viure a Catalunya. D’altra banda, viatgem molt i 
podem venir de visita a casa sovint, evidentment no amb la 
flexibilitat que ens agradaria. Cada país m’ha fet créixer una 
mica d’una manera diferent i el millor record que m’empor-
taré de totes aquestes experiències és la diversitat de gent 
que he conegut d’arreu del món i els amics que em quedaran 
quan continuem cap a la següent destinació del viatge.

a deu anys que organitzo les ex-
periències vitals entorn de la meva 
trajectòria professional. He hagut 
d’aprendre a acceptar la tempo-
ralitat de cada etapa i a gaudir del 
nomadisme. Actualment resi-
deixo amb el meu marit a Mül-

heim an der Ruhr –un poble petit d’Alemanya– i treballo al 
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung on desenvolupo 
nous mètodes químics per preparar compostos d’interès 
acadèmic, farmacèutic o en materials. Aquí, com a científic, 
tens un objectiu que et motiva, inventes un pla per solucio-
nar-lo, escrius una hipòtesi, aconsegueixes finançament per 
dedicar-t’hi i comença l’aventura. I en què consisteix? Doncs 
arribes al matí al laboratori i dissenyes un experiment, engi-
nyes alguna manera per preparar-lo, ho proves i no funciona. 
Ho tornes a provar i finalment aconsegueixes mirar què ha 
passat amb les tècniques que consideres més adequades. La 
majoria de vegades no entens els resultats que has obtingut: 
Què volen dir? S’ajusten a la teva idea inicial? Tornes a fer 
hipòtesis però ara en són dues o tres: Com puc diferenci-
ar-les? Què impliquen respecte de l’objectiu final? Busques 
bibliografia sobre casos similars, llegeixes, discuteixes amb 
companys i aprens alguns conceptes nous. Em serveixen? 
Com els puc aplicar? Creo un nou pla i tornem a comen-
çar, cada cop de manera més eficient, ràpida i intel·ligent. A 
poc a poc comences a construir un mapa amb tota la infor-
mació que has anat descobrint, idees que no havia concebut 
ni elaborat mai ningú abans, i aquest et dona la capacitat de 
resoldre problemes que fins llavors eren poc factibles, sinó 
impossibles. Per exemple, hi ha un compost amb activitat 
biològica prometedora contra el càncer o l’Alzheimer però 
preparar-lo requereix una substància molt escassa; per tant, 
no s’ha pogut investigar ni comercialitzar mai. Però el teu 
mètode permet preparar-lo amb un material de partida di-
ferent que obre una nova porta: si serà la solució o no només 
el temps ho dirà. Normalment, fas un recull de la teva feina i 
escrius un article que publiques en una revista científica per-
què tothom hi pugui tenir accés i comences a pensar en un 
nou projecte. Així, tots posem el nostre gra de sorra en una 

Des d’Alemanya
Carla Obradors  

Carla Obradors i Llobet treballa al Max-Planck-Institut für 
Kohlenforschung, a Mülheim an der Ruhr (Alemanya)

F
«Al Max-Planck-Institut für Kohlenforschung 
desenvolupo nous mètodes químics per preparar 
compostos d’interès acadèmic o farmacèutic»
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indrets

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

al dir que l’anomenat pont de Cabri-
anes és força lluny d’aquesta pobla-
ció, a uns 3,5 km riu avall, on el Llo-
bregat passa pel congost d’Olzinelles. 
És un punt molt estratègic per l’es-
tretor del riu i la solidesa de la roca, 
perfecta per edificar-hi un pont. De 

fet n’hi han hagut diversos en el decurs de la història, per 
assegurar el pas del Camí Ral de Manresa a Vic. El primer 
pont conegut és un de pedra. Ja hi era l’any 1086 i se’n con-
serven algunes restes al costat d’un tallaaigües del pont que 
el va substituir, documentat el 1313. Aquest tenia cinc arcs, 
més de 100 metres de llarg i 20 d’alçada sobre el riu i, com 
molts ponts medievals, era més alt al centre que als costats. A 
finals del segle XIX, amb la construcció de la carretera, va ser 
restaurat i anivellat per adaptar-lo al trànsit rodat. En aquest 
estat va arribar fins al 1939, quan en la retirada de l’exèrcit 
republicà va ser volat per impedir l’avenç de les tropes fran-
quistes. Una de les càrregues de dinamita no va explotar i 
ens va deixar el magnífic arc que en queda. Uns anys després 
es va fer l’esvelt pont modern, de formigó, per on ara passa 
la carretera. Observant el pont vell es veu clarament que està 
fet amb dos tipus de pedra: des de la base fins per damunt 
de l’arc és de pedra sorrenca ben escairada de color ocre. En 
canvi més amunt és de pedra calcària blanca i suposem que 
aquesta part correspon a la reforma esmentada. L’indret va 
ser durant segles un lloc de pas amb una sola casa, el Mas 
Bertran, però a finals del XIX hi va haver grans canvis: es va 
construir una fàbrica tèxtil que aprofitava l’energia hidràuli-
ca mitjançant una resclosa i un canal, alhora que s’edificaven 
habitatges per als treballadors. Però la fàbrica va tancar víc-
tima de la crisi del tèxtil i el Pont es va despoblar totalment. 

L’origen del pont de Cabrianes és en un mar tropical, en un 
llarg golf obert a l’Atlàntic que arribava fins a la Catalunya 
Central, fa 38-40 milions d’anys. Hi havia extenses barre-
res de corall. Més tard l’antic mar es va assecar i arribaren 
sediments continentals, mentre que els coralls enterrats 
s’anaven transformant en la roca calcària. Milions d’anys 
més tard es va formar el primitiu Llobregat, que excavant 
la vall es va trobar amb la dura roca de l’antic escull. Però 
no era un obstacle, l’erosió fluvial és persistent i poc a poc 
la sorra i els còdols que arrossegava el riu en les crescudes 
van anar llimant la llera rocosa obrint aquest pas entre ri-
bes abruptes. El punt on el riu és més estret, uns 6 metres, 

és justament sota el pont enderrocat. Abans d’entrar-hi el 
riu s’eixampla en una regolfada a la banda esquerra, on sol 
ser visible el gir del gran remolí que s’hi forma. El pas de 
l’aigua per l’estret és tranquil. Pensant que era degut a la  
profunditat del lloc vam fer un assaig ben poc ortodox, 
una pedra lligada a l’extrem d’un cordill ens va permetre 
mesurar alguna fondària, amb valors d’entre 7 i 8 metres. 
Així, l’estretor del pas es compensa amb la seva profundi-
tat i el cabal que hi pot passar és considerable. 

Nom del paratge: El pont de Cabrianes. Situació: És on la carretera 
entre Torroella de Baix i Artés (B-451 i BV-4512) travessa el Llobregat. 
Des de l’extrem del pont, per la riba esquerra, es pot baixar fàcil-
ment fins a sota del pont vell. Procedència del nom: L’existència 
d’un o altre pont des de temps antics ha donat nom a aquest indret. 
Situació geològica: La zona forma part de la Depressió Geològica 
de l’Ebre. Importància geològica: En el tram en què el Llobregat 
travessa el Geoparc, és el congost més marcat. Materials geològics: 
Tota la roca és calcària d’origen marí. Edat de la formació: Es va ori-
ginar a l’Eocè Superior. El congost és geològicament recent. Curio-
sitats: Cinc municipis comparteixen aquest congost: Artés, Calders, 
Navarcles, Sallent i Sant Fruitós.

El pont de Cabrianes

C
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Ignasi Cebrian

La natura

iorgio Celli va ser un conegut 
ecòleg, entomòleg, professor, es-
criptor i polític italià. A més, era 
un gran divulgador de temes de 
natura, sobretot, de zoologia, i un 
combatent i actiu ecologista. Va 
lluitar contra l’ús dels pesticides 

químics i a favor de la lluita biològica. Aquí, m’agradaria 
comentar –o parafrasejar– alguns dels versos d’un poema 
breu de Celli, titulat El Tigre. 

Massa sovint sento atribuir a la natura un seguit de qua-
litats. Els interlocutors no les defensen mai totes alhora, 
sempre donen prioritat i importància a la que s’adiu més 
als seus arguments. Dos exemples clars: la natura és sàvia 
i la natura és bella. Celli, en el poema, es val de la sinécdo-
que com a figura retòrica, és a dir fa servir una part de la 
natura, el tigre, per a parlar del tot. En un dels versos diu: 
«Hi ha qui pensa que la natura és bona i acaba dins de la 
boca del tigre». Ve a dir que la cofiança excessiva amb la 
natura ens pot matar. I la por també. Celli ens ho mani-
festa: «Hi ha qui pensa que la natura és maligna i mata a 
trets de fusell el tigre». Entre la confiança total i la por, hi 
ha un terme mig.

Bella és el clàssic adjectiu atribuit a la natura. Adorat per 
molts fotògrafs de natura i per documentalistes de la BBC 
i del National Geographic. El poeta detalla: «Hi ha qui pen-
sa que la natura és bella i fica engabiat en un zoo el tigre». 
Aïllem la bellesa dins d’una gàbia que no ens permet veure 
res més. Celli aclareix en un dels versos que «hi ha qui 
pensa que la natura és en perill i fa un oasi de protecció del 
tigre». Certament, fins ara ens hem dedicat a protegir pe-
tits trossets de natura que està en perill, trossets envoltats 
d’artificialitat no sostenible. Si no tenim una visió mes glo-
bal, qui estarà en perill serem els humans. Que, per molt 
que fem parcs naturals, si no fem una gestió global de la 
natura, no ens en sortirem.

La natura és diferent segons qui l’observa, la mira, l’analit-
za, la descriu, la necessita, la venera... Tothom té una visió 
subjectiva de la natura en funció d’interessos personals. 
Les societats i els països també. Segons què penses de la 
natura sabrem una mica com ets. Aquestes són les lliçons 
que podem aprendre del poema de Celli.

G

natura urbana

La salvatge natura del rodal de Manresa



24 EL POU · ABRIL 2020

notícies del pou

«L’objectiu central de la nostra 
activitat és facilitar l’accés al 

coneixement del català a la població 
adulta, per afavorir-ne l’ús»
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l'entrevista

NÚRIA 
BRUGAROLAS 
CAMPS
Jordi Sardans
Fotos: Lluís Prat

Directora des del 2007 del Centre de 
Normalització Lingüística Montserrat, 
amb seu a Manresa, és mestra de primària 
i mestra de català per la Universitat de 
Barcelona. Professora de català per a adults 
al barri del Clot, es va formar tant en l’àmbit 
d’ensenyament com en el d’assessorament i 
gestió lingüística. L’any 1989, quan es va crear 
el Consorci per a la Normalització Lingüística, 
va passar a treballar-hi. És coautora d’una 
dotzena de llibres d’aprenentatge del català, 
adreçats a població adulta.

om va ser la 
teva experièn-
cia com a pro-
fessora d’adults 
al barri del Clot 
de Barcelona?
-Va ser molt 

interessant. Era l’any 1985, jo era la més 
jove de la classe, tenia 21 anys. Feia clas-
ses a grups diferents: uns eren alumnes 
nascuts a Catalunya, que parlaven cata-
là, però que no havien pogut estudiar-lo 
mai, i tenien moltes ganes de millorar 
la parla i, sobretot, la llengua escrita, 
perquè llavors parlaven en català, però 
escrivien en castellà, que era la llengua 
que havien après a l’escola. Un altre grup 

era el de persones que havien vingut a 
Catalunya els anys seixanta o setanta; 
recordo que el primer dia sempre hi ha-
via algú que em deia que no entenia el 
català i jo els responia que no patissin, 
que m’entendrien de seguida, i els conti-
nuava parlant en català, a poc a poc, fent 
servir expressions senzilles. Ja no m’ho 
tornaven a dir més. En el fons no eren 
conscients de la capacitat que ja tenien 
d’entendre el català.

Capacitat d’adaptació
-Què destacaries de la teva activitat 
en l’àmbit de l’ensenyament?
-Els mestres hem hagut d’adaptar-nos 
a molts canvis d’ençà que vam comen-

C
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çar a ensenyar la llengua. Primer, abans 
de la creació del Consorci, teníem grups 
d’alumnes que no eren homogenis. Hi 
havia pocs llibres i poca experiència, 
havíem de fer contínuament material 
amb molt pocs recursos. Retallàvem 
textos i fotografies, els enganxàvem i en 
fèiem fotocòpies per als alumnes. De 
mica en mica es van anar creant materi-
als adequats i avui dia n’hi ha molt, tant 
en format paper com digital. Però el 
que és més destacable realment són els 
alumnes, el seu perfil ha canviat radical-
ment i ens hem hagut d’adaptar. Aquest 
és el gran èxit del Consorci, la capaci-
tat d’adaptació dels tècnics a l’hora de 
fomentar l’aprenentatge i l’ús del català 
d’acord amb les necessitats del moment.

-Com valores la teva feina en gestió 
lingüística?
-La feina és complexa perquè toquem 
moltes tecles: des de la gestió dels cursos 
de tots els nivells presencials o en línia 
i el foment de l’ús de la llengua en dife-
rents àmbits fins al treball en xarxa, que 
és clau per aconseguir el nostre objectiu. 

-Quines són les teves funcions com a 
directora del CNL Montserrat?
-Són diverses: represento el Consorci 
i el Centre de Normalització Lingüís-
tica i soc la persona de referència en 
l’àmbit territorial en tot el que afecta la 
normalització lingüística. Juntament 
amb la coordinadora d’Ensenyament 
i la de Dinamització elaborem, execu-
tem i avaluem el programa local anual 
d’activitats de normalització lingüísti-
ca en el marc del Pla general d’actuació 
del Consorci. Exerceixo la direcció del 
personal del centre i la resta de funci-
ons delegades per la Presidència o la 
Gerència del Consorci.

Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística
-Pots fer-nos una breu història del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística?
-El Consorci per a la Normalització 
Lingüística és una administració públi-
ca creada el 1989 per la Generalitat de 
Catalunya, 19 ajuntaments –entre els 
quals l’Ajuntament de Manresa– i la Di-
putació de Girona per fomentar el co-
neixement i l’ús de la llengua. L’objectiu 
central de la nostra activitat és facilitar 
l’accés al coneixement del català a la po-

blació adulta, per afavorir-ne l’ús. Actu-
alment està format per 136 administra-
cions públiques i disposa d’una xarxa 
territorial de 22 centres de normalit-
zació lingüística i més de 140 punts de 
servei. Com ja he dit, l’Ajuntament de 
Manresa és un dels ajuntaments funda-
dors del Consorci i des del principi ha 
estat un suport clau per a la normalit-
zació lingüística. El Consorci està ads-
crit a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, la participació de la qual 
és majoritària, i per tant, forma part del 
seu règim pressupostari i de control.

-Quin és el seu abast territorial?
-El CNL Montserrat té un abast su-
pracomarcal, integrat pels consells co-
marcals de l’Anoia, el Bages, el Bergue-
dà i la Cerdanya.

-Com han afectat els canvis demogrà-
fics als cursos de català?
-L’oferta de cursos de català s’ha anat 
adaptant a les necessitats al llarg dels 
anys. Abans hi havia tants cursos adre-
çats a persones catalanoparlants com 
cursos adreçats a persones que no par-
laven català. En aquests moments, hi 
ha una disminució progressiva de la 
demanda de nivell intermedi i de sufi-
ciència, adreçats a persones catalano-
parlants, per dos factors simultanis. Per 
una banda, la població catalana d’origen 
ja té en una gran majoria aquest nivell 
i, de l’altra, la població acabada d’arribar 
necessita més oferta de nivells inicials, 
bàsics i elementals. En aquests moments 
prioritzem els cursos orals i bàsics per-
què les persones que acaben d’arribar 
puguin relacionar-se en català, espe-
cialment en els primers intercanvis de 
comunicació, en qualsevol àmbit social 
com els veïns, els amics, el treball, l’esco-
la, la salut, etc. L’aprenentatge del català 
facilita a les persones nouvingudes la in-
tegració social, la igualtat d’oportunitats; 
en definitiva, la cohesió social. Cal res-
saltar que l’any 2019 el 97% dels alum-
nes d’Inicial i Bàsic 1 eren estrangers i 
havien arribat entre el 2018 i 2019. La 
diversitat és present en tots els grups 
classe, ja que els alumnes són de proce-
dència diversa, de molts països i moltes 
llengües maternes diferents.

-Què va comportar la nova seu del 
Centre de Normalització Lingüística 

Montserrat? 
-Fins al 2017 érem a l’edifici vell del 
Conservatori, un lloc cèntric i emble-
màtic, però amb limitacions importants, 
tant d’espai com d’accés. Havíem de fer 
les classes en diferents llocs de la ciutat: 
tant els professors com els alumnes havi-
en d’anar a un lloc o a un altre segons el 
curs. Actualment som al Passeig, a l’altu-
ra de la plaça de l’11 de Setembre, en un 
local adequat, que facilita el desenvolu-
pament de la nostra tasca: un local gran i 
clar, amb quatre aules amb capacitat per 
a 25 persones cadascuna i un vestíbul on 
podem fer exposicions, activitats com-
partides per diferents grups; activitats de 
llengua i cultura que faciliten la vincula-
ció de l’aprenentatge de la llengua amb el 
coneixement de la cultura catalana.

-Va servir per augmentar el nombre 
de classes i per augmentar la dinamit-
zació lingüística?
-Sí, el fet que el professorat no s’hagi 
de traslladar, que totes les activitats es 
facin en un mateix edifici, ens fa gua-
nyar temps, qualitat i eficàcia, tant en 
el desenvolupament de les classes com 
en l’atenció a l’alumnat i la gestió lin-
güística. Pel que fa al nombre d’alum-
nes, l’augment és a tot el territori: el 
2019, els alumnes del CNL Montserrat 
van augmentar un 32% respecte del 
2018 i un 66% des del 2016. L’any pas-
sat vam tenir 3.177 alumnes.

Parla.cat
-Què són la plataforma Parla.cat i 
Aula Mestra?
-Parla.cat és un espai virtual d’apre-
nentatge que posa a l’abast de tothom 
materials didàctics per aprendre la llen-
gua catalana. Els cursos es poden fer 
seguint la modalitat lliure o la modalitat 
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amb tutoria. La modalitat lliure permet 
l’aprenentatge de manera totalment au-
tònoma i és gratuïta. La modalitat amb 
tutoria és de pagament i permet l’apre-
nentatge guiat per un tutor o tutora que 
fa el seguiment de l’evolució de l’alumnat. 
Aquesta modalitat facilita també l’accés 
a una aula amb eines de comunicació 
per interactuar amb la resta d’usuaris de 
la comunitat virtual. Amb el Parla.cat es 
pot aprendre català des de qualsevol lloc 
a qualsevol hora. L’Aula Mestra també 
és un espai virtual que s’adreça tant a 
les persones que volen aprendre com a 
les que volen ensenyar llengua catalana, 
amb l’objectiu de facilitar-los recursos 
didàctics complementaris per a les seves 
tasques d’aprenentatge i docència, res-

pectivament, i també eines de comuni-
cació per a l’intercanvi de coneixement, 
idees i experiències.

-Ens pots parlar del Voluntariat per la 
llengua?
-És un programa per practicar català 
a través de la conversa. Es va iniciar el 
2003 i des d’aleshores ha format més de 
135.000 parelles lingüístiques i ha tingut 
la col·laboració de gairebé 9.000 entitats 
i establiments col·laboradors. Es basa 
en la creació de parelles lingüístiques 
formades per un voluntari, que parla 
català fluidament, i un aprenent, que en 
té coneixements bàsics i vol adquirir flu-
ïdesa. Es troben una hora a la setmana 
durant deu setmanes amb la finalitat de 
parlar, parlar i parlar. De fet, parlant és 
la manera com s’aprèn una llengua, com 
s’agafa seguretat i fluïdesa. Ens trobàvem 
que els alumnes venien a classe, treba-
llaven de valent, feien els deures, llegien 
en català... però sovint tenien problemes 
per practicar-lo fora de classe perquè les 
persones se’ls adreçaven en castellà en 
veure que tenien dificultats a l’hora de 
parlar català. I per aprendre una llengua 
s’ha de parlar, no n’hi ha prou d’anar a 
classe, cal parlar-la fora de l’aula. El 2019 
el CNL Montserrat va tenir 283 parelles, 
que es van trobar amb l’únic objectiu de 
parlar català, per tal que les persones 

que el volen aprendre el puguin parlar 
en un ambient distès. Actualment el Vo-
luntariat per la llengua també es pot fer 
virtualment, de manera que el poden fer 
persones que fins ara no tenien la possi-
bilitat de participar-hi.

-De què serveixen les parelles lingüís-
tiques?
-Amb el Voluntariat per la llengua 
hi guanya tothom: els alumnes adqui-
reixen fluïdesa i els voluntaris, a més 
de conèixer persones d’altres cultures, 
aprenen a no canviar de llengua inne-
cessàriament.

-Quin programa feu al Centre Peni-
tenciari dels Lledoners?

-Es fa el Voluntariat per la llengua 
amb voluntaris externs i aprenents in-
terns, estudiants de català de l’escola 
d’adults Carme Karr, ubicada al centre 
penitenciari. Els interns hi estudien 
diferents disciplines, entre les quals 
català, i nosaltres els facilitem la pos-
sibilitat de parlar en català amb per-
sones externes al centre, mitjançant el 
programa Voluntariat per la llengua. 
A més, la coral del centre, la coral Cor 
Obert, dirigida per Rosa Maria Orte-
ga i composta per alumnes de català 
i participants en el Voluntariat per la 
llengua, hi ha fet diverses actuacions 
en què interns del centre hi han par-
ticipat cantant o bé tocant algun ins-
trument. Enguany s’ha aconseguit fer 
l’espectacle Emociona’t, que és Nadal 
als Lledoners. Aquest espectacle, que 
inclou música, teatre i dansa, és el re-
sultat del treball de diferents col·lectius 
formats per persones de totes les edats 
i condicions socials, entre els quals 
la coral del Centre de Normalització 
Lingüística, i també les corals Cor 
FUB + Gran, Cor Invulnerables, Coral 
Divertimento CP Lledoners, Coral 
Infantil Escodines, Coral Joc de Veus 
d’Ampans, Coral Sardanista Dintre el 
Bosc, l’Esbart Manresà de l’Agrupació 
Cultural del Bages, el Grup Teatral Els 
Carlins i l’Orfeó Manresà. 

Cor Obert
-Quan i com es va crear el Cor Obert?
-Es va crear el 2015, quan Lluís Argui-
jo, llavors director de l’Orfeó Manresà, 
i Rosa Maria Ortega ens van fer la pro-
posta. En aquell moment, el 2015, el lo-
cal del centre era al Conservatori, porta 
per porta amb el local de l’Orfeó. Ells 
entenien de música, nosaltres teníem 
persones que volien aprendre català i 
va sorgir la proposta de reforçar l’apre-
nentatge de català cantant. Les cançons 
són una suma de lletra i música. Can-
tant s’aprenen paraules, frases fetes, 
expressions genuïnes. Un dels darrers 
espectacles que ens van fer emocionar 
va ser el concert que es va fer en benefi-
ci de Càritas, en què la coral Cor Obert, 
acompanyada d’altres corals, van cantar 
la cançó que commemora els 30 anys 
del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, El català és futur, del can-
tautor islandès Halldor Mar.

-Feu altres activitats que facilitin que els 
alumnes parlin en català fora de l’aula?
-Sí, fem clubs de lectura fàcil, visites a 
museus relacionades amb tradicions i 
patrimoni, conferències, pràctiques lin-
güístiques i altres activitats que vinculen 
l’aprenentatge de la llengua amb la cultu-
ra del país. Per exemple, aquest any vam 
fer una visita amb un grup d’alumnes als 
comerços emblemàtics del nucli histò-
ric de Manresa, conduïda per Francesc 
Comas. Una altra de les activitats que es 
fan és la de les pràctiques lingüístiques 
per part dels alumnes del nivell bàsic 3 
al mercat de Puigmercadal i altres es-
tabliments col·laboradors de Manresa. 
L’objectiu és aconseguir que els alumnes 
agafin confiança a l’hora de parlar en 
català en situacions comunicatives reals.

Lectures públiques
-Participeu en lectures públiques?
-El foment de la lectura és una activitat 
clau en l’aprenentatge d’una llengua i, 
per tant, és una activitat que fomentem 
força des del centre. Fem lectures públi-
ques quan se celebren diades i comme-
moracions, com ara les que es fan per 
celebrar la Diada de Sant Jordi o bé per 
difondre el coneixement d’escriptors, 
etc. Destacaria la lectura que fem cada 
any per commemorar el Dia Mundial 
de la Poesia, en què els alumnes llegei-
xen en català i també en la seva llengua 

«Els interns de Lledoners estudien diferents 
disciplines i nosaltres els facilitem la possibilitat 

de parlar en català amb persones externes, 
amb el programa de Voluntariat per la llengua»
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el perfil

N úria Brugarolas Camps va néixer l’11 
d’octubre de 1964 a Monistrol de Cal-
ders, a cal Pepsastre. El seu pare, el Peret, 
d’origen calderí, era el mecànic i el taxis-
ta del poble. La seva mare, la Nuri, tenia 

una botiga on podies trobar de tot: roba, joguines, llibres, 
perfumeria, articles de regal... Té dues germanes, la Maite 
i la Montse, totes dues treballadores socials. Va estudiar 
fins als vuit anys a l’escola unitària de Monistrol, però a 
partir d’aleshores ho va fer a Barcelona, on va viure fins als 
35 anys. A Barcelona va estudiar EGB al col·legi Labou-
ré, BUP i COU a l’institut Verdaguer i mestra de primària 
i mestra de català a la Universitat de Barcelona. Amb 21 
anys ja feia de professora de català a persones adultes del 
barri del Clot i continuava estudiant, primer el nivell su-
perior de llengua catalana –nivell D–, després el certificat 
K de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits, 
més endavant el postgrau en Nous Entorns de Formació i 
sempre més s’ha continuat formant, tant en l’àmbit d’ense-
nyament com en el d’assessorament i la gestió lingüística. 
L’any 1989, quan es va crear el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, hi va entrar a treballar directament 
perquè ja feia classes de català subvencionades pel depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A Barcelona, va treballar fent ensenyament al barri de Sant 
Martí de Provençals i ensenyament i gestió lingüística a 
Ciutat Vella.  Des de l’any 2000, treballa a Manresa i viu a 
Calders amb la seva filla Aina, la seva parella, el procura-

dor Lluís Prat, i l’avi Ramon. Des del 2007 és directora del 
Centre de Normalització Lingüística Montserrat, que té la 
seu a Manresa i un abast territorial supracomarcal, inte-
grat pels consells comarcals de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà i la Cerdanya, i els ajuntaments d’Igualada, Man-
resa i Berga. És coautora d’una dotzena de llibres de català 
adreçats a població adulta: Curs de llengua catalana Nivell 
C (1994), amb Joan Badia i Jordi Grifoll; Curs de llengua 
catalana Nivell B (1995), amb Joan Badia i Jordi Grifoll; El 
llibre de la llengua catalana, per a escriure correctament el 
català (1997), amb Jordi Badia, Rafel Torné i Xavier Far-
gas; Català per a persones adultes 1, 2 i 3 (1997-1998), amb 
Joan Badia i altres autors; Curs de llengua catalana Nivell 
D (2000), amb Joan Badia i altres autors, i Mil exercicis per 
al Nivell C (2000), amb Joan Badia i altres autors. També és 
coautora del curs El català és fàcil, curs de llengua catalana 
(1998), que consta de 25 fascicles, 4 minimanuals i un CD-
ROM, que va difondre El Periódico de Catalunya.  

normalització lingüística, deixant a 
part les facultats que corresponen als 
òrgans de govern del Consorci i de les 
funcions de la Direcció del centre, que 
n’ha d’executar els programes. A més, 
el consell de centre té la finalitat de 
promoure les activitats i les iniciatives 
locals que s’escaiguin. Entre d’altres, 
correspon al consell de centre aprovar 
el programa local anual d’activitats de 
normalització lingüística en el marc 
del Pla general d’actuació del Consor-
ci, fer el seguiment i avaluar els pro-
grames i activitats del centre i també 
participar en la presa de decisions rela-
tives al funcionament i a l’execució de 
la política de normalització lingüística 
en l’àmbit local.

-Quina gestió professional has man-
tingut amb Joan Badia?
-Amb Joan Badia ens vam conèixer fa 
molts anys. Parlant de l’ensenyament de 
la llengua, dels materials que es feien 

servir, de les mancances que hi havia, 
em va engrescar, juntament amb Jordi 
Grifoll, a escriure llibres que ens publi-
cava l’editorial Castellnou, per facilitar 
l’aprenentatge de la llengua a persones 
adultes. Per a mi és un referent i un bon 
amic. Vam fer molt bona feina.

Publicacions
-De quines de les teves publicacions 
estàs més satisfeta?
-Per a mi els millors llibres van ser el 
Curs de llengua català. Nivell C i el Curs 
de llengua catalana. Nivell B. Van ser uns 
llibres que van ser molt ben acceptats 
pels professors, perquè en aquell mo-
ment feien falta. Es van elaborar a partir 
de les programacions oficials de la Di-
recció General de Política Lingüística i 
s’hi treballaven tots els continguts, a par-
tir d’exercicis i activitats amb la solució 
corresponent i amb un model de prova 
a l’annex perquè els alumnes poguessin 
comprovar si havien assolit el nivell.

d’origen el poema seleccionat per la Ins-
titució de les Lletres Catalanes. Aquest 
any el poema escollit és A hora foscant, 
del poeta Josep Carner. S’ha traduït a 21 
llengües i amb aquesta lectura fem un 
reconeixement de les llengües d’origen 
dels alumnes. També col·laborem amb 
Òmnium Cultural en la Diada de Sant 
Jordi amb el programa A Tota Veu, en 
què amb parelles una persona llegeix 
un poema en la seva llengua i l’altra lle-
geix el mateix poema en català.

-Ha estat útil la mascota Queta?
-La Queta va formar part d’una cam-
panya per promoure l’ús del català en 
què s’esperonava a parlar el català sense 
vergonya. Va ser molt encertada encara 
la recordem amb alegria.

-Quina és la finalitat del Consell de 
Centre del CNL Montserrat?
-El Consell de Centre és l’òrgan 
de direcció local del centre de 
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espai d'art Dolors Olivet
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fila cultural

Zulima Martínez (Il·lustració: Marta Genís)

Parlar amb Propietat

om era d’esperar nin-
gú no havia llegit ni 
escoltat Manifest, però 
tothom en parlava. 
Cansat de tanta xerra-

meca, Manifest, que contra tot pronòstic 
era tímid i tirant a poca cosa, va alçar la 
veu tan fort com va poder tot exclamant: 

-Companyes, ens organitzem o aviat 
no sabrem qui som! 

Des d’un racó del Diccionari, Tremen-
dista es va treure les ulleres i va afegir 
amb un gest hiperbòlic:

-Primer hauries de dir per què ens 
hem d’organitzar. Cal ser Prudent! 

En aquell instant, Prudent, molest per-
què ja feia dies que anunciava el fatal 
desenllaç, va dir amb agror:

-Ja fa anys que us ho vaig dient, el 
món s’acaba, però aquí tothom va a 
la seva. Us penseu que perquè esteu 
perfectament classificades i definides 
tot està sota control i és mentida. Us 
heu acostumat a viure bé aquí dins, 
ben emmarcadetes entre paraules que 
tal vegada no suporteu, però vosaltres 
seguiu fent el paperot al vostres veïns. 
No us sentiu ridícules envoltades de 
tants exemples a través dels quals algú 
ha decidit donar-vos sentit? Quina 
vergonya! Us heu regalat a ments ocio-
ses que parlen de vosaltres com si fós-
siu seves! Què més hem d’esperar que 

passi? Revolució, on és la teva empen-
ta? Dignitat, què fas aquí gronxant-te 
entre Dignitari i Digne?
-Tens raó Prudent- va dir Utopia. 
Sempre hem estat nosaltres les que 
hem donat entitat a Llenguatge i no al 
revés. Som nosaltres qui fa Literatura. 
Vam néixer per ser lliures, per acom-
panyar la Idea i fer-la visible. Som no-
saltres l’Autor. Jo vull tornar a casa, no 
he nascut per ser ordenada. Tenim la 
Llibertat, que sempre ens acompanya. 
Anem a buscar-la. 

Però Llibertat ja havia fugit. El gran 
buit entre Llibertari i Llibertí confir-
mava que havia estat la més valenta de 
totes les paraules de Diccionari. Havia 
decidit ser ella mateixa

-Això és un terrible greuge!- va ex-
clamar Respecte. Tot és culpa de la Lli-
bertat. Quan la paia veu venir els pro-
blemes, va i fot al camp, deixant-nos a 
l’estacada.
-Deixa-la tranquil·la- va dir Ràbia. 
La pobra Llibertat es devia sentir tan 
desgastada i feta servir que ha acabat 
tirant pel dret. De fet, l’últim dia va dir 
que enyorava Octavio Paz i que algun 
dia tornaria a fer companyia a la Pa-
raula. Si us pareu a pensar-hi, mai cap 
autor com l’Octavio no l’havia tractada 
amb tanta cura.
-Tens raó, Ràbia. De tant fer-me ser-
vir jo no sé qui soc, i no és culpa de 
la Llibertat. La culpa és ben nostra per 
haver-nos convertit en cortesanes de 

En absència dels llibres i les roses, us oferim a canvi un relat escrit per la 
narradora Zulima Martínez i il·lustrat per la dibuixant Marta Genís. 

les Reials Acadèmies de les Llengües. 
Ens hem regalat als éssers humans, que 
ens fan servir com els ha convingut. 

En aquestes, Lexema, que acostuma a 
estar al rovell de tot el que es cou, va 
exclamar:

-Soc el vostre cor, allunyeu-vos de 
l’enganyifa de l’ordre. Torneu al lloc on 
vau ser realment paraules amb sentit 
lliure. Acompanyeu aquells que us van 
donar un context on els límits els mar-
càveu vosaltres mateixes. Lluiteu per 
ser essència, no definició.
-Hem de fer que tots callin o mori-
rem de significació- va dir Culpa, que 
ja estava cansada d’anar amunt i avall, 
sense idea de qui era realment. Ara 
que tenim clar on no volem ser, cal que 
decidim on volem anar. 
-Enyoro Blanchot- va dir Espai, tot 
buscant amb un cert histerisme Lite-
rari, que en aquell moment es feia la 
manicura al costat de Divina i de Co-
mèdia. 
-Tornem als nostres escriptors, tor-
nem a bategar entre els dits, en el cor, 
en la ment i en l’estómac de les per-
sones que ens reconeixen lliures i fu-
gisseres. Tornem a l’instant màgic de 
l’escriptura. Recuperem la bellesa- va 
dir l’Alquímia. 

En aquell moment les parets de Dicci-
onari van començar a tremolar de tant 
d’aldarull, confusió i xerrameca. Allò 
era un espectacle aterridor, ningú no 

C
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sabia on havia d’anar. Totes les paraules, 
Excepció inclosa, corrien amunt i avall. 
Fins i tot els articles i les preposicions, 
que sempre van a la seva i acostumen 
a posar-se allà on volen, no sabien què 
fer i, mentre cridaven «Això és la fi del 
món!», s’escolaven per entre les pàgines 
de Diccionari, implorant que alguna 
paraula els acollís. Prudent tenia raó: 
allò era la fi del món o potser el comen-
çament d’un altre. Les paraules, em-
bogides, es buscaven per famílies, per 
categories, cercaven les seves arrels, es 
comparaven etimològicament. Les més 
desesperades van suplicar als prefixos 
i als sufixos que els donessin un nou 
significat. Fins i tot pregaven una nova 
Identitat, mentre Identitat cridava: 

-A mi deixeu-me tranquil·la, que jo 
tinc prou feina a trobar la meva!
-Anem al lloc d’on no hauríem hagut 
de sortir mai, tornem a la ment dels 
qui millor ens han significat. El camí 
no serà fàcil, però val la pena- va dir 
Determinació. 

Tothom va estar-hi d’acord, però per 
a algunes paraules ja era tard. Asfíxia 
va morir a la punta de la llengua de 
Palaunik. Por, la més passiva i contro-
vertida de totes les paraules, va tornar 
sense demanar permís a l’estómac del 
senyor Stefan Zweig, lloc d’on no ha-
via d’haver sortit mai. Les Flors i el 
Mal no es van entendre i Baudelaire va 
quedar orfe de poesia, però no de Pro-
ses, que van fer l’amor amb Profanes a 
les golfes des d’on l’escriptor francès les 
conxorxava i les recitava incansable-
ment. Calia Temps, però aquest era un 
dels mots més esgotats de Diccionari i 

havia fugit amb la Recerca de Proust, 
que es veu que encara conservava una 
capsa buida de magdalenes on feia 
anys li havia assegurat que podia que-
dar-se. Mirall va seduir el verb Tren-
car, que no va dubtar a conjugar-se i, 
tot estarrufat, li preguntà:

-Per què has tardat tant? 

I així fou com Mirall i Trencat van tor-
nar al prestatge de la Rodoreda. Guerra 
va acostar-se a Pau, i juntes van cercar 
la conjunció que havien perdut i van 
fer cap a la sala de lectura de Tolstoi, 
que ja les esperava tot fumant-se una 

pipa d’opi. Víctor Català va recuperar 
Solitud. L’Última, la Tarda i la Teresa 
van anar al Carmel a trobar-se amb 
Marsé, però van descobrir que el fill 
del taxista ja no viu allà, ara resulta 
que és un senyor de l’Eixample. Dones 
va viatjar fins a l’Olimp, on van trobar 
Isabel Clara-Simó revoltant-se contra 
el patriarcat Olímpic. I en aquestes, 
Leopoldo María Panero reia com un 
visionari a qui no entén ningú en un 
local lila de la Rambla, on un home 
estrany, anomenat Wittgenstein, li ta-
tuava al pit: «Els límits del llenguatge 
són els límits de la meva ment. Només 
conec allò pel que no tinc paraules». 
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propostes

Recomanar teatre en viu aquests dies de confinament 
és una mica arriscat. Hi ha moltes possibilitats que du-
rant tot el mes d’abril les obres de teatre previstes tant al 
Kursaal com al Conservatori es vagin cancel·lant. Da-
vant d’aquest panorama no se m’acut altra cosa que re-
comanar-vos la visita als webs dels grans equipaments 
que pengen les seves produccions per ser visitades de 
forma digital. Concretament la visita al teatre Lliure i al 
teatre Nacional de Catalunya ens permeten recuperar, 
en aquest cas des del sofà de casa, muntatges de les úl-
times temporades.

CINEMA. Laura Vidal

VINS. Joan Tomasa i Garroset, 
sommelier de Vins Tomasa

TEATRE. Joan Morros

Abadal Mandó 2017

Confinades... Teatre virtual 
des del sofàPodria aprofitar l’ocasió per parlar de pel·lícules com 

Esclat, aquella en què Dustin Hoffman lluita contra 
un misteriós virus transmès per un petit mono, o bé 
Contagi, on és Matt Damon l’únic immune a una pan-
dèmia brutal i mortal vinguda de la Xina. Però, com 
se sol dir, la realitat supera la ficció, i ara som nosal-
tres els que ens trobem tancats a casa. Sortim al balcó 
cada vespre per confortar-nos i recolzar-nos per uns 
instants, i ens acostumem a mirar finestres i terrats 
amb uns altres ulls. La Ventana indiscreta és el títol 
proposat, una obra mestra clàssica en la qual el misteri 
amb tocs d’humor serveix al geni del suspens Alfred 
Hitchcock per fer-nos mirar a través dels ulls d’en Jeff 
(James Stewart), un fotògraf que confinat a casa deci-
deix observar els veïns per entretenir-se fins que un 
dia creu que ha estat testimoni d’un assassinat. Amb 
l’ajuda de la infermera i la promesa, una meravellosa 
Grace Kelly, anirem coneixent els secrets del seu pati 
de veïns, un microcosmos peculiar que enganxa des 
del primer minut. Un exercici de cinema en estat pur 
per fer-nos més suportables aquests dies estranys que 
ens ha tocat viure, dignes de pel·lícula.

Roqueta és una de les famílies de viticultors més anti-
gues de Catalunya, datada des del segle XII a Santa Ma-
ria d’Horta d’Avinyó. Buscant posar en valor la identitat 
i singularitat autòctones ha preservat i investigat varie-
tats del passat com Picapoll i Mandó, entre 
d’altres. En concret, la Mandó és una vari-
etat de maduració tardana i molt resistent, 
adaptada perfectament al terroir del Bages. 
La collita 2017 ha estat la primera en sor-
tir al mercat, amb una vinificació acurada 
i amb treballs de pigeage per treure’n la 
màxima expressió d’aromes i de la cri-
ança de dotze mesos, 40% en barriques 
i 60% en àmfores de ceràmica. Visual-
ment és un vi negre, de tonalitat ver-
mellosa i capa baixa. En apropar-te’l, 
desprèn frescor d’aromes florals i de 
sotabosc, arrodonida amb tocs afrui-
tats i lleugerament especiats. En un 
segon pla també descobrireu les notes 
elegants de la criança en àmfora. El pas 
per boca és suau, llaminer, fresc, amb 
elegància. Marca la finor de la varietat 
en si i la seva acurada criança. Marida 
perfectament amb qualsevol plat d’ar-
ròs, amb carns i també amb formatges. 
Gaudiu-ne!

Preu de venda: 15,10 euros

Començarem la tria entre els concerts no cancel·lats 
per la sala Stroika. L’espai dels Dolors continuarà aco-
llint el cicle Curtcircuit, aquesta vegada presentant-nos 
els 31FAM. Un banda jove però amb prou recorregut 
per convertir-se en un referent de la música urbana del 
país, que barreja estils com el trap, el dancehall, el funk 
i l’R&B (divendres, 24 d’abril, 23h). Canviant d’espai, 
presentem dues propostes per al teatre Kursaal. Co-
mençarem per l’actuació dels germans Careta, Alba i 
Santi, uns dels cognoms que marquen l’escena musi-
cal bagenca dels darrers anys. Ens convidaran a gaudir 
d’un repertori que transitarà des de la tradició popular 
i la nova cançó fins al pop actual, en un exquisit i emo-
tiu recorregut pels sons del nostre país (diumenge, 26 
d›abril, 12h). Acabarem les nostres propostes amb la 
nova visita que en Joan Garriga farà al cor de Catalu-
nya, aquesta vegada acompanyat del mariatxi galàctic. 
El fundador de Dusminguet i La Troba Kung-fu ens 
servirà aquesta vegada un còctel de rumba catalana i 
cúmbia llatina (dissabte, 2 de maig, 20:30h).

MÚSICA. Marc Vilanova

No cancel·lats, 
de moment



33EL POU · ABRIL 2020

Abadal Mandó 2017

crònica social

octubre de 1975 s’accelerava el final de la 
construcció del col·legi Francesc Barjau, 
que havia de cobrir una de les necessi-
tats d’ensenyament de la nova zona de la 
Font dels Capellans, que, encara en ple 

franquisme, havien inaugurat el 15 de juliol de 1975 els 
prínceps d’Espanya, Joan Carles i Sofía, acompanyats pels 
màxims dirigents franquistes de la ciutat, com l’alcalde 
Soldevila i el cap Local del Movimiento, Pere Carreras. En-
tre els dirigents barcelonins, el president de la Diputació, 
Juan Antonio Samaranch, que en el transcurs d’un mes 
li va deixar diàfanament clar al cap falangista local, Pere 
Carreras, que «el franquisme havia mort definitivament». 
Les obres, fetes de pressa, amb acabats de baixa qualitat 
i sense les zones verdes, projectades però no realitzades, 
van comportar un munt de problemes entre els nous veïns 
i els propietaris de l’Obra Sindical del Hogar. Tot plegat 
va concloure amb la creació de l’Associació de Veïns de 
la Font dels Capellans, que va pal·liar les mancances exis-
tents i va aconseguir millorar el nombre d’equipaments 
per a la barriada.

Durant aquells anys, el sector de la Sagrada Família tan sols 
disposava d’una guarderia als locals adjunts de la parròquia. 
Se’n feia càrrec econòmicament una junta de pares fins que 
l’any 1976 va patir un important dèficit econòmic que es va 
resoldre amb la col·laboració de tots els escolars de Man-
resa. Després de nou anys de funcionament, la guarderia va 
tancar i bona part dels alumnes es van integrar a la nova llar 
d’infants Picarol. Des del curs 1969-70 funcionava el col·le-
gi Anselm Cabanes, amb bons equipaments i infraestructu-
res. El Carrero Blanco, que ben aviat durant la Transició va 
passar a denominar-se Francesc Barjau, havia tingut molts 
conflictes amb les permanències, fins que l’Assemblea de 
Mestres de Manresa, partidària de l’ensenyament gratuït, en 
va aconseguir la supressió. En la fotografia, les grues Marcel 
Soler, que eren les més conegudes i les que més treballaven a 
Manresa durant les dècades de 1970 i 1980, treballant en els 
nous serveis d’ensenyament de la zona de la Font dels Cape-
llans, un sector que va viure de la nit al dia la transformació 
de més de nou hectàrees de terreny rústic de regadiu i urbà 
edificable, en una zona on fins aleshores l’activitat principal 
havia estat la pagesia.

L'

Construcció del col·legi 
Francesc Barjau (1975)

J. S. Foto: Manolo Sánchez (ACBG)
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n temps de confinament, presentem 
aquesta casa que també està tancada 
des de fa catorze anys. Des de 1923 
fins al 2006 va ser un edifici d’oficines 
i serveis, seu de la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Manresa, i just 

abans de la darrera crisi, es volia adaptar i destinar a habitat-
ges. Presenta la façana principal a la plaça del Pedregar i dues 
façanes laterals al carrer del Pedregar i al d’en Botí. En reali-
tat, ja era un edifici residencial quan es va construir, la dar-
rera dècada del segle XIX, en estil neoclàssic. La Cambra de 
Comerç el va refer el 1925, el va fer reformar profundament 
entre 1945 i 1955 per l’arquitecte Josep Firmat i el va ampliar 
amb l’adquisició d’un altre edifici del carrer d’en Botí. 

La façana principal té una composició acadèmica, amb una 
marcada simetria en les obertures, sis portes balconeres per 
cada planta i quatre portals a la planta baixa. Al primer pis, 
té un sol balcó corregut entre les dues obertures centrals, 
de més volada que els altres, i les baranes són de ferro. El 
parament és d’arrebossat amb ciment pintat de color ver-
mellós, que contrasta amb els brancals i llindes de les por-
tes dels balcons, resolts amb pedra, com els emmarcaments 

patrimoni ciutadà

E

Antiga seu de la Cambra de Comerç i Indústria  
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- CAMPRUBÍ i PLANS, Josep. Trajectòria d’una institució. La Cam-
bra de Comerç i Indústria de Manresa, 1906-1990, Cambra de Co-
merç i Indústria de Manresa, Manresa, 1991.
- RUBÍ i CASALS, Maria Gemma, «Una economia estancada, la repre-
sa de la Primera Guerra Mundial i crisi social», a Gemma Rubí i Lluís 
Virós, La Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. Cent anys 
d’impuls econòmic, 1906-2006, Cambra de Comerç i Indústria de 
Manresa i Angle Editorial, Manresa, 2006.

i els arcs rebaixats dels portals de la planta baixa. Els tanca-
ments són de persianes de llibret al segon pis, mentre que al 
primer i a la planta baixa han estat tapats amb obra per evi-
tar una possible ocupació. Entre la segona planta i el terrat, 
destaca la cornisa de pedra recolzada sobre cartel·les i, just 
a sobre, Josep Firmat hi va afegir un coronament format 
per una pèrgola amb grups de dues columnes de fust llis i 
ordre toscà alineats amb les obertures. Les façanes laterals 
mantenen l’arrebossat, el cromatisme i el sòcol de pedra, 
però no la simetria de les obertures. El tractament de les 
façanes, fruit de la reforma dels anys quaranta i cinquanta, 
tenia per objectiu unificar formalment un edifici constituït 
per diferents cases. A l’interior destaca la gran escala cir-
cular de peces i barana de balustrada de calcita marró, que 
pretenia dotar l’interior d’un aire senyorial en un moment 
de recuperació empresarial al principi del franquisme.

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial 
perquè és una arquitectura neoclàssica molt ben resolta 
des del punt de vista compositiu i d’encaix amb l’espai urbà 
del nucli antic, al qual s’afegien nous edificis de caire bur-
gès a principi del segle XX.
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fanal de cua

Fuster i Rabés
onfesso que, malgrat mantenir-hi algunes 
coincidències professionals, ideològiques 
i d’origen geogràfic, desconeixia comple-
tament la trajectòria de Ramon Fuster i 
Rabés, una de les figures més importants 

de la pedagogia catalana durant el franquisme. Ramon 
Fuster i Rabés. Biografia del mestre (Pagès, 2020), l’extensa, 
completa i documentada biografia que n’acaba de publi-
car el manresà Genís Sinca, l’ha tornat a l’actualitat i m’ha 
permès descobrir la dimensió humana i la và-
lua professional del fundador de l’escola Tagore, 
un dels pocs centres que, als anys cinquanta, va 
apostar per l’educació activa i, sempre que va 
poder, per la llengua catalana. La figura de Fus-
ter –pedagog, cristià i catalanista, compromès 
amb les tres causes–, però, va més enllà: home 
d’acció, va ser un dels principals impulsors de la 
revista Cavall Fort, va estar directament implicat 
en el naixement del diari Avui, va dirigir l’Es-
cola de Jardineres Educadores (mestres del que 
avui en diríem educació infantil) i va ser degà 
del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de 
Catalunya, que va democratitzar, desburocratit-
zar i catalanitzar.

Sinca en parla amb la passió habitual que de-
dica als personatges que biografia. Amb rigor 
documental –fruit d’espigolar textos del mateix 
Fuster, però també de personalitats com Marta 
Mata, Montserrat Roig, Joan Triadú o Albert 
Balcells– i aprofitant la llarga llista de testimonis 
que recorden el mestre i activista en les seves di-
ferents etapes –des de la filla Maria, fins a antics 
alumnes de Fuster, com Federico Mayor Zaragoza, Miquel 
Roca Junyent o Ernest Maragall, passant per amics o col-
legues com Espar Ticó, Jordi Pujol o Albert Jané–, Sinca 
ha confeccionat un llibre que recorre, de manera exhaus-
tiva i gens enrevessada, la trajectòria professional i l’evo-
lució vital del pedagog, que el 1965 va publicar un petit 
volum titulat L’educació, problema social, una anàlisi aguda 
i reveladora de la situació de l’ensenyament a l’època, que, 
entroncant amb les idees avançades de l’Escola Nova re-
publicana, aposta per una educació que no sigui un simple 
ensinistrament, sinó una porta a la reflexió activa i crítica.

Des d’un conte
hir, tot fent endreça, enmig d’un autèntic 
cafarnaüm de papers, va aparèixer la fo-
tocòpia d’un conte d’Apel·les Mestres. No 
puc recordar amb quina finalitat vaig fer-
la però en tot cas estic molt content del 

redescobriment i ara us diré per què. El text parla d’un rei 
que per casar la filla convoca un concurs per donar-la com 
a premi a qui faci l’acte de força més extraordinari. Els tres 
candidats hi excel·leixen, sobretot el tercer, que en resulta 

guanyador. La seva proesa quedà 
en la memòria del poble, inspirà 
poemes i fou esculpida en marbre 
i bronze. Però en realitat, tot va 
ser un engany d’un «grandíssim 
bergant». Només un savi va tenir 
els seus dubtes, manifestats, però, 
només a soles i per a sí mateix per-
què «quan tothom ho diu, hagué 
d’ésser així». Queda clara doncs la 
pregona ironia del títol del relat, 
Premi al mèrit. El narrador l’acaba 
dient: «Com he dit, això passà en 
el país dels Gegants, però hi ha qui 
afirma que de vegades també pas-
sa en altres països».

Això m’ha dut a pensar en els es-
tralls comesos pel virus de la pseu-
dohistòria, entre nosaltres, a través 
de dues modalitats: l’anomenada 
espanyolista i la de l’Institut Nova 
Història. Aquesta vegada, però, 
hem tingut un grup de vuit savis 

honestos, rigorosos i valents, que han plantat cara i amb 
un llibre extraordinari Pseudohistòria contra Catalunya 
(Eumo Editorial, 2020), han posat en evidència amb totes 
les garanties de la investigació fonamentada en una docu-
mentació solvent, les fal·làcies «de tipus ideològic, polític, 
lucratiu o lúdic» que, des de fa temps, com el bergant del 
conte, han plantat la llufa a molts ciutadans de bona fe. Per 
cert, aquí també una altra bona notícia: aquest llibre està 
situat entre els de no-ficció més venuts darrerament.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

           Erques Torres

C A
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a crisi sanitària del batejat com a Covid-19 ha fet es-
tralls. És impossible no parlar-ne contínuament. En-
tre moltes altres coses perquè el confinament es fa 
indispensable i les circumstàncies s’eixamplen. Els 

intel·lectuals i pensadors que encara no han embogit –es 
fa difícil estant tancats tantes hores a casa– comencen a 
dir, i no els falta raó, que aquest sotrac marcarà un abans i 
un després en la nostra quotidianitat o, com a mínim, ens 
replantejarem alguns aspectes de mobilitat, consum, con-
vivència i, especialment, de priorització d’allò que és essen-
cial a la vida. 

L

EL SO DEL SILENCI

A Manresa, esperem que també. Per exemple, no sabeu que 
contents que estan els veïns dels carrers dels voltants de So-
brerroca,ara que ha deixat de sonar la música per «animar 
la compra». En les sortides mig furtives per anar a buscar 
provisions o passejar la mascota, la quietud s’agraeix. I que 
no circulin cotxes, encara més. Malgrat tot, l’essència del bo-
tiguer és irrefrenable, fins i tot exposat al contagiós corona-
virus. Aprofitant l’avinentesa, veient que hi ha aparcament 
per donar i per vendre, potser ara diran que la solució és 
no pagar la zona blava. La qüestió és queixar-se sempre de 
l’Ajuntament i tocar els pebrots. 
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

EL CONFINAMENT

ull donar-vos ànims a tots els que 
esteu lluitant en aquests temps 
difícils que us ha tocat viure. 
Quedeu-vos a casa, no costa res. 

Mai havíeu tingut l’oportunitat de re-
cloure-us sabent que no us esteu per-
dent res allà a fora. Fins i tot, molts heu 
après a rentar-vos les mans, cosa que a 
la vostra edat ja tocava... I no patiu que 
hi haurà acord mundial per cancel·lar 
l’operació bikini. Paciència i aprofiteu 
per posar-vos fins el cul de la droga ba-
rata del segle XXI: consumir sèries i por-
no. Esnifeu les gigues dels vostres con-
tractes com si fossin grams de cocaïna. 
Però almenys tingueu un minut de re-
flexió al dia i penseu què seria de vosal-
tres durant el confiament si no tingués-
siu internet. Si no teniu clara la resposta, 
potser que aprofiteu aquest parèntesi 
planetari per tancar-vos al lavabo, on 
guardeu el vostre botí enrotllat, i valorar 
la vostra existència mentre us feu un nus 
al coll amb la cortina de la dutxa.

Com ja us vaig comentar fa un parell de 
mesos, l’any 2022 viureu un altre con-
finament quan Manresa sigui aïllada, 
aquesta vegada a causa del 100% de 
manresans contagiats per l’ignasivirus. 
Un virus causat per sobredosi ignasiana 
i que té una simptomatologia molesta, 
especialment si no es fa la reclusió en 

solitari: urticària a l’aigua, incontinència 
rectal i deliris ignasians. Si al 2020 ja te-
niu escassetat de paper higiènic i mas-
caretes, no us podeu arribar a imaginar 
quin serà el panorama quan els civils 
realment necessiteu aquest productes.

Una diferència entre els dos confina-
ments són els protagonistes. El 2020, 
els veritables herois van ser els profes-
sionals sanitaris, mentre que al 2022 va 
ser la Paquita. Una jubilada de 76 anys 
que es va desencadenar després de 5 
setmanes de confinament i 25 visualit-
zacions de la seva pel·lícula preferida en 
VHS, la Fuga de Alcatraz. Va agafar els 
seus tres gossos, dos els va posar en una 
motxilla –juntament amb tres vestits 
estampats i uns quants rotlles de paper 
higiènic–, i l’altre el va lligar a la corretja. 
Ella tenia clar que el seu objectiu era fu-
gir del perímetre de la Manresa en qua-
rantena, destinació: Sant Joan de Vila-
torrada. Sabia que el fet de passejar «el 
gos» li donaria marge perquè la policia 
no li demanés més explicacions, però 
havia de canviar de gos i de vestimen-
ta cada quilòmetre per evitar generar 
sospites. Al cap de pocs dies d’arribar 
al poble veí, la Paquita s’havia curat de 
l’ignasivirus i havia descobert la vacuna: 
fugir de Manresa i de tot allò relacionat 
amb l’any ignasià.

V

Em costa bufar la gaita
avui, des del meu racó, 
i no és que em falti l’aire, 
tinc bona respiració,
però no sé, no sé què em passa,
sento una certa tristor
en veure que per Manresa
tot és desolació.
No hi ha cotxes que circulin
quan trec el nas al balcó
i si veig a passar una ànima
de les que du morrió, 
quan algú se li acosta
sembla que li facin por. 
Per fi entenc el que explicaven
fa un temps per televisió,
tot allò que a mi em semblava
que era ciència ficció.
Em diuen que és un nou virus
que es deu assemblar al Borbó, 
perquè porta una corona
com el nostre reietó
que ens enreda, ens ensarrona
i ens té a ratlla amb el bastó.
Es més dolent que la pesta
el virus en qüestió
i més d’un diu que fa pinta
d’àngel exterminador,
que amb ningú fa diferències
i fa anar el món de corcó
perquè no hi ha cap vacuna
que hi posi la solució.
Diu que va començar a Xina
i s’ha fet amo i senyor
de mig món i part de l’altre
on sant Pere, pobrissó,
de tant anar a obrir la porta
ell també té la infecció. 
Davant d’això Pedro Sánchez
ha aprofitat l’ocasió
per demostrar, com fan sempre,
que Espanya és una nació
(per això tenim els presos
polítics a la presó), 
i cada cop que en Quim Torra
en reclama la gestió
el govern central ens dona
raons de mal pagador.
Bons lectors, no féssiu l’ase.
Apreneu bé la lliçó:
confineu-vos tots a casa
mes no perdeu la il·lusió 
i aneu sempre amb les mans netes,
ben rentades amb sabó.
Feu com jo, toqueu la gaita,
la guitarra o el trombó
i a les penes punyalades
que el demà ha de ser millor!
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VA COM VA LLUM DEGÀS

QUI FOS SENGLAR!
ai no hauria dit que un dia 
envejaríem els porcs senglars. 
Si més no, per unes quantes 
setmanes. No digueu que no 

fa ràbia veure’ls campar amunt i avall 
del passeig del Riu, desconfinadament, 
sense risc d’escopetades ni por de con-
treure el maleït coronavirus. El seu pa-
radís terrenal equival al nostre infern. 
Mai com ara no s’han sentit tan segurs 
i tan lliures. La primavera torna a ser on 
havia estat sempre, encara que nosal-
tres ens l’hàgim de mirar de lluny i a 
través d’un vidre o amb una mascareta. 
Hi ha qui ha vist una família de senglars 
fent un pic-nic de cargols, prenent el 
sol, sota el Pont Vell. Altres exemplars 
fan saltar les pomes de les branques a 
cops de maluc i rampinyen les pasta-
nagues i les cebes dels horts, a cor què 

M

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

vols. Els veiem travessar carreteres com 
si fossin al mig del camp i aturar-se a 
furgar i banquetejar amb les deixalles 
orgàniques. A ells no els cal aïllar-se i 
deixar un metre i mig de separació. Per 
circular no els cal cap certificat ni cap 
gos per justificar la passejada. Van tots 

junts, en ramada. Es toquen, es llepen, 
s’ensumen. I si per mala sort a algun 
d’ells els arriba l’hora, saben que a di-
ferència dels humans podran donar-li 
escalf fins al darrer moment i acomi-
adar-lo com cal: amb tota l’estranyesa 
d’una mort natural.   
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EMBOLIC MEDIEVAL
És força difícil fer aquesta mensual 
baleiada –per dir-ho en bon manre-
sà– sense que hi quedi reflectit l’im-
pacte de la crisi sanitària i la necessitat 
de confinament. Tot i així, encara he 
recollit algunes perles per passar-hi re-
vista. La primera correspon a un cartell 
de l’últim dia la Fira de l’Aixada. És un 
cartell manual en què, amb força èxit, 
s’emula una tipografia gòtica –llàstima 
que es va enganxar amb una anacrò-
nica cinta americana– on s’anuncia 
uns sofcombats, suposo que amb es-
pases i abillament medieval, a la plaça 
«del cent mil·lenari»... Ja em consta 
que el nucli poblat de Manresa és més 
que mil·lenari, però, d’aquí a datar-se 
a fa més de 100.000 anys potser n’hi 
ha un bon tros. 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

BRUTÍCIA AL POU... DE LLUM 
Prop de l’hospital de Sant Joan de Déu, 
a la Balconada, hi ha el Pou de Llum, 
una obra artística instal·lada per l’artista 

Fernando Prats l’any 2008. El cos prin-
cipal consta d’una profunda perforació 
de 15 metres de fondària, que esdevé 
un símbol de la connexió entre els dife-
rents punts geogràfics de la Terra a tra-
vés de l’experiència mística.  Això és el 
que explica el web de Manresa turisme. 
A la pràctica, però, el que envolta l’obra 
és un munt de brutícia. La mostra, una 
foto que m’ha fet un lector.

CIUTAT DESERTA
I entrem de ple amb els efectes del 
confinament. Comencen amb la imat-
ge que ens fa arribar un lector, veí de 
Sant Domènec, de la plaça al migdia, la 
darrera setmana de març. Una estam-
pa inèdita que, ni en un diumenge de 
mal temps, costa de veure. 
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ANUNCIS DE TANCAMENT
Vist que no hi ha actes públics en què 
captar alguna anècdota ni ningú bada 
pel carrer per immortalitzar alguna es-
cena digna d’aquest espai, he decidit, a 
través d’imatges, oferir-vos un especial, 
variat, de rètols de tancament pel coro-
navirus. Cada establiment ho ha expli-
cat a la seva manera. Dos cartells amb 
el mateix redactat estan enganxats a 
les persianes de locals molt pròxims. 
Potser un va plagiar l’altre: «Tancat per 
raons òbvies». Un és de la botiga Xeme-
neies Pou, a la carretera de Vic, passat el 
Clarel i abans d’arribar a cal Sagi, i l’ar-
tesanal és del bar Casa Agnès, del carrer 
Bisbe Comes. El tercer, on es pot llegir 
que l’establiment resta tancat «com a 
acte de responsabilitat social», és de ca 
l’Escalé de les bates, oficialment Uni-
labor. Un altre cas és el del bar-restau-
rant La Braseria, carrer Jacint Verdaguer 
cantonada amb carretera del Pont de 

Vilomara. Malgrat la situació, són gent 
optimista i ho rematen tot amb signes 
d’admiració. Confirmo que els redac-
tats van per zones, perquè el mateix col-
laborador que va fer la foto a Unilabor 
va veure que a Cuines Navarcles, que és 
una mica més avall, també apel·laven 
a la «responsabilitat social». De d'altres 
zones també me n’han arribat exem-
ples. Com el del convent de Santa Clara, 
que, com totes les esglésies, ha suspès 
qualsevol cerimònia amb feligresos. Al 
supermercat Bon Preu s’han modificat 
els horaris d’atenció i, com en la majoria 
de comerços d’abastiment alimentari, 
es convida a mantenir la distància regla-
mentària. Finalment, també podeu lle-
gir el cartell d’Empeños a lo gordo (sic). 
En el seu cas, deixen una altra adreça 
i un telèfon de contacte per si, davant 
de les circumstàncies que estem vivint, 
algú va curt d’armilla i necessita liquidar 
alguna compravenda.
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

FINA DORDAL, UNA VIDA CARA AL PÚBLIC

qui no la coneix, la Fina? Fina Dordal i Pujadas. Nascu-
da a Manlleu el 1943, exactament el dia de la mare-
dedéu d’agost, amb tot el poble de festa major! Fou 
la petita de quatre germans i ben aviat es va posar el 

davantal a la xarcuteria familiar. També estudiava a les Ve-
drunes i, passada la primària, hi va continuar fent compta-
bilitat, taquigrafia i mecanografia. I és clar, com que la Fina 
sempre ha estat una dona inquieta, tan aviat la podíeu tro-
bar fent teatre al Centre Catòlic com ballant sardanes amb 
el grup manlleuenc o trescant amb els del centre excursio-
nista. I és així que, en un d’aquells Aplecs del Matagalls, el 
1960 va conèixer un manresà, el Joan Maria Jorba Mas. La 
Fina tenia tot just setze anys, i al cap de quatre més de fes-
teig, ja es casaven a la Gleva! «I des d’aleshores vaig passar a 
exercir de manresana a plena dedicació i satisfacció». El cas 
és que de seguida arriben els fills –fins a quatre: Ignasi, Elisa, 
Ramon i Jordi. I al cap del temps també arriba la mare de la 
Fina, que serà el cop de mà imprescindible per tal que ella 
es reincorpori al món laboral. De primer a cal Sarrió, després 
a les oficines d’Aneto, a Artés. I en acabat l’assabenten que 
es prepara un diari a Manresa i pensa si no s’hi podria afegir... 
Dit i fet, la Fina recordarà sempre l’entrevista que li va fer 
Joan Montraveta, també aquells primers temps al costat de 
Gonçal Mazcuñan... i els 31 anys que hi va estar amb una fide-
litat absoluta. «Vaig ser feliç al diari, hi vaig aprendre moltes 
coses i n’hi vaig viure de molt grosses!». La Fina era el bon dia 

rere el taulell de La Muralla i ho va ser després a les noves 
instal·lacions, a Sant Antoni M. Claret, i així fins al moment 
de la jubilació, el 2010: més de tres dècades posant la millor 
cara a la recepció de Regió7! Per si no n’hi hagués prou, la 
Fina va recuperar la vocació teatral, i va tornar a fer Pasto-
rets i ara també Innocentades, de primer als Carlins, després 
amb l’Espantall i, des de 1987, amb el grup d’animació de 
la Coordinadora visitant les residències d’avis per portar-los 
alegria. I no serà pas que la Fina no n’hagi passat de tots co-
lors! Però el seu tarannà positiu sembla poder-ho envair tot: 
vídua i ara també jubilada, des de fa deu anys és a la junta de 
la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, des 
d’on treballa perquè la gent gran tingui un envelliment actiu 
i valent, i ho fa amb tanta energia que fins l’han fet presiden-
ta! I abocada a fer el paper d’àvia, s’ha instal·lat a Artés, on els 
fills li han procurat vuit nets. Segur que és per tot això que 
la Fina acaba de rebre el premi Maria Casajuana, que atorga 
la gent d’ERC a Manresa amb motiu del Dia de la Dona, un 
guardó que havia de recollir, al costat de l’associació l’Olive-
ra, d’ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama, el darrer 
12 de març en el transcurs d’un sopar al Kursaal. No va poder 
ser i ara el guardó ha quedat a l’ombra d’aquest virus amb 
corona que tot ho capgira. Tant se val: si la truqueu us dirà 
que allò que avui més espera és poder tornar a sortir de casa. 
Perquè, feta a compartir sempre la vida amb els altres, la 
seva joia més gran serà retrobar-nos plegats.

I
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ARA, SEGUEIX-NOS  
TAMBÉ A TELEGRAM

Nou canal oficial amb tota la informació municipal    
i les últimes novetats del coronavirus

http://t.me/AjuntamentdeManresa

CoM ens pots seguir A telegrAM? 

instal·la’t telegram  
al mòbil uneix-te al canal

Busca el canal 
“Ajuntament de 

Manresa”

Segueix les novetats de l’Ajuntament de Manresa a:

#COVID19


