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editorial

a encara no un parell de mesos, en una entrevista a Al cotxe, el programa 
de TV3 que presenta Eloi Vila, l’escriptora madrilenya Almudena Gran-
des, arribada a la seixantena, comentava preocupada que la irrupció de 
formacions polítiques com Vox «ha trastocat la idea que tenia del país, hi 
ha hagut un retorn a les essències ràncies de l’Espanya immortal». No-
vel·lista de moltes històries viscudes al franquisme, afegia que «ara té més 
sentit que mai parlar d’aquell passat. Una dictadura totalitària i militar de 

quatre dècades emmotlla els sentiments, la moral, el pensament i les conviccions de diverses ge-
neracions». Inclosa la seva, naturalment. La primera a gaudir en plenitud de la democràcia. Però 
la regressió política a l’estat espanyol preocupa, i molt. Més encara quan s’edifica damunt d’una 
llei del silenci i el negacionisme consentit de la brutalitat i la repressió sobre la part del país que va 
perdre la guerra. Això, evidentment, sense ocultar les misèries morals d’un i altre bàndol. En tot 
cas hi ha dos fets ben clars. Per una banda, la dreta unitarista espanyola no ha demanat mai perdó 
pels crims del franquisme, fet que impedeix cap mena de reconciliació. I, per altra banda, hi ha 
la temptació compulsiva d’esborrar la memòria col·lectiva o tergiversar-la –ho vam veure prou 
amb el sainet de l’exhumació al Valle de los Caídos– com aquell que esborra un escrit a llapis.

Per aquest motiu, tenen especial valor els testimonis que apareixen en el tema central d’aquest mes. 
Homes centenaris, nascuts el 1920, fa tot just un segle, i cridats a files per un bàndol republicà cada 
cop més minvat per la contesa bèl·lica i amb una esquerda definitiva al front de l’Ebre. La Lleva 
del Biberó va mobilitzar uns 30.000 joves. Alguns no havien arribat ni a la majoria d’edat i es van 
encaminar a la trinxera sense formació i malt armats. L’Associació Memòria i Història de Manresa 
va presentar una pàgina web dedicada a aquests supervivents a finals de 2019, amb quatre d’ells 
presents a l’auditori de la Plana de l’Om. Durant anys, a iniciativa pròpia, es van agrupar a l’entitat 
Lleva del Biberó 41. Organitzaven trobades per compartir la camaraderia d’una experiència vital 
excepcional i, en comptes d’esborrar-los de la història del país, subratllar ben fort el testimoni i les 
vivències d’una etapa d’horror i misèria. Al Pou d’aquest més llegireu algunes cartes punyents, em-
bastades, potser apressadament o amb el cor en un puny prop del front, que narren «la veritat» de la 
Guerra Civil. I, sobretot, memòries escrites de pròpia mà pels biberons, un grup cada cop més redu-
ït per l’inevitable pas dels anys. Cal fer tot el possible perquè els seus records no quedin desdibuixats 
o sepultats en alguna cuneta –com els cadàvers de centenars de republicans que encara no s’han 
localitzat– i perquè s’incorporin, sense biaixos ideològics i polítics, a la nostra memòria col·lectiva.

F

Memòria 
col·lectiva
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fa 25 anys

El reportatge central de la  revista del mes de juny de 1995, 
elaborat per Jordi Sardans, era testimoni de la visita de Ja-
cint Carrió, únic supervivent dels vint manresans depor-
tats a Mauthausen, al camp d’extermini nazi més emble-
màtic. La revista va ser testimoni de les emocions de la 
comitiva de 92 familiars i amics, que va sortir de Barcelo-
na en direcció als camps al voltant de la localitat austría-
ca de Linz, en què Carrió havia col·locat dues medalles i 
dos rams de flors al crematori de Gusen i al monument als 
republicans espanyols a Mauthausen, en nom de l’Ajunta-
ment de Manresa.

Les eleccions municipals del 28 de maig canviaven el 
panorama polític local. CiU era la llista més votada, però 
perdia 3 regidors i es quedava en 9. El PSC baixava de 9 
a 8, però sumava majoria absoluta amb els 3 d’ERC i els 2 
d’IC-AUP-Els Verds. I el PP pujava d’1 a 3 regidors. El dia 
7, el parc de l’Agulla congregava unes deu mil persones en 
una segona mostra de cultura popular, embrió de futura 
Mediterrània. El dia 19, l’alcalde sortint, Juli Sanclimens, 
rebia el premi Gavina, del Club Gavines, pel suport a la 
feina de l’entitat. I el dia 20, ExpoBages incloïa un concert 
al pavelló del Nou Congost amb l’Orquestra i els Cors del 
Liceu, amb 1.600 assistents.

Jacint Carrió 
tornava a Mauthausen

Les eleccions 
capgiraven el consistori

33 anys fidels 
al compromís 
Amb l’edició del número 
d’aquest mes, tocaria celebrar 
el 33è aniversari de la revista, 
tot i que el període de con-
finament que vivim, a causa 
del coronavirus, ens obliga a 
renunciar a qualsevol com-
memoració pública. Això no 
obstant, els membres de la 
junta de l’Associació Cultural 
El Pou de la gallina, entitat 
editora d’aquesta publicació, 
volem manifestar el nostre 
ferm compromís amb els lec-
tors, que ens doneu suport 
des del primer dia i que ens 
empenyeu a continuar enda-

vant, mes rere mes i ininterrompudament, malgrat la crisi 
sense precedents que està afectant profundament el sector 
de les entitats editores de publicacions periòdiques. Reite-
rem l’agraïment pel suport que ens doneu i esperem conti-
nuar comptant amb la vostra confiança.

El Pou.cat es renova
Malgrat la crisi, ens proposem mantenir la necessària re-
novació tecnològica, per tal d’adaptar-nos a les necessitats 
canviants d’una societat dinàmica. En aquest sentit, teníem 
previst iniciar una campanya de micromecenatge per obtenir 
recursos de cara a la renovació del nostre digital, www.elpou.
cat, amb l’objectiu d’adequar-lo als usos actuals dels consumi-
dors de continguts informatius. El mes de juny, doncs, posa-
rem en marxa la campanya, que consistirà en la recollida de 
suports econòmics diversos, en funció de les possibilitats de 
cadascú, que permetran obtenir diverses compensacions. Us 
en donarem més informació en el proper número. 

Nou calendari per als 
premis Oleguer Bisbal 
La suspensió de la celebració de Sant Jordi ens va obligar 
a ajornar la votació per escollir les persones mereixedo-
res dels premis Oleguer Bisbal 2020, que es farà finalment 
durant el mes de juliol i es clourà durant la celebració del 
Sant Jordi posposat, el dia 23. Els guardons es lliuraran 
passat l’estiu, quan les circumstàncies ho permetin. D’al-
tra banda, en la parada del 23 de juliol, es podran recollir 
també les tapes del Pou per a les revistes del 2019.

http://www.elpou.cat
http://www.elpou.cat
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caçats a la xarxa

Expressem el nostre condol a la família i amics 
del Dr. Joan Sitjes, pediatre durant més de 40 
anys al servei de Pediatria de l’Hospital Sant 
Joan de Déu i a la Clínica de Sant Josep. Una 
excel·lent persona i company que ens ha deixat.

Doncs ahir a la tarda, com ja us vaig dir, vàrem sortir amb els nens de 17.00 a 
18.00. Manresa estava deserta i amb prou feines ens vàrem creuar amb algú. 
Però és clar, tot el que recomana el govern és per portar la contrària, no?

11 d'abril. Fundació Althaia @althaiamanresa

27 d'abril. Xavi Montanyà @Cal_cigonyes

La ciutat, a mig camí entre la diversitat barcelonina i els indrets més rurals, ha 
respectat el confinament, en general, amb ordre i tranquil·litat. A partir d’ara, però, 
les normes s’aniran complicant i el control de les actituds dels ciutadans, també.

Els traspassos relacionats amb la crisi sanitària són 
especialment dolorosos. La tasca de metges de tanta 

proximitat i vasta trajectòria com un pediatre, encara ho són una mica més.

EL POU
DE LA
GALLINA

Sobre el parlar 
de Manresa
Primer que res us felicito pel tema del 
mes tan interessant del Pou de la galli-
na d’abril, sobre El parlar de Manresa. 
M’afegeixo a la iniciativa que proposeu 
de recollir paraules o expressions man-
resanes a través del Twitter #bagesisme, 
tot i que caldria després valorar si real-
ment són paraules típiques de Manresa 
o bé també es deien o es diuen en altres 
punts de la geografia catalana.

D’aquest article n’he tret molt de suc i 
expliqueu una sèrie d’aspectes els quals 
vull comentar i són d’interès per a tot-
hom. La paraula usual al Bages de tor-
reta també es diu al Camp de Tarragona 
(Tarragonès, Alt Camp i Baix Camp). 
En el Diccionari Català Valencià Balear 
consta que també es diu en altres punts 
com a Girona, Barcelona, Igualada i al 
Priorat. Respecte del nom de les plantes, 
és curiós saber que hi ha una variant del 
mot pipiripip. Un llibre sobre la flora del 
Moianès esmenta el piripipip. Anomenar 
mata a un llentiscle no només és propi 
de les comarques més centrals, sinó que 
també ho fan al Camp de Tarragona. La 
paraula Berga pronuncien la e tancada la 
gent del Berguedà i del Bages. Qui és de 

fora d’aquesta zona, la pronuncia ober-
ta. A Barcelona també diuen esbergínia 
per referir-se a una albergínia. Jo en dic 
obergínia, soc originària de Manresa. No 
sé com en diuen la meva conciutadania: 
esbergínia?, aubergínia?, obergínia? Pel 
que fa a la paraula tirarany, jo en dic tira-
riny. Algú més en diu tirariny? A Navàs 
fan servir el verb quebre (cabre) i d’una 
senalla en diuen senatxo.

Sobre la iodització o ieisme vull fer 
saber que en català oriental no tots els 
mots que porten doble l es pronuncia-
ven i. Es pronunciaven i segons l’etimo-
logia o origen del llatí. Un exemple és 
que els mots que pertanyen al grup C’L, 
com per exemple OC’LUS> oculus> ull 
|ui|, també hi ha altres casos però aquí 
no em puc estendre. Per a qui li inte-
ressi saber quins altres casos són con-
sulteu-ho a la Viquipèdia. He observat 
que la gent d’Artés encara conserva la 
iodització. En general, s’ha perdut, en 
considerar-se a qui parlava així, de baix 
nivell cultural, cosa que era una falsa 
creença perquè forma part de la variant 
oriental. Res més, he passat una bona 
estona escrivint en aquest apartat de 
l’Opinió de l@ Lector@.

Cristina Balaguer



6 EL POU · MAIG 2020

de mes a mes

Els balcons s’animen 
1 d’abril. En ple confinament pel coronavirus, amb aplau-
diment diari als sanitaris, El Galliner impulsa la iniciativa 
Manresa serà un clam, amb el suport d’una seixantena d’enti-
tats, que convida a sortir als balcons a les 12:27 h amb ràdios 
i mòbils sintonitzant la cançó Corren, dels Gossos, a les emis-
sores de Ràdio Manresa. La iniciativa s’amplia a la comarca 
els dies 9 i 21, amb música dels Pets i Dàmaris Gelabert.

El bus urbà 
passa a ser gratuït 
2 d’abril. Per afavorir els treballadors d’activitats essenci-
als, l’Ajuntament i Manresa Bus s’afegeixen a la decisió de 
l’Autoritat del Transport Metropolità i el bus urbà passa a 
ser gratuït, amb horaris restringits.

El ple municipal 
es fa telemàticament 
2 d’abril. El ple de l‘Ajuntament, que es fa per videocon-
ferència a causa del coronavirus, aprova una declaració 
institucional consensuada entre totes les forces polítiques, 
amb el compromís de protegir els més vulnerables. El dia 
30 es fa el segon ple telemàtic, en què s’aprova descartar 
l’ús hoteler del parc tecnològic.

Althaia trasllada pacients 
a la Clínica i Sant Andreu 
4 d’abril. La Fundació Althaia trasllada una vintena de paci-
ents en fase de recuperació a la Clínica de Sant Josep, mentre 
que l’hospital de Sant Andreu amplia de 27 a 44 les places per 
a malalts de covid-19. Quinze dies més tard, Sant Andreu Sa-

lut arriba a concentrar 138 pacients afectats pel coronavirus, 
procedents d’Althaia i les residències de la comarca.

Setmana Santa virtual 
5 d’abril. La Setmana Santa comença amb la transmissió 
de la benedicció de Rams de les parròquies de la Seu i del 
Poble Nou per YouTube. Els Armats i altres membres de 
confraries surten als balcons els Divendres Sant i el repar-
timent de mones a domicili salva a mitges la campanya de 
les pastisseries.

Sant Andreu allotja 
25 residents a Sant Benet 
11 d’abril. CatSalut converteix l’hotel Món, de Sant Benet 
de Bages, en hotel salut i 25 persones de la residència de 
Sant Andreu s’hi traslladen amb l’equip de cuidadors.

L’Ajuntament 
intervé en les residències 
16 d’abril. L’Ajuntament promou la desinfecció de la casa 
de repòs de les germanes Josefines, iniciadores de la Clíni-
ca de Sant Josep, on viuen 25 monges d’edat molt avança-
da, algunes amb coronavirus. El dia 17, els bombers desin-
fecten els habitatges de la residència de la Sagrada Família 
i la de Valldaura, i també la de la casa Padró.

La residència Catalunya 
torna a obrir 
17 d’abril. L’Ajuntament, CatSalut i el departament de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies tornen a obrir temporalment 
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la residència d’avis Catalunya com a hotel salut, amb 23 
places disponibles.

Sant Jordi 
també es torna virtual 
23 d’abril. Amb les llibreries tancades per l’estat d’alarma, 
algunes iniciatives promouen els llibres amb converses 
amb els autors. Òmnium penja a les xarxes tretze video-
clips on els escriptors locals parlen dels seus llibres. Tam-
bé publiquen llibre autors com Pep Garcia, Joan Bonanit 
i Adam Majó.

La demanda desborda 
la plataforma d’aliments 
28 d’abril. La plataforma d’aliments de Manresa, impul-
sada per la Fundació del Convent de Santa Clara, amb sor 
Lucía Caram al front, distribueix durant la crisi 1.800 lots 
d’aliments, que arriben a més de 6.000 persones.

ABRIL 2020

U
na
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...I una de calenta

Regió7 pateix la crisi 
de la premsa escrita
Des del 10 de març, arran d’una reunió per videoconfe-
rència dels directors de rotatius de Prensa Ibérica SA, es 
va decidir reduir la paginació del diari fins a 24 pàgines, 
de dilluns a divendres, mentre que el dissabte i el diumen-
ge s’intenta mantenir una publicació més àmplia, tant en 
nombre de pàgines com de continguts. Tots els diaris de 
l’empresa a Catalunya han fet un ERTO i Edicions Inter-
comarcals no n’ha estat una excepció. El 6 d’abril es va fer 
la reunió definitiva entre el comitè d’empresa i els repre-
sentants de l’editora, entre els quals hi havia el director 
Marc Marcè i el nou gerent i conseller delegat, Jordi Molet, 
que va substituir Fèlix Noguera quan aquest va passar a El 
Periódico a finals de febrer. Es va decidir fer un ERTO fins 
al 31 de juliol, però els joves periodistes del comitè d’em-
presa, amb suport de CCOO, el van aconseguir reduir un 
mes, fins al 30 de juny. La gent que té contracte treballa a 
mitja jornada des de casa.

La dissenyadora 
Míriam Ponsa
A causa de les moltes comandes rebudes, generades per 
la crisi del covid-19, la dissenyadora Míriam Ponsa i el 
seu col·lega també dissenyador Josep Abril han decidit 
aquestes darreres setmanes modificar l’activitat profes-
sional i centrar-se en el disseny de bates d’hospital, pan-
talons i mascaretes reutilitzables 140 cops, si es renten 
a una temperatura de 60º. El seu objectiu és ajudar en 
l’actual demanda dels sectors professionals, especialment 
per les necessitats del conjunt de treballadors sanitaris i 
persones amb dependència. Treballen amb teixit d’ús sa-
nitari d’una empresa del Bages i porten els cosits també 
a tallers comarcals. Premi Bages de Cultura l’any passat, 
Ponsa és diplomada en disseny de moda per la Universitat 
de Southampton i especialitzada en disseny i tècniques 
de punt a Igualada. Des del 2000 dissenya les col·leccions 
basades en la recuperació de tècniques artesanals, després 
de reformar una antiga fàbrica tèxtil familiar.

El Kursaal suspèn les 
activitats fins al segon 
semestre
28 d’abril. La programació del teatre Kursaal, teatre Con-
servatori i Plana de l’Om, que està aturada des del 12 de 
març per fer front a l’avanç del coronavirus, qieda suspesa  
fins al juny. L’ampliació de l’estat d’alarma i el desconfina-
ment progressiu fan que, d’acord amb les companyies, el 
Kursaal hagi pres aquesta decisió, que significa la suspen-
sió de la programació del primer semestre. 

El coronavirus s’enduu 
molts ciutadans 
30 d’abril. Entre els dos centenars de defuncions en plena 
pandèmia, Manresa perd ciutadans amb una llarga trajec-
tòria com l’empresari Antoni Garriga, el dia 1, als 87 anys; 
l’advocat Joan Verger, el dia 2, als 79 anys; Joan Manel Augé, 
impulsor de La Creadora, el dia 3, als 86 anys; F. Xavier 
Francàs, expresident de l’Orfeó Manresà, el dia 9, als 96 
anys; el pediatre Joan Sitjes, el dia 11, als 71 anys; el dinamit-
zador social Florenci Serra, el dia 17, als 76 anys; el sindica-
lista i dirigent veïnal Pablo Fernández Poderoso, el dia 11, 
als 78 anys, i l’empresari Isidre Morros, el dia 24, als 80 anys.

El nombre d’ingressats 
per coronavirus es redueix 
30 d’abril. A l’hora de tancar l’edició de la revista, hi ha 
184 pacients afectats de covid-19 ingressats a Manresa 
(100 a Sant Andreu i 84 a Althaia), una xifra força inferior 
als 338 que hi havia el dia 16. El nombre de morts als dos 
hospitals, però, ja arriba a 203.

Desinfecció de la Residència d’Avis de la Sagrada Família (Jordi Villanueva)
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favets...

La cultura
n els dies de més desesperació als hos-
pitals i de més desbordament als tana-
toris, compareix el ministre de Cultu-
ra i diu «primer és la vida i després el 
cine». Acte seguit els prohoms de la cul-

tura més subvencionada –els que acaparen més feines i 
els que surten sempre a totes les fotos– posen el crit al cel, 
ofesos fins al fons del seu cor per tanta desconsideració. 
Davant d’una ignomínia tan gran s’erigeixen en far de la 
societat, il·luminant-nos com ho han fet tantes vegades, i 
amb la seva veu clara i lliure ens interpel·len a tots: «Què 
seria de nosaltres sense cultura? De debò pot creure algú 
que d’una existència sense cine i sense teatre se’n pot dir 
vida?». Bé, aquestes frases entre cometes me les he inven-
tat jo, però venen a ser molt aproximades a les que van 
dir. Parlaven amb metàfores. En realitat, i per traduir-ho 
a un llenguatge planer que pugui ser entès per tothom, 
el que volien dir-nos eren dues coses. La primera: nosal-
tres som molt importants, som més que essencials, som 
imprescindibles. Nosaltres no ens dediquem a coses tan 
materials com curar-vos la salut, sinó que us curem l’àni-
ma i us alimentem l’esperit (quan et diuen això, si t’arru-
gues una mica ja estàs llest, et sents tan petit que surts 
corrents a comprar un abonament a tota la temporada 
d’òpera, estigueu alerta). Però la part més important del 
seu discurs era la segona. La segona part de la seva metà-
fora anava dirigida al ministre i, perquè ens en fem una 
idea, era com si l’agafessin per les solapes i li diguessin 
amb un to de xantatge: «¿Qué hay de lo mío?». Ni més ni 
menys que això.

És sabut que a la vida hi ha les coses importants i hi ha les 
urgents. La cultura ho ha estat sempre, d’important, però 
quan en un lloc hi ha hagut un terratrèmol les autoritats 
hi han enviat aliments, medicines, metges, bombers... i no 
s’ha vist mai que hi enviessin una expedició de rapsodes. 
Com cantava el Pi de la Serra, «cultura és una paraula de-
licada», i últimament, i massa sovint, molts l’han invocat 
com una cosa sagrada per viure amb certa comoditat a 
base de diner públic. S’ha dit que potser aquesta pandèmia 
servirà per canviar moltes coses. Qui sap si per posar-ne 
uns quants al seu lloc desinflant els seus egos i rebaixant 
les seves pretensions. 

L’espera, 
essencial en la història

mb el pas del temps, sorgeixen noves in-
formacions que obren perspectives dife-
rents de les existents. Ara, documental-
ment, en els arxius oficials de l’estat no es 
pot consultar res transcendental fins que 

hagin passat cent anys dels fets transcorreguts. Per exem-
ple, d’aquí a vint anys estarem al 2040, de manera que ja es 
podran consultar els canvis de propietat, que poden donar 
moltes sorpreses. En podrà ser una bona mostra saber què 
se’n va fer de les propietats de totes aquelles persones espoli-
ades a l’entrada dels franquistes i l’ocupació militar del país, 
l’any 1939. Què en diran els protocols i registres notarials? 
Tot i que els directament afectats ja no es podran defensar, 
malgrat que hagin passat cent anys, qui hauria de fer veri-
tablement justícia davant les injustícies comeses al passat? 
Com canviarà la visió de determinats personatges i famílies 
de Manresa que s’han creat un statu quo que les fa viure en 
un estat superior i fins i tot amb una bona consideració so-
cial? Si s’aclareix l’origen tèrbol dels seus negocis i patrimoni, 
com se’ls hauria de mirar la nova població?

Cent anys va ser el que va tardar la CIA a permetre la des-
classificació de documents secrets que provaven clarament 
la utilització de la guerra bruta en els conflictes. Unes ments 
recargolades van posar en pràctica un pla per enfonsar el 
Maine, el 15 de febrer de 1898, al port de l’Havana, mentre es 
feia un ball d’oficials nord-americans amb les autoritats cuba-
nes. Curiosament, a aquests no els va passar res, però més de 
200 mariners i membres de la tripulació van morir assassinats 
pels propis companys ianquis, en un enfonsament deliberat. 
L’objectiu: justificar una guerra contra Espanya per quedar-se 
amb la colònia de Cuba. On en aquells moments, l’estat espa-
nyol tenia moltes dificultats per contenir les contínues revol-
tes. L’empresari i magnat de premsa William Randolph Hearst 
i el seu competidor Joseph Pulitzer, van clamar en favor de la 
guerra i, sens dubte, com demostren en els documents des-
classificats, van jugar un paper decisiu en el desenvolupament 
del conflicte. Ara bé, l’ambigüitat dels governs cubans davant 
el tema també és ben notable: el 1926 van erigir un monu-
ment a les víctimes del Maine al Malecón per commemorar 
l’ajuda dels EUA a Cuba, però dècades més tard van criticar la 
cobdícia imperialista que volia apoderar-se de Cuba.

E A

Jordi SardansJosep M. Oliva
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La broma s’ha acabat
assa vegades ni ens n’adonem, però hem 
construït una ciutat amb peus de fang. 
Ara fa un any, una de les moltíssimes per-
sones que conformen l’equip municipal 
em va etzibar que servidor tenia la virtut 

de veure les coses molt negres. Una mica com allò del «Si-
empre negatifo!» que va cridar Van Gaal a la fi d’una roda de 
premsa. Evidentment, el retret va ser fet amb molta educa-
ció i rebut amb estima. Però, un any després, tinc la sensació 
que encara em vaig quedar curt en la visió crítica que vaig 
fer en un acte on vaig denunciar la progressiva transforma-
ció de la cultura en un campi qui pugui i on, precisament, 
en ple confinament, es mostra com un bé més necessari que 
mai, però que és escàs. I, especialment, a casa nostra. 

Orfes de referències serioses, hem anat construint un ima-
ginari, especialment en la nostra ciutat, on l’associació de 
cultura amb entreteniment, diversió i dinàmica de socioa-
nimació és immediata. De vegades, em pregunto què diria 
si pogués veure com estem vivint aquests dies, posem per 
cas, un Vicenç Prat i Brunet de qui, per cert, anhelo que els 
responsables de la ciutat vulguin dedicar-li un carrer més 
que merescut. Deixeu-m’ho dir, ras i curt, però una de les 
realitats que més em costa de comprendre aquests dies de 
confinament són aquestes performances als balcons amb 
aplaudiments i sirenes com a homenatge als sanitaris. Deu 
ser perquè resto convençut que el silenci diu molt més que 
el xivarri, però a la perplexitat de veure aquestes manifes-
tacions espontànies i/o com a resposta dels reclams dels 
mitjans de comunicació i xarxes socials s’hi ha afegit la 
incredulitat de veure com alguns n’han fet un projecte. 

Si perplexitat em creen les performances als balcons, algunes 
fins i tot amb caràcter comarcal, ja no us dic si aquestes han 
estat impulsades per entitats que s’anomenen culturals. Can-
sat de la repetida cançoneta de les xifres d’ocupació i de no 
sé quantes collonades més per amagar i defugir la veritable 
missió de la cultura, mai com aquests dies de confinament 
he corroborat que som una ciutat, culturalment, amb peus 
de fang. Més enllà de les habituals campanyes d’imatge, de 
concursos i d’altres mil inventives pròpies d’un agrupament 
escolta o d’un esplai, a un li hagués agradat una mostra evi-
dent que això dels anomenats gestors culturals són alguna 
cosa més que un envelat per vendre entrades. És en moments 

M

...i tremendos

com aquest on hagués agraït l’impuls d’activitats on donar 
respostes sòlides i serioses a la ciutadania en un dels mo-
ments de la nostra vida personal i col·lectiva més carregat 
d’incerteses. Però sembla que aquest punt de vista no agrada 
gaire perquè, aquí, inconscientment, seguim amb les dinàmi-
ques històriques i molt espanyoles del «mori la intel·ligència».

Fem un exercici d’imaginació. Imaginem que en lloc de sor-
tir a cantar als balcons o a fer fotografies de Montserrat s’ha-
gués sabut ser capaç, posem per cas, d’organitzar una xerrada 
informativa d’Anna Arnau, la responsable d’Epidemiologia i 
Estadística d’Althaia explicant tot allò que desconeixem d’un 
món tan misteriós i apassionant com la virologia. O ja no 
diguem un Ignasi Ribas parlant-nos, per exemple, sobre la 
recerca de vida al cosmos en un moment de crisi en l’espècie 
humana. O un Ignacio Cirac per parlar-nos del nou món 
que està sortint com a conseqüència de les possibilitats de 
l’òptica quàntica. O bé un savi com Xavier Melloni parlant 
dels significats i símbols de l’experiència de confinament. O 
un grup d’actors llegint-nos un llibre tan apropiat, en aquests 
dies com La pesta, d’Albert Camus. O una Concepció Serra 
i un Carles Perarnau parlant de l’experiència vital del dol en 
un moment que ens veiem abocats a acomiadar-nos d’éssers 
estimats sense ni possibilitat de dol. 

Són temps de males notícies perquè anuncien com ha fracas-
sat el model cultural de la ciutat, en cas d’haver existit mai. 
Possiblement, aquest confinament era un moment per mos-
trar la importància de la cultura i de la seva gestió. Potser sen-
se saber-ho, també se’ns acaba d’anunciar explícitament que 
ha començat un nou món. Tardarà més o menys a arribar. I 
aquest món reclama trencar les jerarquies existents en les or-
ganitzacions i avançar cap a uns nous sistemes d’organització 
més horitzontals, fruit del consens, que siguin capaços d’in-
tegrar la riquesa de les diferents formes de pensar amb un sol 
objectiu: extreure les millors conseqüències i conclusions. I 
més en moments dramàtics i terribles com els que vivim. Tal 
i com va escoltar Groucho Marx a un broker de borsa quan 
va produir-se el crack del 29, «la broma s’ha acabat». 
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Oriol Pérez
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retrats

Laura Serrat

El sol li acarona el cos adormit. La remor de les fulles del bosc la desperta. S’alça del llit i 
s’acosta a la finestra des d’on es veuen els camps verds i, més enllà, les cases blanques i el 
campanar d’Aldaba, poble de Guipúscoa. A la llunyania, la silueta de la serra d’Aralar sota 
un cel blau. Amb l’aire fresc, li arriba l’olor del pa artesà que es cou a la vora del foc i la flaire 
del formatge desfet. La manresana Marta Juncadella, de 24 anys, viu en un caseriu del País 
Basc. El seu vestit d’infermera és un record llunyà que s’esvaeix amb el fum de la xemeneia. 
Des del setembre passat, porta una vida rural amb la seva parella. Però alguna cosa està a 
punt de canviar. Durant els últims dies, el telèfon mòbil se li ha omplert de missatges de les 
seves antigues companyes de l’hospital d’Igualada. Estan preocupades pel brot del covid-19. 
La Marta no es vol quedar de braços plegats. «Necessito tornar, donar un cop de mà». Tru-
ca a l’hospital d’Igualada i s’ofereix com a infermera voluntària. Mira per última vegada el 
paisatge basc. És 20 de març del 2020, dotze de la nit. Hospital d’Igualada. La Marta sent els 
nervis a flor de pell. Va vestida amb bata, mascareta, ulleres, casquet sanitari. És la primera 
nit a l’hospital. Acaba d’aterrar. Els pacients crítics són abundants. La línia de casos es resis-
teix a baixar. Una muntanya de feina s’erigeix davant seu. Per sort, treballa en equip i sent 
l’escalf dels companys. De seguida la sorprèn l’aïllament dels pacients. Una solitud agreujada 
durant les hores de foscor. «És un virus cruel, inhumà, que els allunya dels éssers estimats». 
Vol estar a l’alçada, donar escalfor als pacients. Entra a l’habitació d’un home gran que té 
dificultats per respirar. S’asseu a la vora del llit. Ell li confessa la por a desaparèixer, a deixar 
allò que ha construït. Mentre l’escolta, els pensaments s’allunyen. En aquell moment, només 
existeix el pacient. Li allarga la mà i es queda al seu costat fins que s’adorm. 

Les nits corren davant dels seus ulls com si travessés un túnel a tota velocitat. Torns infinits, 
mascaretes, timbres, respiradors. «El millor moment del dia és quan treballo. En sortir de 
l’hospital i entrar al cotxe esclato a plorar. Totes les emocions surten a l’exterior». Cada dia 
condueix fins a Manresa per anar a dormir a casa dels pares. S’endinsa al llit quan el sol 
s’aixeca. La marca de la mascareta li crema la pell. Dona voltes entre els llençols. La ment 
encara és a l’hospital. Recorda les escenes que li han deixat empremta, com la nit que acom-
panya pels passadissos de l’hospital el fill d’un pacient que s’està morint. Quan arriben a 
l’habitació corresponent, el fill crida amb una veu feble: «Papa...». Unes paraules que queden 
gravades dins del cervell de la Marta igual que el somriure d’un senyor gran que no perd 
mai l’esperança. «Potser avui és l’últim dia que ens veiem, perquè aviat m’enviaran a casa», li 
diu el pacient amb els ulls brillants. La seva situació és crítica, però les ganes de viure el fan 
aguantar. Fins que mor deixant l’alè d’una rialla. «Ells són els veritables herois d’aquesta pan-
dèmia». La Marta acaba el servei a l’hospital d’Igualada a mitjans d’abril. Al llarg d’aquestes 
setmanes, ha reviscut les emocions de ser infermera. «És una feina preciosa perquè ajudes 
els altres, però em sento incòmode amb les condicions laborals. Quan entres a l’hospital ets 
com un robot. Jornades eternes, ritme frenètic, disponibilitat completa. A mi no m’agrada 
que em robin la vida». Després de lluitar hores i hores contra el virus, ara vol reprendre el 
camí interior i tornar al paradís basc. «Ves a saber on seré en un futur. L’important és el pre-
sent i allà em sento més viva que mai». El color verd dels camps, les cases blanques d’Aldaba 
i la silueta de la serra d’Aralar es tornaran a dibuixar aviat dins les seves ninetes.  

D’Euskadi a Igualada 
per lluitar contra el virus

Marc Prat

Marta Juncadella
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La Lleva del Biberó, 
un destí cruel

28/04/1988: 50è aniversari de la Lleva del Biberó a Montserrat durant l’encesa de la Llàntia votiva. 
A la fotografia, Andreu Canet i Josep Giró, delegats de Barcelona i Lleida, amb mossèn Josep M. 
Ballarín (Fotografia d’Antoni Quintana Torres) 
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tema del mes

Salvador Redó Martí
Jordi Sardans Farràs

(Fotos: Salvador Redó)

tema del mes

Disset anys, alguns divuit acabats de fer, era l’edat dels nous soldats 
llevats de les places, dels carrers i dels primers aprenentatges. 
Arrencats de la família amb un plat d’alumini, els coberts, una 

cantimplora i una flassada, i cap al front amb pocs dies d’instrucció i 
encara feta, de vegades, sense contacte amb cap mena d’armament. 
Alguns, molts, van ser morts, ferits o fets presoners calçant encara les 
espardenyes amb què van sortir de casa. Aquest any, els biberons que 

encara són vius compleixen cent anys.

a lleva dita del 
Biberó, per la 
seva extrema 
joventut, la 
van formar uns 
30.000 joves, 
enviats a tapar 

una sagnia desbocada que l’exèrcit de 
la República es veia incapaç d’aturar, 
un cop els feixistes van haver obert els 
fronts del Segre i de la Noguera Palla-
resa i materialitzat l’embat definitiu a 
l’Ebre. El dia 13 de desembre de 2019, 
en un acte de profunda emotivitat a 
l’auditori de la Plana de l’Om, es pre-
sentava i s’activava per a consulta ober-
ta la pàgina web dedicada a la Lleva 
del Biberó, dins del projecte consolidat 
de Memòria.cat, impulsat per l’entitat 
manresana Associació Memòria i His-
tòria de Manresa. Entre el públic pre-
sent a l’acte, hi havia 4 biberons: Tomàs 
Dalmau, Salvador Farrés, Josep Herms 
i Antoni Vives.

L La pàgina web
La pàgina web manresana és un doll 
de fonts primàries, una biblioteca amb 
una oferta escrita i audiovisual la con-
sulta a la qual es fa indispensable per a 
qui vulgui treballar aquesta etapa que 
va de l’abril del 1938 fins a l’acabament 

de la guerra i les entrades als camps 
de concentració; és una pàgina web 
feta amb la memòria d’aquells nois. El 
primer bloc és dedicat a donar notícia 
sobre  què va ser la Lleva del Biberó; 
sobre l’entitat que va donar veu als 

supervivents:  l’Agrupació de Supervi-
vents de la Lleva del Biberó-41; qui en 
va ser l’iniciador i president durant 25 
anys, Antoni Quintana Torres, i com 
es van desenvolupar la trobada de l’en-
titat a Manresa l’any 2002 i l’homenat-
ge als biberons vius que els va retre la 
ciutat i la comarca del Bages el 2018. 
També recull  la relació posada al dia 
dels noms i cognoms dels 3.664 bi-
berons de l’Agrupació, segons relació 
facilitada pels fills d’Antoni Quintana 
Torres (Carme, Marta i Jaume). 

Les noves aportacions són deu entre-
vistes fetes al llarg del 2019 a biberons 
bagencs d’entre 99 i 100 cent anys, re-
collides en format vídeo, o  les tretze 
memòries inèdites que ens han deixat 
escrites els biberons del Bages, la 
darrera de Maurici Casasayas Aloy. 
Són uns textos frescos i punyents, es-
crits des del record encara ben viu, fets 
de descripcions d’indrets i de situaci 

«Les vides d'aquells joves 
van quedar per sempre 
marcades per uns fets 
que ningú hauria de 
viure, però que ni ells 
ni nosaltres hauríem 
d'oblidar mai»

https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/que-va-ser-la-lleva-del-bibero/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/antoni-quintana-torres-i-lagrupacio-de-supervivents-de-la-lleva-del-bibero/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/antoni-quintana-torres-i-lagrupacio-de-supervivents-de-la-lleva-del-bibero/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/la-trobada-de-la-lleva-del-bibero-a-manresa-26-04-2002/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/la-trobada-de-la-lleva-del-bibero-a-manresa-26-04-2002/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/lhomenatge-als-bagencs-de-lalleva-del-bibero-02-12-2018/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/lhomenatge-als-bagencs-de-lalleva-del-bibero-02-12-2018/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/lhomenatge-als-bagencs-de-lalleva-del-bibero-02-12-2018/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/membres-agrupacio-de-supervivents-de-la-lleva-del-bibero-41/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/membres-agrupacio-de-supervivents-de-la-lleva-del-bibero-41/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/membres-agrupacio-de-supervivents-de-la-lleva-del-bibero-41/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/entrevistes-a-biberons-supervivents-del-bages-any-2019/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/entrevistes-a-biberons-supervivents-del-bages-any-2019/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/memories-inedites-de-12-biberons-del-bages/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/memories-inedites-de-12-biberons-del-bages/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/memories-inedites-de-12-biberons-del-bages/
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ons comunes que traslladen el lector 
a la primera línia de foc, a la trinxera, 
als hospitals de sang plens dels ferits 
o a la visió dels morts que han estat 
abandonats en el camp de batalla. Són 
textos que ens porten pels camins de 
la retirada, a l’exili i als seus camps de 
concentració, i també als aixecats pel 
bàndol franquista.

Testimonis 
«Hi vam anar molt joves; no més 
enllà d’homes a mig fer… Sorpresos i 
expectants; fets un garbuix de preguntes 
sense plausible resposta», explica en les 
seves memòries Ferran Torrescasana i 
Oliva. Però res no els va llevar de viure 
i de veure la mort molt de prop. Sant 
Corneli, el pujol citat en algunes de les 
memòries que es publiquen al web, va 
marcar la seva visió de la guerra amb 
un solc profund.  «He vist la ganyota 
de la mort ben de prop. Que poc val 
aquí la vida d’un fill de mare». I defi-
neix l’enfrontament com a  «desigual 
lluita en el front de combat, sota la 
punyent intuïció de la inutilitat d’aquell 
sacrifici col·lectiu». «Ha estat una 
davallada esgarrifosa entre els cossos 
d’incomptables companys morts o 

ferits; els gemecs dels més greus em fan 
plorar amargament». 

Un altre apartat és el de la correspon-
dència inèdita des del front de guer-
ra, on es reporten  les cartes de Pere 
Calvet Soldevila adreçades a Josep 
Vila Closes i  les d’Amadeu Oliveras 
Camps i Antoni Baraldés Purtí, adre-
çades a les seves famílies. Pel que fa als 
soldats manresans de la Lleva del Bi-
beró del 41, Pep Castilla, investigador 
de l’Associació Memòria i Història de 
Manresa, ha comptabilitzat que van 
ser cridats a files 291 i que d’aquests, 
hi van haver 67 morts o desapare-
guts en els diferents combats. És un 
percentatge molt elevat si tenim en 
compte, a més, que no tots 291 van 
anar al front. El web sobre la Lleva del 
Biberó és el resultat del treball fet per 
Quim Aloy, Jordi Griera-Cors, Xavier 
Gil, Mireia Arso, Arnau Aloy Olivé i 
Salvador Redó Martí. Hi ha tingut 
també un paper destacat l’historiador 
Jordi Algué Sala, que ha facilitat les 
memòries íntegres de Joan Baptista 
Garcia Argüelles, Àngel Espinalt Vilà 
i Ignasi Casanovas Corderroure, i les 
cartes d’Antoni Baraldés Purtí.

Cap a la guerra, a la desesperada
La guerra que es van trobar els joves 
mobilitzats era ja favorable a les for-
ces franquistes que el 26 de març de 
1938 havien travessat el riu Cinca per 
la Barca de Massalcoreig i ocupat el 
primer poble de Catalunya; l’endemà 
van establir el primer cap de pont en 
el marge esquerre del riu Segre, a la 
Granja d’Escarp, tot i que una ofensi-
va republicana entre el 8 i el 12 d’abril 
l’aconsegueix recuperar. Aquesta va 
ser, però, una victòria pírrica perquè 
entre el 15 i el 19 d’abril, un cop ensor-
rat el front d’Aragó, els franquistes ha-
vien completat la conquesta dels terri-
toris catalans del marge dret de l’Ebre 
i arriben a la Mediterrània; Catalunya 
quedaria aïllada de la resta de territoris 
encara sota govern republicà. 

Amb l’entrada al Principat de les forces 
feixistes, l’exèrcit republicà es va reor-
ganitzar en tres sectors: el de l’Ebre, el 
del Segre i el del Noguera Pallaresa, i 
en funció de la procedència dels nous 
reclutes van ser destinats, en un prin-
cipi, a un o altre front, tot i que la ra-
pidesa de l’avanç franquista va conver-
tir, ben aviat, l’exèrcit republicà en un 

26/04/2002: Descoberta d’una placa commemorativa al parc de l’Agulla. Pere Sobrerroca amb Antoni Quintana, l’alcalde Jordi Valls 
i el regidor de Cultura, Ramon Fontdevila (Fotografia Josep Rojas/Regió7)

https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/les-cartes-inedites-de-pere-calvet-soldevila-a-josep-vila-closes/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/les-cartes-inedites-de-pere-calvet-soldevila-a-josep-vila-closes/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/les-cartes-inedites-de-pere-calvet-soldevila-a-josep-vila-closes/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/les-cartes-inedites-damadeu-oliveras-camps/
https://www2.memoria.cat/llevadelbibero/les-cartes-inedites-damadeu-oliveras-camps/
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aiguabarreig de forces i d’orígens dels 
seus efectius. El bateig de foc de molts 
biberons va començar a Mequinen-
sa-Faió, on el 1998 es va construir un 
monument commemoratiu.

Mal armats
Els biberons es van trobar amb un 
exèrcit republicà mal vestit, mal ali-
mentat, mal armat i amb dissidències 
importants dins les línies de comana-
ment. Cal afegir que molts dels nous 
efectius no havien tingut ni temps 

per familiaritzar-se amb l’armament 
i havien fet poca o nul·la instrucció 
militar. Així ho explica Josep Mas-
samunt i Marquès en el seu llibre 
Els biberons (2001): «Es va posar de 
manifest l’escassa capacitat de direcció 
i l’esperit de sacrifici d’uns joves que 
morien lluitant, però gairebé sense 
conèixer les tàctiques militars ni l’escàs 
armament de què disposaven. Així 
doncs, aquells joves soldats de la lleva 
del 41, juntament amb els voluntaris 
del Bruc i altres lleves ja veteranes, 

entraren en foc i protagonitzaren el 
més sagnant dels combats el maig 
de 1938... L’exèrcit de l’Ebre es va 
dessagnar extraordinàriament, igual 
que totes les altres unitats de suport 
vingudes dels fronts del Segre i la 
Pallaresa». 

L’historiador Edmon Vallès afirma 
que «l’autèntica batalla de Catalunya 
va ser la llarga batalla de quatre me-
sos on van quedar delmats els Exèrcits 
de l’Ebre i de l’Est, nodrits de lleves 
catalanes. Els turons de la Terra Alta 
foren el cementiri de l’Exèrcit Popu-
lar de Catalunya». Segons recull Lluís 
M. Mezquida del testimoni sobre els 
dies de Pàndols d’Enric Delgado, sub-
comissari general del V Cos d’exèrcit 
republicà, «les baixes registrades en la 
11 Divisió de Líster, foren unes 5.000 
entre les quals es comptaven 2 caps, 
10 comandants de batalló, 43 capitans, 
147 tinents i 4.600 classes i soldats. Els 
barrancs de Pàndols –escriu adolorit–, 
que eren coberts de cadàvers, marca-
ven per a la història aquest gran mas-
sís muntanyós, com a teatre del més 
gran combat de la guerra. Amb ell es 
posà cloenda al xoc més sagnant de la  

«Camaradas, para que os persuadáis que en el 
Ejército Popular la justicia es igual para todos, 
vosotros soldados vais a efectuar una ejecución por 
fusilamiento de gente cobarde e indisciplinada que, 
por dejar de obedecer las órdenes que se les dieron, 
han sido causa de muchas bajas en el combate de hoy. 
Vais a fusilar a vuestros propios capitanes y comisarios 
de la segunda y cuarta compañía confiando sirva de 
ejemplo y estímulo para todos».

Francesc Terra Busquet (Manresa)

31/05/1987: Postal d’El Merengue, amb ofrena floral al monòlit i a la Tomba del cementiri de Camarasa. 
Hi reposen les restes de més de 500 biberons, morts al Front del Segre, l’any 1938
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guerra, amb l’enfrontament de les dues 
millors unitats dels exèrcits en lluita». 

El mateix Mezquida escriu que, pel 
bàndol feixista, «les baixes de la IV 
Divisió de Navarra van ser de 273 
morts i 1.781 ferits, a les quals cal afe-
gir les de les 16, 17 i 18 Banderes del 
Terç agregades a la gran Unitat i que 
suposaren 36 morts i 440 ferits». Josep 
Vives Ciurana, en testimoni recollit 
per Andreu Caralt Giménez (2017) 
en el llibre 3.669 biberons: història de 
l’Agrupació de Supervivents de la Lle-
va del Biberó-41, conclou que «allò 
no es podia guanyar mai, vam creuar 
l’Ebre amb espardenyes i sense car-
tutxeres. Com volien guanyar la guer-
ra? Si era una lluita d’un fusell contra 
un tanc!» Per la seva banda, Antoni 
Quintana Torres, ideòleg de l’Agru-
pació de Supervivents de la Lleva del 
Biberó, explica que: «Replegats a la 
Fatarella rebérem forces de reforç, que 
aguantaren encara uns quants dies 
l’allau franquista. Nosaltres rebérem 
ordre de passar a l’altra banda del riu 
Ebre. De més de 500 que el passàrem 
a la fi de juliol, ara cabíem tots en un 
camió. No arribàvem al centenar».

‘Ens van abandonar’
El manresà Salvador Farrés Oliveras 
explica que a la Cota 705 de la Serra 
de Pàndols, en l’acte anual d’home-
natge a les víctimes i combatents de 

la batalla de l’Ebre, «Franco, des de 
l’altra banda, els esperava i els seguia 
en tot. Quan els va tenir tots allà, 
va dir: ara és la meva i va fer el que 
va voler. Però si és que no hi havia 
material per fer això! Ningú no ens 
va ajudar, ningú! Ens van abandonar! 
El govern de la República no tenia 
cap mitjà per fer això, cap! La prova 
són aquelles barquetes amb aquells 
taulons per passar l’Ebre. Home, això 
només ho fa la canalla quan surt al 
carrer! Això, un militar no ho pot fer, 
perquè sap que si passa no tornarà, 
és que no pot tornar! Hòstia, que hi 
ha l’Ebre pel mig! Aquella gent havia 
d’anar endavant o endarrere i com 
que endavant no hi van poder anar... 
es van quedar aquí». 

Raül Romeva i Rueda, exconseller 
d’Afers Exteriors de la Generalitat de 
Catalunya, que signa el pròleg de l’es-
mentat llibre d’Andreu Caralt, diu 
que la Lleva del Biberó «representa 
com pocs altres fets d’aquells anys la 
brutalitat de la guerra. Aquells joves, 
adolescents en un temps d’utopies i 
d’esperances, van topar violentament 
contra una realitat ferotge. Molts van 
morir al front, altres van prendre el 
camí de l’exili, que en molts casos els 
va situar de nou al camp de batalla de 
la Segona Guerra Mundial, i encara 
d’altres van ser empresonats i represa-
liats pel règim feixista. Fos com fos, 

les seves vides van quedar per sempre 
marcades per uns fets que ni ells ni nin-
gú haurien hagut de viure, ni aquí ni 
enlloc. Uns fets, tanmateix, que ni ells 
ni nosaltres hauríem d’oblidar mai». 

‘De la guerra, Josep, 
digue’n sempre mal’
«De la guerra, Josep, digue’n sempre 
mal, que per més que en diguis no et 
pensaràs el que és fins que tinguis la 
desgràcia d’haver-hi d’anar… La guer-
ra no és més que fam, destrucció i tot 
el mal que hi pugui haver». Cartes des 
del front de guerra de Pere Calvet i 
Soldevila (Manresa, 1920-Front de 
l’Ebre, 1938) a Josep Vila Closes (Man-
resa, 1921-2005). Calvet va ser mort al 
front de l’Ebre quatre mesos després 
de deixar Manresa. 

Anton Baraldés Purtí va morir al front 
de guerra de Balaguer entre el 22 i el 29 
de maig, just un mes després de la seva 
mobilització efectiva: «Camarada Juan 
Baraldés. Siento mucho el tener que 
comunicarle tan desagradable noticia 
de su hijo, pero para su conformidad 
así tiene que ser. Pues fue herido en las 
últimas operaciones obtenidas muri-
endo a los pocos momentos después 
como un héroe defendiendo a la Repú-
blica y España. Saludo y República. El 
Comisario Emeterio López». L’Anton 
Baraldés Purtí era l’hereu de cal Sale-
ta, una masia prop de Santpedor, on va 

«Els del Terç de Montserrat, quan anaven a dinar 
cantaven a tot pulmó el Virolai. ‘Rosa d’abril morena 
de la serra, de Montserrat estel…’. Aquestes estrofes 
de Montserrat feien estralls en el nostre cor. Però 
reaccionàvem ràpidament: amb aquests cants ens 
venen a matar…». «Seria la una del migdia quan ens 
vàrem poder assabentar que el Terç atacava en solitari. 
Franco no podia veure els catalans i encara que van dir 
que atacaria tota la línia del front, a l’hora de la veritat 
els deixaren sols. Eren valents, però el nostre foc no 
perdonava. Un darrere l’altre anaren caient. Una hora 
més tard, tenien 58 requetès morts i 150 ferits».

Antoni Quintana Torres (Capellades-Manresa)
Anton Baraldés en un fotografia presa poc 

abans de marxar al front (arxiu familiar) 
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néixer el gener 1920. Quan va esclatar 
la guerra tenia 16 anys. Va ser mobi-
litzat l’abril de 1938, amb la Lleva del 
Biberó. Després d’un dia d’instrucció 
a la caserna Karl Marx de Barcelona, 
va ser enviat a Vic. A final d’abril, és 
destinat al front del Segre, dins la 72 
Divisió. L’Anton envia cartes a la famí-
lia des de l’Urgell, Tàrrega, Palau d’An-
glesola i Ivars d’Urgell, fins al dia 15 de 
maig de 1938, que escriu la darrera. El 
22 de maig comença el combat al Se-
gre i l’endemà mor en la batalla, a prop 
del punt conegut com lo Morinyol, a la 
serra de Bellmunt, entre aquest muni-
cipi i la Sentiu. La família no ha sabut 
mai on va ser enterrat. 

Salvador Farrés: «Una guerra és 
molt dolenta, però més dolenta és 
una guerra civil». «A Sanaüja, fèiem 
instrucció amb escombres, perquè no 
en teníem, d’armament». «M’havien 
dit que, si veiés el perill, m’amagués 
darrere una roca o darrere d’un arbre». 

Tomàs Dalmau i Colom (Manresa, 
1920): «Tots teníem ganes d’anar al 
front... Ens semblava que teníem la 
raó, els feixistes anaven contra un 
govern legítimament constituït». 
«D’allà, vam anar al front, però nosal-
tres no ho sabíem, si jo encara anava 
amb el vestit de casa!». «Vaig quedar 
descalç perquè de tant pujar i baixar 
aquelles muntanyes, les espardenyes es 
van fer malbé». 

Miquel Pecanins i Fainé (Sant Vi-
cenç de Castellet, 1920): «La retirada 
va ser desordenada, a nosaltres ens 
van amenaçar amb pistoles perquè 
deixàvem els ponts». «Em van donar 
un fusell amb el percussor trencat, allò 
no podia funcionar, i em van dir: tu 
seràs enllaç».

Mal tracte
És escruixidor aturar-se a pensar 
quines sensacions van viure els jo-
ves biberons i les seves famílies quan 

rebien les cartes dels ajuntaments en 
què els comunicaven la mobilització. 
Llegint el que expliquen es pot viure 
la incertesa, el temor, potser en algú 
fins i tot un cert esperit d’aventura, 
la tristesa i la certesa que se t’em-
porten de casa un tresor que es mal 
vendran «defendiendo a la República 
y España». I fa escruixir el mal tracte 
que els dispensaven només arribar a 
la caserna Karl Marx de Barcelona, on 
es van topar amb l’ordeno y mando y 
que se haga pronto, la divisa que com-
parteixen tots els exèrcits. Els duen 
a Vic, la majoria a l’espera d’anar al 
front de Balaguer i ja comencen a 
passar gana. Coneixen al cap de pocs 
dies uns amics que no els deixaran de 
petja: les xinxes i els polls. 

El contacte constant amb la guerra 
va produir a Jaume Navarro Torres 
(Manresa, 1920) una necessitat de 
cercar explicacions de la seva super-
vivència en l’àmbit mític; la convivèn-
cia diària amb la mort, la va fer com-
panya de viatge: «De la guerra, no 
tinc cap record pitjor, tots els trobo 
dolents». «Jo sempre dic que algú 
m’ajudava, em vigilava, perquè he vist 
a caure tants morts tocant-me i a mi 
no passar-me res». «Havia tingut la 
mort allà i una por tremenda de morir 
no l’havia tinguda mai, pensava: et 
mataran, però desesperat, mai». De la 
lectura de les memòries i el visionat 
dels vídeos del web memoria.cat/lle-
vadelbibero només podem deduir que 
el rei anava despullat. Campions en la 
propaganda, estela que ens ha arribat 
fins avui, però sobretot campions en 
la desorganització, en les baralles in-
ternes. Deutor dels conflictes interns 
inicials, tan reals com magnificats 
per la propaganda feixista i de l’Es-
glésia Catòlica amb bons ancoratges 
internacionals, l’exèrcit de la Repú-
blica va esdevenir un caos. Quan van 
aconseguir mig ordenar-lo, la pressió 
de les forces franquistes, amb la par-
ticipació dels nazis alemanys i dels 
feixistes italians, ja era insuportable. 
El biberó Antoni Vives i Masip (Sa-
lelles, 1920), el darrer entrevistat de 
la llista de deu, ho diu ben clar: «Al 
front? Només teníem feina a córrer. 
No teníem temps ni per menjar. És 
que ens empaitaven!».

Carta en què es comunica al pare d’Anton Baraldés la mort del seu fill (arxiu familiar)
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Els ‘xuscos’
El manresà Miquel Serra Obradors  
–dalt un camió de sortida de l’Ebre on 
van matar, només arribar, els seus tres 
companys mecànics– explica que «es 
va tornar a parar el camió. Llavors van 
pujar més persones. Van pujar-hi una 
família; un home de mitja edat, una 
dona, i unes nenes. La dona i les dues 
nenes les van posar a davant, a la cabi-
na, i nosaltres anàvem continuant avall. 
[…] Ens van tornar a donar un xusco i 
una llauna de llet. A mi em va tocar un 
pot de llet La Lechera sencer. Vaig fer 
un forat al pot, el vaig posar a la vora 
d’un foc que hi havia i es va tornar d’un 
color que semblava crema. Vam repar-
tir-ho entre aquelles dues nenes, i vam 
menjar aquell xusco de pa». 

I també la revolució dins de casa, com 
explica el biberó Rossend Badia i Tru-
llàs (Castellbell i el Vilar, 1920): «La 
culpa la va tenir la CNT-FAI; si no, 
potser França i Anglaterra ens hau-
rien ajudat, i ja n’hauríem parlat». I 
el resultat de tot plegat l’explicava a 
càmera amb el rostre: «Allà, només 
senties crits i els camillers anar traient 
ferits, allò era terrible». I la mirada se li 
perdia en un infinit on semblava veu-
re encara el sòl que havia de rebre els 
cruiximents d’ossos d’uns joves prime-
rencs reconvertits en carn de canó.

Conflicte i ànima
Aquells nois que van fer marxar de 
casa, barbamecs i juganers encara, es 
van fer grans de cop. La guerra els va 
ensenyar la veritable cara fosca del 
conflicte humà i la postguerra imme-
diata els va ensenyar la veritable cara 

fosca de l’ànima humana. No n’hi ha-
via prou de ser part de la corrua dels 
vençuts, havien de ser castigats i as-
senyalats. «Quan et fan presoner, no 
ets ningú», sentenciava Joan Casellas i 
Soler (La Pobla de Lillet 1920-Avinyó 
2019). Un cop fet presoner, el van dur 
al camp de concentració d’Avilés. Eren 
quatre mil captius mal alimentats i en 
un ambient d’insalubritat manifesta en 
tot moment. La gana, però, el Joan Ca-
sellas ja l’havia coneguda a les files de 
l’exèrcit republicà, on els naps crus i el 
moll dels tronxos de les cols havien es-
tat menges per omplir la panxa, i tam-
bé els clots que servien de latrines. A 
Avilés li va arribar l’aval que va signar 
un capellà. Després va venir el servei 
militar. El 10 de juny del 1939 figura 
com a soldat adscrit a la Maestranza 
y Parque de Artilleria de la Corunya. 
El 8 juny del 1942 encara vestia l’uni-
forme, tal com consta en el document 
d’identificació militar que el fa artiller 
de segona, amb l’ofici de paleta de la 
Maestranza de Barcelona, destaca-
ment de Manresa. 

Un cop fet presoner, el periple d’Isidre 
Parcerisas i Subirana (Fals 1920-Man-
resa 1994) comença a Calaf, ben a 
prop de casa, i continua cap a Sara-
gossa i el camp de concentració de la 
Magdalena, Santander, que descriu 
amb tres mots: gana, pallisses i mort. 
En surt lliure el març del 1939, deu 
mesos després d’haver estat mobilitzat, 
però entre la guerra i després el servei 
militar va fer un total de set anys de 
soldat. «Al camp de concentració de la 
Magdalena érem uns 4.000. A causa de 
les pallisses i de la fam cada dia treien 

10 o 12 morts. El que sabien que ha-
via fet alguna cosa a favor dels rojos, 
el cridaven i ja no el vèiem més. L’afu-
sellaven». «De menjar ens donaven un 
grapat de glans o bé de castanyes se-
ques. Vaig caure molt malalt, i la fam 
i els polls m’acabaven de matar. Els 
meus amics, cada dia al matí, el pri-
mer que miraven era si encara era viu. 
Déu va voler que no em morís i al cap 
de dos mesos vaig poder sortir d’aquell 
calvari». «Una família de vençuts: el 
meu germà havia mort a la batalla de 
l’Ebre; la meva mare, entre el disgust 
d’un fill mort i que no sabien com jo 
acabaria, va emmalaltir de càncer i va 
morir l’any 1940».

El temps passat a la guerra, a les presons 
o les casernes franquistes no el va es-
borrar el temps. En molts el va silenciar, 
però sempre va estar allà. Quaranta-dos 
anys després, tres excombatents repu-
blicans de Súria i de Callús, Joan Baptis-
ta Garcia Argüelles, Lluís Pessarrodona 
i Lluís Sala i Sala, i un de Vallirana, Joan 
Farreras i Cuscó, companys de guerra 
i soldats de Transmissions es retroben 
per tornar als camps i turons de la Ter-
ra Alta, entre Corbera d’Ebre i Vilalba 
dels Arcs, terra de combats acarnissats. 
«Per fi, a les 9 i 5 minuts arribàrem i 
com que era molt aviat, tot pujant les 
escales del metro vàrem dir d’anar a 
esmorzar i així esperaríem que arribés 
en Farreres, però al sortir al carrer jo el 
vaig veure al moment i ell a mi també, 
ens esperava ja impacient. Va dubtar un 
moment amb el Pessarrodona i el Sala, 
però ràpidament els va conèixer. Men-
tre l’abraçava vaig notar en ell la mateixa 
emoció que jo sentia i els ulls se’ns varen 
negar, han sigut uns moments que crec 
que tots recordarem sempre. Ens hem 
trobat amb en Farreras per primera ve-
gada després de 42 anys!».

 La suma de les vivències personals 
ens ofereix una panoràmica polièdri-
ca dels fets que ens allunya d’una vi-
sió uniformista del relat; que hi hagué 
tantes guerres com intervinents, que la 
línia entre la mort i la supervivència és 
molt fina i que la sort juga un paper 
definitiu. Els nostres protagonistes no 
pertanyen a l’esfera pública, no surten 
en els llibres. Són, en paraules de qui 
fou primer president de l’Agrupació 

«Hi havia uns ponts lleugers procedents de Súria, com 
unes barquetes lligades amb una corda, que permetia 
el pas de la infanteria, mentre nosaltres, a Flix, teníem 
feina a resguardar-nos dels bombardejos diaris dels 
franquistes, mentre construíem un tipus de ponts de 
mecano, fets a l’engròs, amb uns carrets emplaçats a 
la via, d’on sortia un braç de 3 metres que s’obria i es 
tancava, mentre els peus es clavaven al riu».

Miquel Pecanins Fainé (Sant Vicenç de Castellet) 
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Joan Casellas Soler 

Antoni Vives Masip Salvador Farrés Oliveras

Miquel Pecanins Fainé Jaume Navarro Torres 

Rossend Badia Trullàs
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de Supervivents de la Lleva del 
Biberó, Antoni Quintana Torres, part 
d’aquells «milers de nois que es van 
veure transportats brutalment des de 
les seves perspectives il·lusionades de 
treball en alguns casos, d’estudis en 
altres, als horrors d’una guerra civil en 
què molts  deixaren la vida».

Contextualització històrica 
de la Guerra Civil
Acabats els tres primers mesos de revo-
lució en la zona republicana, l’octubre 
de 1936, la Generalitat de Catalunya 
torna a recuperar el control de la situ-
ació, sobretot pel que fa a l’ordre públic 
i a la potenciació de les indústries de 

guerra. Reorganitzada la Generalitat, 
fa front a l’existència d’una Cinquena 
Columna a la zona republicana, que 
tant actuava a les grans ciutats com a 
les zones rurals. Formada inicialment 
per elements perseguits o desafectes a 
la revolució social, addictes a les emis-
sores clandestines, va ser força activa 

Rossend Badia a Pamplona. És el tercer per l’esquerra, on coincideix amb el manresà Ramon Rodríguez Hernández, 
primer per l’esquerra (arxiu familiar dels Badia)
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Manresa i els ‘biberons’

Recordo bé quan Manresa va acollir, l’abril de 2002, la XXI trobada de la 
Lleva del Biberó 41. Tots ells supervivents d’una guerra. Tots ells prota-
gonistes involuntaris d’aquella experiència directa amb la mort i la des-
trucció. Encara no havien complert divuit anys que ja foren mobilitzats 
per anar a parar de dret a les trinxeres! I, doncs, recordo aquella jornada i 
encara més la preparació, perquè s’escau que coneixia personalment bona 
part dels organitzadors –Francesc Terra, Pere Sobrerroca...– i, d’entre ells, 
un dinamitzador nat que els feia de cap de colla: Antoni Quintana Tor-
res. En Quintana era veí del carrer Sant Magí, president de l’Agrupació 
de Supervivents i un fotògraf de primera. Com a regidor de Cultura de 
Manresa tenia ben present que tot just dos anys abans, a les acaballes de 
1999, havia fet lliurament a la ciutat de més de 40.000 negatius dels anys 60 
i 70! En fi, en aquella XXI trobada, tots ells eren al tomb de la vuitantena, 
i avui –penso en Tomàs Dalmau– són o serien gairebé centenaris. Mal-
grat el pas del temps, em penso que mai no hauríem d’oblidar-los. Que és 
exactament el compromís que vam adoptar com a ciutat aquell divendres 
d’abril del 2002. 

Aleshores es tractava d’homenatjar tots aquells biberons com a símbols de 
la nostra memòria col·lectiva Els discursos a la plaça o una fita mínima, 
inaugurada al parc de l’Agulla, foren exactament això. Però sobretot, hi ba-
tegava la voluntat de fixar-ne el testimoni. En Quintana hi va batallar fins 
al darrer dia. El recordo, dos anys després, presentant al Casino el llibre 
d’Emma Aixalà: La quinta del biberó, els anys perduts, el setembre de 2004. 
Un grapat d’experiències particulars per explicar no només la història del 
país sinó també els sentiments –les sensacions fins i tot contradictòries– 
de tota aquella canalla, a partir de notes, llibretes o cartes... Cal, doncs, que 
retinguem el sacrifici de tots ells, i el dels familiars que en compartiren dis-
sort. Perquè el seu compromís primer en defensa de la llibertat esdevingué 
compromís en defensa de la pau, i aquesta trajectòria mereix l’agraïment i 
l’esforç de ser estudiada i difosa amb dignitat. Per això, al cap del temps, cal 
celebrar i garantir exercicis com el de Memòria.cat, imprescindibles per fi-
xar i documentar totes aquelles experiències. Això i reconèixer l’empremta 
d’un capelladí tan singular com va ser Antoni Quintana, que tant va saber 
estimar aquesta nostra ciutat.

Ramon Fontdevila i Subirana

fins a primers de 1937, quan la institu-
ció catalana va decidir combatre’ls efi-
caçment fins al punt d’aconseguir atu-
rar-ne momentàniament l’activitat. Els 
seus integrants a les zones rurals s’ama-
gaven en boscos i coves, es movien fà-
cilment per les comarques del Solsonès 
i del Berguedà, que coneixien a fons. 
Feien sabotatges, atacaven milicians, a 
qui prenien l’armament, i entre les di-
verses tasques de boicot a la República, 
amagaven joves que es negaven a en-
trar a l’exèrcit. A la premsa republica-
na sovint apareixen detinguts acusats 

de desertors de l’exèrcit, joves pròfugs, 
falsificadors de documents i guies de 
frontera. En aquesta tasca d’ajudar a 
abandonar el país, Maria Rosa Torras, 
excel·lia per la seva capacitat a traves-
sar la ruta Barcelona, Manresa, Sallent, 
Andorra, d’una manera discreta i segu-
ra per als fugitius. 

Després dels Fets de Maig de 1937, 
la Generalitat va perdre els Serveis 
d’Ordre Públic i Defensa. La produc-
ció militar va començar a decaure. El 
govern Negrín persegueix ideologies 

considerades antiestalinianes, fet que 
comporta la il·legalització del Partit 
Obrer d’Unificació Marxista (POUM); 
la contínua mobilització militar de les 
lleves a mitjan de 1937 va aixecar pol-
seguera fins al punt que molts joves 
esdevingueren pròfugs, tot incremen-
tant sensiblement el nombre de fugi-
tius cap a la frontera, sobretot pel can-
tó d’Andorra. La reaparició d’activitats 
de la Cinquena Columna, al servei dels 
rebels, va coincidir amb la creació del 
Tribunal Especial d’Espionatge i Alta 
Traïció de Catalunya, i dels Tribunals 
Especials de Guàrdia, que van aconse-
guir reduir al mínim les activitats de 
sabotatge. L’agost de 1937 es va crear el 
Servei d’Informació Militar (SIM), de-
penent del Ministeri de Defensa i es-
pecialitzat en l’espionatge. El gener de 
1938 va intensificar les seves accions i 
aconsegueix enxampar sabotejadors, 
com el grup feixista de Luis Ocharán. 
Tot i que van afeblir molt les seves ac-
tivitats, van restar actius fins a finals de 
desembre de 1938 i enviaven notícies 
dels fronts republicans als franquistes.

La maquinària repressiva del SIM va 
augmentar a mida que els republicans 
anaven perdent la guerra i desmoralit-
zant-se, de manera que els seus mem-
bres cada vegada eren més implacables 
en l’aplicació del codi militar. Fugir 
davant l’enemic o abandonar materi-
al bèl·lic era motiu d’execució imme-
diata. Així va funcionar el SIM fins 
al darrer dia. El novembre de 1937 el 
Govern espanyol s’instal·la a Barcelo-
na i augmenta la població funciona-
rial de la ciutat. Exerceix una censura 
prèvia de premsa, dificulta, i fins i tot 
prohibeix, circular prop de la frontera 
amb França. Augmenten els registres 
domiciliaris i cada vegada són més 
els sectors de la població catalana que 
refusen passar de milicians a soldats, 
així que es neguen a ingressar en el 
servei obligatori de l’exèrcit republicà 
espanyol, centralitzat, jacobí i desorga-
nitzat. L’historiador Daniel Díaz Escu-
lies, a Soldats i emboscats a Catalunya, 
analitza l’augment progressiu de les 
desercions. Catalunya, que va ser ter-
ra de refugi, també va patir les conse-
qüències directes de la guerra a partir 
de la primavera de 1938. Així, el 9 de 
març, l’exèrcit rebel es llança contra el  
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front d’Aragó i a l’abril ocupa Gandesa, 
Lleida i Balaguer. Arran d’aquest fet, 
Manuel Azaña, darrer president de la 
II República Espanyola, mobilitza a fi-
nals d’abril la Lleva del Biberó i alguns 
dels seus membres, sense cap prepara-
ció, són enviats a l’escorxador del front 
del Segre i després a la batalla de l’Ebre.

A mitjan 1938, augmenta exponen-
cialment la població de Catalunya, 
on hi ha censats 702.000 emigrants 
procedents de l’estat espanyol. De la 
solidaritat inicial es va passar a una 
certa conflictivitat social. Els ajunta-
ments van començar per allotjar refu-
giats en edificis públics, però després 
també van fer ús de cases particulars; 
per exemple, d’aquelles que tenien 
alguns familiars desertors o s’ocu-

paven pisos il·legalment. La manca 
d’habitatges també va fer que alguns 
refugiats s’instal·lessin en barraques, 
esglésies derruïdes, cases abandona-
des i en pisos particulars, cosa que va 
provocar conflictes en algunes llars 
catalanes. A Monistrolet consten di-
versos enfrontaments entre pagesos i 
refugiats, alguns de mortals, a causa 
del robatori de productes dels camps, 
com hortalisses i fruites. El novembre 
de 1938 la feblesa política de la causa 
republicana era evident pràcticament 
per a tothom, llevat del cap del Con-
sell de Ministres del govern espanyol, 
Juan Negrín López, del PSOE, que de-
fensava la guerra a ultrança. 

El 23 de desembre de 1938, després 
que es produïssin diversos bombar-

deigs indiscriminats contra la població 
civil, l’exèrcit rebel ataca amb virulència 
Catalunya i provoca la ruptura del front 
del Segre, col·lapsant els republicans, 
en retirada, que aniran a l’exili per la 
frontera francesa. Fins al 27 de gener 
de 1939 no es va permetre l’entrada de 
dones i nens en territori francès, quan 
molts d’ells feia dies que s’esperaven. Un 
informe oficial de les autoritats france-
ses del 13 de març de 1939 esmenta que 
el nombre d’exiliats només a França era 
de 439.527 persones. La guerra va aca-
bar oficialment l’1 d’abril de 1939, quan 
el general Franco, cap dels militars 
rebels, va proclamar la victòria. Però, en 
no convèncer, s’hagué de mantenir al 
poder mitjançant la implantació d’una 
dictadura militar a tot l’estat espanyol, 
que va durar gairebé 40 anys.

Corbera d’Ebre. Dret, Joan Baptista Garcia Argüelles. D’esquerra a dreta: Lluís Pessarrodona Jordana, 
Joan Farreras Cuscó i Lluís Sala Sala (Fotografia de l'arxiu Lluís Sala)
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d'aquí i d'allà

Mario Borin
Jaume Puig

m dic Mario Borin, tinc 62 anys i 
vaig néixer a Maracaibo, la segona 
ciutat més poblada de Veneçuela. 
Els meus pares van emigrar d’Itàlia 
poc després de la Segona Guerra 
Mundial. El meu pare era químic i 
treballava a la Universitat, i la meva 

mare era educadora. Soc cirurgià toràcic i la meva esposa, 
Odalis Arambulo, és oftalmòloga. Tots dos érem caps de 
servei a l’Hospital Universitari de Maracaibo i coordina-
dors dels postgraus, teníem la nostra feina a l’hospital, a 
la Universitat i en l’exercici privat, però la situació del país 
era ruïnosa i no hi havia expectatives de millora. Havíem 
arribat al màxim del que podíem fer allà i vam començar a 
fer els tràmits per homologar els nostres títols a Espanya. 
Paral·lelament, havíem enviat el nostre fill a fer el MIR a 
l’Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, i el novembre de 
2017 vam decidir venir cap aquí. La història es repeteix. 
En certa manera, és el retorn dels emigrants europeus. 

La meva esposa va fer una entrevista laboral per Skype amb 
la cap del Servei d’Oftalmologia i la de Personal d’Althaia, el 
currículum els va agradar, la van fitxar i, en dues setmanes, 
ho vam haver de deixar tot –tota una vida– per instal·lar-nos 
a Manresa, una ciutat que no coneixíem, tot i que havíem 
estat a Barcelona. Per a nosaltres tot era nou, però m’agrada 
fer servir el terme resiliència, que és la capacitat d’adaptar-se. 
Jo tenia bons amics a Espanya, que havia convidat a fer con-
ferències, i em deien que era complicat trobar feina en el 
meu camp específic, però em va sortir la possibilitat d’entrar 
a treballar al centre mèdic MB Prevent, gestionat magnífica-
ment per les germanes Rodrigo, i hi faig vigilància de la salut 
i prevenció laboral. No és la meva àrea de coneixement, però 
l’experiència de tota una vida m’ha ajudat molt.

Ens agrada Manresa: les seves arrels medievals, les tradici-
ons, el menjar... Ens agrada participar en les festes populars, 
la festa de la Llum, la fira de l’Aixada, Sant Jordi... Vivim al 
barri de Cal Gravat i tenim la natura a quatre passes, cosa 
que en una ciutat com Maracaibo és inimaginable. És un 

(Veneçuela)

E
«Hem apostat per quedar-nos per sempre aquí. 
No hi ha retorn. El nostre país s’ha ensorrat»

luxe trobar-te un ramat d’ovelles pasturant. El fet d’estar al 
cor de Catalunya ens permet anar a la neu o a la platja fà-
cilment, fer senderisme... I Montserrat és impressionant. La 
gent ens ha acollit molt bé. Els catalans són una mica tancats, 
però quan hi tens relació s’obren. Estem fent el curs Interme-
di 2 de català al Centre de Normalització Lingüística Mont-
serrat. He tingut unes quantes parelles lingüístiques i hi he 
fet una bona amistat. L’experiència és molt positiva. Des que 
vam venir no hem tornat a Veneçuela. No és fàcil. Hi ha un 
tema de cost, però també hi ha la inseguretat que es viu al 
país. El nostre fill va acabar el postgrau i es va casar. La seva 
esposa és odontòloga i es van traslladar a viure a Barcelona. 
Ens venen a veure sovint. Hem apostat per quedar-nos per 
sempre aquí. No hi ha retorn. El nostre país s’ha ensorrat. 
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indrets

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

a vall de Madrona, al municipi de 
Pinell del Solsonès, a ponent de Sol-
sona, és poc coneguda. És una vall 
oberta cap a ponent, cap al Segre i 
cap a l’Alt Urgell, drenada per la rie-
ra de Madrona i la de la Maçana, que 
ajunten les aigües més avall de Sant 

Pere de Madrona, per portar-les cap al Segre. L’antic terme 
de la vall de Madrona limitava amb el de Pinell del Solsonès 
i per ponent amb el de Bassella, a la comarca de l’Alt Urgell. 
Per l’extrem sud-occidental, amb el terme de Vilanova de 
l’Aguda, a la comarca de la Noguera. El barranc que drena 
aquest terme, el barranc de Valldòries, neix als voltants de 
Santes Creus dels Bordells, on hi ha una esvelta església ro-
mànica que forma part del terme antic de Madrona.

Geològicament tots aquests indrets es troben situats al bell 
mig de la Depressió Geològica de l’Ebre (o Conca Geològica 
de l’Ebre), una de les tres unitats en les quals es distribueix 
la geologia del nostre país i que alhora és la unitat geològica 
més extensa de la Catalunya Central. Com és habitual a tota 
la depressió, els materials que afloren en superfície són ce-
nozoics, de la també anomenada Era Terciària. En concret, 
els materials que apareixen a la vall de Madrona pertanyen 
a l’Oligocè, un dels períodes en què es subdivideix el Ceno-
zoic. Aquests terrenys tenen una antiguitat mitjana d’uns 40 
milions d’anys i són posteriors a la fase àlgida de la formació 

dels Pirineus. Fonamentalment, els materials que hi afloren 
són argilosos (en realitat margosos, ja que tenen un elevat 
contingut en carbonat càlcic). També són sorrencs. I tenen 
una tonalitat ocre, de vegades bruna. Aquest color ens indica 
que tenen un origen continental i pertanyen a la Formació 
Solsona, equivalent i coetània de la Formació Artés, amb la 
diferencia que aquesta darrera és rogenca. La coloració la do-
nen dos minerals de ferro diferents, la Goethita (Limonita) al 
Solsonès i l’Hematites al Bages. Un darrer fet de la vall de Ma-
drona és la presència de paleocanals, antics barrancs reblerts 
de sediments, que després s’han endurit i que més tard, en 
erosionar-se els dels voltants han quedat aixecats i s’ha pro-
duït una inversió del relleu. Sobre un d’aquests paleocanals es 
situa l’església de Sant Pere de Madrona. 

Nom del paratge: Vall de Madrona. Situació: Terme municipal de 
Pinell del Solsonès, dintre l’antic terme de Madrona. Situació geolò-
gica: Es localitza plenament a la Depressió Geològica de l’Ebre. Tot 
i això és un indret relativament proper a una altra unitat geològica 
catalana, als Pirineus, els quals es troben més a ponent, al terme 
d’Oliana i de Peramola. Com a conseqüència de trobar-se a l’es-
mentada depressió, aquesta zona no gaudeix de grans accidents 
tectònics i el seu relleu s’ha format a partir dels barrancs i riuets. Im-
portància geològica: És un indret d’una gran importància geològi-
ca en l’aspecte geomorfològic. Una típica vall de les situades dintre 
de la Depressió, sense gaires llocs elevats. Materials geològics: Són 
cenozoics; de l’Era Terciària. Pertanyen a l’Oligocè. Edat de formació: 
Els materials tenen uns 40 milions d’anys; però les formes d’erosió 
són des d’aleshores fins a l‘actualitat. Curiositats: L’església romà-
nica de Sant Pere de Madrona es troba situada sobre un d’aquests 
paleocanals. 

La vall de Madrona

L
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Ignasi Cebrian

Remeis ambientals

ls problemes ambientals globals 
sembla que no tenen remei. Els di-
ferents compromisos sobre l’emer-
gència climàtica o la biodiversitat, 
signats per uns quants països, no 
s’han mantingut gaire temps. Hi 
ha una manca de compromís que 

pot atribuir-se a cinc pautes socials i econòmiques de la 
humanitat. La primera d’aquestes pautes és el creixement 
dels riscos ambientals sense precedents en la història hu-
mana: increment de les temperatures, menys pluges, més 
incendis... I que només són evidents per a alguns humans, 
els de les darreres generacions. Pocs coneixen els perills 
a què estem exposats. Una segona pauta és l’increment 
de la incertesa a causa de la complexitat dels problemes 
científics als quals ens enfrontem. 

Cal afegir que la complexitat no és només científica, tam-
bé és social. Una tercera pauta: els problemes ambientals 
són globals i les polítiques són locals, fet que impedeix 
una coordinació dirigida a uns objectius clars i globals. 
Els problemes ambientals locals sembla que no tenen res 
a veure amb els globals. Però, de fet, la relació és absoluta 
i els polítics no arriben a entreveure-la. Una altra pauta és 
la visió a curt termini dels polítics i de molts ciutadans. 
Els polítics no hi veuen més enllà de la propera convoca-
tòria electoral i la majoria de gent no hi veu més enllà del 
següent sou. Això impedeix plantejar-se grans polítiques 
a més de quatre anys vista. I finalment, la darrera pauta 
és el posicionament de moltes empreses. Aquestes tenen 
interessos molt clars: seguir amb el model vigent, el més 
rendible, el capitalista. Un model que suposa continuar 
cremant combustibles fòssils. 

Podem contrariar aquestes pautes? Hi ha dos remeis: el 
primer és comunicar ciència objectiva a l’esfera pública. 
Als polítics, sobretot, i als ciutadans. No obstant això, part 
del problema no és només entendre la ciència amagada en 
els processos naturals globals i complexos, sinó comuni-
car els fets i problemes socials relacionats amb el malviure 
d’algunes societats per raons de manca d’equitat i de bona 
gestió socioambiental. El segon remei és empoderar la ciu-
tadania perquè gestioni responsablement el planeta, el seu 
poble o ciutat. El poder el tenim el ciutadans amb cada 
acte de consum. Quan comprem estem atorgant-lo a cer-

E

tes empreses, a certs monopolis, a certes oligarquies eco-
nòmiques. També el tenim quan votem, per això cal fer-
ho críticament. Molts polítics defensen models de societat 
caducats i tancats, i pocs defensen models de societats 
més obertes, sostenibles, ecològiques i interdependents.

natura urbana

Incendi de l’Anoia-Bages del juliol del 2016
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notícies del pou

«Sovint es prenen decisions 
pensant en els altres 
per la por social 
de semblar egoista»
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l'entrevista

EVA
SOTO
MADRID
Jordi Sardans
Fotos: Montse Forradelles

Llicenciada en Belles Arts en l’especialitat 
de pintura, tècnica superior en Arts 
Plàstiques i Disseny en l’especialitat Estilisme 
d’Indumentària a l’Escola d’Art Llotja de 
Barcelona i directora de l’Escola d’Art de 
Manresa el curs 2009-2010, el 2012 obre 
la seva botiga de roba d’autor: L’Armari 
d’Eco. Ha participat en diverses exposicions 
individuals i col·lectives, i artísticament ha 
anat substituint els pinzells pels teixits.

uines van ser 
les teves funci-
ons com a di-
rectora de l’Es-
cola d’Art?
-La feina com 
a directora va 

ser força efímera, ja que hi vaig estar 
només un curs, tot i que com a docent 
van ser vuit anys els que hi vaig treba-
llar. Ara farà deu anys que vaig plegar. 
Però, recordo sempre amb un som-
riure a la cara aquells anys. Una de les 
tasques més gratificants va ser intentar 
donar a conèixer més l’Escola a la ciu-
tat. Hi ha unes instal·lacions molt ben 
equipades i un bon equip humà, però 
se’n coneix poc la feina i el potencial 
que té com a centre docent municipal.

-Què remarcaries d’aquests gairebé deu 
anys i què fa ara l’Escola d’Art?

-Quan hi vaig entrar a treballar se’n 
celebrava el centenari i es va editar un 
llibre:  D’Arts i Oficis a l’Escola d’Art. 
Cent anys d’educació a Manresa. Es va 
fer una gran moguda, amb espectacle de 
Gog i Magog i instal·lacions artístiques 
al claustre del Museu Comarcal. Actual-
ment, l’Escola es dedica a les Arts Plàsti-
ques, amb el Cicle Superior d’Il·lustració 
i el d’Art Final de Disseny Gràfic. També 
s’hi imparteixen tallers monogràfics per 
a gent que no vol formar-se professio-
nalment però té inquietuds artístiques. 
Aquests tallers, tot i no ser ensenya-
ments oficials, donen al docent un mar-
ge de llibertat i per als interessats és una 
bona eina de comunicació i expressió 
sense resultats acadèmics.

-T’agradava ensenyar Història de l’Art?
-Sí, la feina de docent m’apassiona, en-
cara ara faig algunes classes de pintura. 

Q
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Si no t’agrada allò que fas és complicat 
transmetre–ho als altres. És curiós, 
però aprens molt més quan estàs fent 
classes que a la Facultat. El fet que es ge-
nerin preguntes, dubtes i punts de vista 
diferents fa donar la volta a les coses i 
tenir una visió molt més polièdrica.

-Per què vas deixar l’Escola?
-Sempre he tingut el cor dividit entre 
la tasca docent i la més individualista 
de creadora, tot i compartir-la amb d’al-
tres. Vaig deixar l’Escola perquè ja feia 
vuit anys que hi treballava. M’encanta-
va la feina però volia veure com m’ani-
ria si muntava el meu propi negoci de 
roba d’autor i m’arriscava en l’àmbit de 
la moda. Quan fas una tria, hi ha una 
renúncia. Però, havia de provar-ho, no?

-Què era la revista Q i quina era la 
teva tasca?
-Va ser un projecte de revista d’art 
contemporani, patrimoni i pensament 
engrescador. L’editava el Museu Comar-
cal i va ser reconduïda i reinterpretada 
per un grup d’artistes, historiadors, crí-
tics, pensadors i amics. Oriol Fontdevi-
la ens va reunir al mític Vermell a una 
colla interessant: Ramon Serra, Ovidi 
Cobacho, Maiol Baraut, Oriol Pérez, 
Zulima Martínez i Neus Ballesteros, i 
ens va plantejar formar part de l’equip. 
M’encarregava de les ressenyes en l’àm-
bit de les Arts Plàstiques. Encara ara re-
comano a la gent que li faci un cop d’ull.

Ferran Cerdans
-Com valores el llibre de contes curts 
de Ferran Cerdans, del qual vas fer les 
cobertes?
-Va ser una iniciativa del Ferran Cer-
dans, dintre del seu projecte de Llibres 
Artesans. Ara fa uns anys tenia una sèrie 
de relats curts, divertidíssims, molt aguts 
i ens va proposar a uns quants artistes 
que elaboréssim la portada. Va ser una 
col·laboració molt divertida. Trobo que 
el Ferran està fent una gran feina dins 
l’àmbit de l’autoedició i podria ser un 
bon exemple del que anomenem demo-
cratització de la cultura i d’aposta pel mi-
cromecenatge, ja que sovint des d’espais 
petits es té molta més llibertat creativa.

-Quin és el contingut? 
-Recordo sobretot un parell de relats 
que sempre que hi penso somric, el del 
tortell de reis i un altre on el personat-

ge principal és un neuròtic de la nete-
ja. Una de les coses que més m’agrada 
d’aquests relats és que immediatament 
t’hi sents identificat, amb petites neures 
personals que dins el cap es transfor-
men en un gran problema, però vistes 
des de fora poden semblar ridícules, 
exagerades i esperpèntiques. És brillant!

-Què hi ha darrere les convencions 
socials?
-Moltes coses, com normes de conduc-
ta, que segons com ens poden facilitar 
les relacions: tothom sap què ha de fer 
en cada moment i en segons quines situ-
acions, quan la gent no s’hi vol implicar 
gaire ni parlar massa de sí mateix, aques-
tes normes t’escuden. El que crec que és 
realment important és no renunciar al 
que vols dir, manifestar o expressar, per 
incorrecte que sigui. S’ha de conviure 
en un equilibri: poder dir tot allò que 
penses, respectant els altres, i sobretot, 
respectant-se molt a un mateix. El pitjor 
enemic és un mateix perquè hi has de 
conviure tota la vida. Sovint es prenen 
decisions pensant en els altres per la por 
social de semblar egoista.

-D’on sorgeix el teu interès per les 
corretges?
-És cert que faig servir aquests recursos, 
i també els tancaments o els cadenats. 
Sovint no deixen de ser convenciona-
lismes, quan una cosa està lligada o tan-
cada no pot expressar-se amb llibertat i 
alhora no hi podem accedir tampoc des 
de fora. Si un objecte es presenta tancat 
o lligat, l’espectador es fa sovint moltes 
preguntes. M’agrada que les peces siguin 
clares, però no evidents. Actualment ex-
perimento amb el teixit, la tridimensió, 
la transparència, o les ombres.

Arts plàstiques
-Quines especialitats practiques dins 
les arts plàstiques?
-Em vaig llicenciar en Belles Arts en 
l’Especialitat de Pintura, però després 
vaig estudiar moda a la Llotja. Vaig 
iniciar-me en la pintura, que durant 
un temps vaig tenir com a llenguatge 
principal o gairebé únic. A poc a poc 
vaig trobar en el volum i el teixit un 
llenguatge molt més mal·leable i menys 
estàtic, i ara podríem dir que penso en 
teixit i volums, gairebé sempre: peces 
per on puguis passar la mà o al voltant, 
a prop o que projectin ombres.

-Quin tipus de pintura fas i quines 
tècniques utilitzes?
-Quan pintava, podria atrevir-me a 
definir la meva pintura més aviat com 
expressionista abstracta, però ara estic 
una mica lluny dels acrílics i els pinzells, 
dibuixo amb la màquina de cosir.

-Com són els teus tallers de pintura 
actuals?  
-A l’Escola d’Art ja feia tallers d’ex-
perimentació pictòrica. M’agrada que 
els alumnes no es tanquin a cap pos-
sibilitat tècnica a l’hora d’explicar allò 
què volen, si creuen que han de fer 
una escultura, una instal·lació o un 
petit llibret, endavant. Totes les ma-
tèries plàstiques poden parlar, tots els 
suports són aptes si sabem dialogar-hi.

-Has participat en exposicions? 
-Sí. N’he fet de col·lectives i d’indivi-
duals. Recordo més les de l’art tèxtil: 
vaig gaudir molt amb les instal·laci-
ons conjuntes que vam fer amb l’An-
tònia Casellas als inicis del Konvent.0, 
i també  recordo molt la que vaig fer 
al CACIS (Centre d’Art Contemporani 
i Sostenibilitat de Calders) l’any 2009, 
sobre el mite de Teseu i Ariadna. Una 
de les darreres ha estat La pell social, 
a la Plana de l’Om. Les exposicions et 
permeten explicar històries, però alho-
ra poden ser reinterpretades i comple-
tades pels altres, amb lectures pròpies. 
M’agrada pensar que poden ser un pe-
tit motor per generar altres coses.

Tèxtil i peces de vestir
-La teva aposta pels teixits de cotó té 
a veure amb la història local?
-Faig servir cotó, però també molts 
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altres teixits, no el definiria com el 
principal, també m’interessa la trans-
parència de la seda, la llana i els teixits 
texturats. Procuro, si és possible, triar 
teixits amb un tacte natural i agradable 
a la pell. Però no està relacionat amb la 
història local, tot i que seria molt inte-
ressant recuperar les fàbriques tèxtils, 
ser més autosuficients i no dependre 
tant de la producció externa.

-Per què tries productes tèxtils, roba 
de vestir i calçats?
-La peça de vestir és una segona pell 
per a nosaltres, per això vaig triar la 
pell social com a títol de l’exposició de 
2017. Hi ha aquest component social 
en el vestir, per pudor, per protocol, 
per neutralitzar la nostra personalitat 
uniformant-nos o destacant les nostres 
excentricitats o potser volent passar 

desapercebuts, o fins i tot vestir-nos 
per voler formar part d’un col·lectiu. La 
roba compleix moltes d’aquests funci-
ons: comunica molt i té un fort compo-
nent sociològic. Per això m’apassiona.

-Com és que t’has especialitzat en 
vestits de núvia?
-No hi estic pas especialitzada, és una 
part més de la branca del meu arbre. És 
un vestit amb un  component simbòlic 
i ritual que m’agrada i alhora puc treba-
llar amb uns teixits i unes formes que 
la roba de carrer no em permet. Estàs 
treballant una altra cosa: un símbol.

-I també en roba ecològica?
-La meva experiència en aquest camp 
ha estat sempre amb Cotó Roig. Conec la 
Rosa Escalé i l’Àngels Perramon, que fan 
una feina admirable; elaboren uns teixits 
de gran qualitat i procuren que tot el 
procés d’elaboració sigui sostenible i ètic, 
hi donen un gran valor afegit. La roba i 
el disseny no canvien, però quan talles 
aquelles peces saps que darrere hi ha àni-
ma i bona praxi. Això és gratificant.

La moda
-Quan et vas començar a interessar 
pel disseny de moda?
-Quan era petita, la mare confeccio-
nava peces de roba per a les veïnes del 
barri i la meva germana i jo sovint les 

anàvem a dur a casa seva. Amb els re-
talls de roba que li sobraven a la mare, 
em passava el dia fent roba als ninots, 
perquè sempre m’ha interessat la indu-
mentària, no la moda.

-Què n’opines de les passarel·les de 
moda?
-Són un espectacle com qualsevol 
altre, és un format que no m’interes-
sa. Quan estudiava a Llotja vaig poder 
fer les pràctiques a l’antiga Passarel·la 
Gaudí i després de quedar finalista en 
un parell de concursos d’àmbit naci-
onal vaig determinar que aquell no 
era el meu lloc ni estava interessada 
a formar part d’aquell espectacle. Ho 
respecto, però sempre he estat una 
persona poc ambiciosa, a qui agrada 
la intimitat i la proximitat amb la gent.

-Per què treballes amb peces úniques 
fetes a mà?
-No són fetes a mà, però són artesa-
nals i confeccionades amb màquines 
de cosir. M’interessa un producte únic, 
que cada peça tingui una variable res-
pecte de l’altra, perquè les persones 
també ens diferenciem les unes de les 
altres. El meu format és tan petit que 
pràcticament acabo elaborant la peça 
expressament per a cada clienta. És la 
idea de la cuina a foc lent i al costat de 
casa. Quan era molt joveneta em gua-
nyava alguns diners cosint etiquetes i 
llacets en roba interior industrialitza-
da: ens en donaven paquets i els fèiem 
un a un, però tots semblaven iguals. 
No m’agrada la producció en sèrie.

L’Armari d’Eco
-D’on sorgeix el nom de L’Armari d’Eco?
-Al 2006 vaig fer una primera marca, 
Eco, perquè m’agrada la mitologia grega 
i la història de la nimfa Eco que s’enamo-
ra de Narcís, em va fascinar. Vaig trobar 
un paral·lelisme entre Narcís, que repre-
senta l’amor propi, i Eco que, per un càs-
tig diví, acaba desapareixent i en queda 
només la veu. La nimfa Eco és una me-
tàfora de la moda que d’alguna manera 
es nodreix de la mirada dels altres.

-Qui i com vau crear la botiga de 28 m2?
-La vam obrir quatre sòcies, l’any 2008, 

en un local del carrer Talamanca que te-
nia 28 metres quadrats d’espai d’ús. L’Eli 
Salat, que feia arts plàstiques; la Doris 
Gimenez, que feia il·lustració aplicada; 
la Cris Jiménez, que feia joieria d’autor, i 
jo que feia la roba. Després ens vam tras-
lladar a un local de la plaça de la Refor-
ma, Cris Joies, on té ara el seu taller una 
de les sòcies, la resta ho vam anar dei-
xant per dedicar-nos a d’altres projectes. 

Petit comerç
-Com està el petit comerç local?
-En un punt molt delicat. Està de 
moda parlar de potenciar-lo, amb ini-
ciatives que sembla que el fomentin, 
però és una operació de maquillatge 
per quedar bé. El petit comerç tindrà 
força quan hi hagi una tasca educativa 
al darrere i s’ensenyi a tothom, petits i 
grans, que la decisió d’anar a comprar 
és un valor que no podem perdre. To-
car, olorar i comunicar-nos per com-
prar forma part de nosaltres des de 
temps immemorials. És cert que és més 
pràctic clicar un botó d’ordinador i que 
després d’unes hores truquin al timbre 
i em portin la comanda. Pel camí, hem 
perdut una part important de l’experi-
ència, del coneixement sobre l’elabora-
ció del producte i el que tot això suposa 
per al Planeta. Podem pagar tres euros 
per una samarreta que ve de la Xina, 
havent  travessat mig món, quan només 
el cotó ja hauria de valer més del triple!

-Què caldria fer per potenciar-lo?
-Educació i reflexió sobre què com-
prem i adquirim de base. Facilitar el 
màxim a la gent l’accés al comerç de 
proximitat, potenciar i ajudar econò-
micament el petit comerciant, apostar 
per un barri antic amb producte de 
proximitat i no facilitar les coses als 
grans hipermercats i un rellotge per po-
der aparcar gratuïtament 1,5 hores per 
comprar al comerç local. Abans Man-
resa era un referent comercial per a la 
comarca, ara la gent que es desplaça de 
pobles i ciutats veïnes prioritza aparcar 
còmodament a un preu raonable i tria 
altres ciutats per fer les compres.

-Amb el coronavirus costarà més de 
remuntar?
-Evidentment. El petit comerç arros-
sega la crisi del 2008, la gent ha anat 
perdent poder adquisitiu i això ha tocat 
fort al petit comerç. Tenim uns valors 

«Les passarel·les de moda són un espectacle com 
qualsevol altre, però és un format que no m’interessa»
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el perfil

E va Soto Madrid neix el 14 de gener de 1976, 
a la perifèria de Sallent, al barri miner de 
la Butjosa, on el seu pare, Joan, nascut a 
Berga, va ser durant més de trenta anys 
electricista de les mines de sal. La mare, 

Emília, va néixer a Cartagena, on es van conèixer amb el pare 
en fer el servei militar a la marina. Va ser mestressa de casa i 
modista per afició. De joveneta ajudava la seva tieta que era 
sastressa. El 1993, el creixement del polígon industrial de Sa-
llent feia sospitar que part del barri podria ser enderrocat i 
els pares van comprar un pis a Manresa. Amb la seva ger-
mana Alba s’hi van traslladar a viure, al carrer Vilanova. Va 
cursar fins al 1994 el batxillerat artístic, aleshores anomenat 
Experimental d’Arts, a l’institut Lluís de Peguera. Els pares i 
el germà petit, Lawrence, van continuar vivint a la Butjosa 
fins que el pare es va jubilar i van enderrocar el barri l’any 
2008. L’Eva estudia dins la carrera de Belles Arts l’especialitat 
de pintura, a la Universitat de Barcelona i es llicencia el 2000. 
Continua ampliant els estudis i el 2005 obté el títol de Tècnic 
Superior en Arts Plàstiques i Disseny en l’especialitat Estilis-
me d’Indumentària, a l’Escola d’Art Llotja de Barcelona. L’any 
2001 entra com a docent a l’Escola d’Art de Manresa i el 2004 
hi fa la seva primera exposició individual. N’és directora el 
curs 2009-2010, acabat el qual deixa l’Escola d’Art, tot i apas-
sionar-li la feina, per dedicar-se a l’altra segona passió, el dis-
seny de moda. L’any 2012 obre la seva pròpia botiga de roba 
d’autor: L’Armari d’Eco, al número 15 del carrer d’Urgell de 
Manresa, on desenvolupa la seva tasca creativa i està molt sa-
tisfeta de poder fer col·leccions petites, confeccionades a foc 
lent. Al llarg de la seva trajectòria artística ha anat substituint 
els pinzells pels teixits: «El teixit és una matèria mal·leable, 
cromàtica, texturada, que em permet explicar tot el que vull».

La seva primera exposició de pintura va ser l’any 1996, a la 
galeria d’art Giacometti, del carrer Vilanova. El 2003 guanya 
el primer premi de Joves Artistes de pintura Climent Muncu-

nill Roca. El 2004 participa en l’exposició col·lectiva Blindate, 
amb Joc de sensacions, a la Galeria MXSpai, de Barcelona. 
Aquest any també entra a l’equip de redacció de la revista Q; 
creació artística i patrimoni cultural. El 2006, guanya el pre-
mi al millor dissenyador jove de Catalunya i participa en la 
mostra: Dones, referents femenins, organitzada pel Consell 
Comarcal i la Xarxa per la Igualtat al Bages, i també queda 
finalista al Concurso Nacional de Diseño de Moda Murcia 
Joven. Del 2008 al 2010 participa al Konvent.0 de Cal Ro-
sal, amb Antònia Casellas. El 2009 exposa al CACIS, Cen-
tre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de Calç de 
Calders, el tèxtil Teseu i Ariadna. L’any 2010 queda finalista 
al Concurs de Moda Nacional de Cantabria, i imparteix el 
taller Estratègia i pràctica do it yourself, com a col·laborado-
ra d’Art i Propaganda, per al programa Idensitat. L’any 2014 
guanya el premi de Dibuix Joan Vilanova. El 2017 fa una de 
les seves darreres exposicions, La Pell Social, a la sala de la 
Plana de l’Om de Manresa, ja dins el disseny de moda, que 
inicia el 2005 quan és seleccionada per representar l’Escola 
Llotja de Barcelona al Merkafad dins la Barcelona Fashion 
Week i al projecte MET. El 2006 presenta la seva col·lecció 
en representació de Catalunya als Premios Nacionales de la 
Moda para Jóvenes Diseñadores, a l’Auditori del Museu Rei-
na Sofía de Madrid. I s’encarrega del disseny de vestuari per 
a l’estrena estatal de l’òpera Il Re Pastore, de Mozart, per al 
Cicle de Lírica de l’Oller del Mas. Aquest 2020 ha participat 
en la mostra col·lectiva Ichigo ichie, a la Nova Vella Sala del 
carrer de na Bastardes. Es manté sempre entre aquests dos 
llenguatges artístics: la pintura i el teixit.

afegits importantíssims, però la com-
petència indecent de preus irrisoris no 
és el nostre objectiu. Vull ser positiva i 
creure que tota la crisi del Coronavirus 
hauria d’aconseguir fer-nos replante-
jar de nou el sistema: la dependència 
de les grans macropotències, la lliure 
competència de preus rebaixadíssims 
i abusius, que obliguen a un esclavat-
ge, plantejar-nos una millor produc-
ció, més ètica, autosostenible i petita. 
Aquest virus ens ho ha posat en safata.

Autònoma i artesana
-Quina és la teva situació com a autò-
noma, des d’octubre de 2010?
-Dins dels àmbits del comerç de pe-
tit format i cultural, el còctel és igual 
a precarietat. Sovint ens apassiona el 

que fem, cosa que ens salva l’estat aní-
mic, però també hem de pagar les fac-
tures amb diners físics com tothom. 
M’agradaria que la feina que fem tin-
gués una recompensa, que no vol dir 
enriquir-nos. Quan es tria aquest camí, 
saps del cert que això és  impossible, ni 
és el meu interès, però sí poder respirar 
sabent que tens alguns mesos coberts. 

-Apostar per la roba d’autora artesa-
nal és un criteri artístic més que no pas 
crematístic?
-Sí, sense cap mena de dubte. En tot 
moment vaig tenir clar que la meva 
aposta no perseguia el benefici econò-
mic sinó la qualitat de vida! Durant el 
matí tinc la botiga tancada, obro només 
a les tardes, i el dissabte matí i tarda, per 

produir els matins al taller amb cura i 
concentració, poder esmorzar asseguda, 
mentre em planifico amb calma. No vull 
córrer i treballar per cobrar un sou, sinó 
gaudir en cada moment del que faig, i en 
la mesura del possible de la vida.

-Qui té la distribueix, un cop feta?
-La roba la dissenyo, la confecciono i 
la venc jo: faig tot el procés. Parlo amb 
les clientes i que elles puguin opinar 
sobre què volen, què els interessa o les 
fa sentir més còmodes, és una tasca 
que no em vull perdre! Aprenc molt 
cada dia amb els seus comentaris, in-
teressos i emproves. La relació amb les 
clientes m’agrada molt, sovint tenim 
converses magnífiques i són veritables  
companyes de feina.
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quadern obert Josep Maria Massegú

Amb ses manetes de rosa 
sobre la falda li posa 

lo més bell dels coixinets; 
i li comença una randa 

fent bellugar en garlanda 
sos joguinosos boixets.

Del poema La Puntaire
de Jacint Verdaguer (1888)
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fila cultural

Jordi Estrada
(Il·lustració: Valentí Gubianas)

Recordant Josep Maria Aloy

othom qui l’hagués 
tractat coincidirà a 
destacar-ne, tal com 
fan les persones con-
sultades en aquest 

reportatge, la humanitat i la generosi-
tat, en l’aspecte humà, i la capacitat de 
treball i el rigor, tant a la feina –com a 
professor i com a tècnic de Justícia juve-
nil–, com en la seva gran dedicació a la 
literatura, centrada en l’estudi i la divul-
gació de la literatura infantil i juvenil.

Ja als anys setanta, quan Aloy s’estre-
nava com a mestre al col·legi Badia 
Solé, va incorporar la lectura a l’aula, 
una activitat a través de la qual, expli-
ca Carme Martín, «va aconseguir que 
molts infants, que no llegien a casa, 
adquirissin l’hàbit lector i aprengues-
sin a estimar els llibres». Martín recor-
da com el jove professor «proposava 
als alumnes diverses lectures, perquè 
poguessin triar: tant n’hi havia d’au-
tors clàssics com de narradors cata-
lans actuals». Va ser aleshores quan, 
arran de la lectura a l’aula de la histò-
ria del Rovelló, el gos més popular de 
la literatura catalana, Aloy va entaular 
coneixença amb l’escriptor ponentí 
Josep Vallverdú, una relació d’amistat 
que va perdurar i intensificar-se amb 
el temps. Vallverdú reconeix que «la 
meva llarga carrera deu molt al seu 
consell crític i transparència d’exposi-
ció». De fet, Aloy va convertir-se aviat 

en el seu biògraf i principal estudiós de 
l’obra, a la qual va dedicar un primer 
assaig el 1998, Camins i paraules.   

El divulgador generós
Tot i que Aloy també va conrear la li-
teratura de creació (Queni, Renoi, quin 
conte!, Gira-sol d’una història, La dona 
de Lot…), va decantar-se preferentment 
per la promoció, l’estudi i la divulgació 
de la nova literatura infantil i juvenil, 
en un gest de generositat i de servei a 
la cultura del país. El mateix Vallverdú, 
de qui Aloy va ocupar-se de dirigir-ne 
els quinze volums de l’obra completa 
infantil i juvenil, en destaca «les sòlides 
conviccions, la difusió tenaç, l’autoexi-
gència i la generosa aproximació als 
conciutadans». També Joaquim Carbó, 
amb qui va mantenir una llarga amistat 
i correspondència, xifrada en més de 
tres-centes cartes per banda, en remar-
ca la tasca desinteressada «a inventari-
ar, triar i comentar críticament la major 
part de llibres per a infants, nois i noies 
que es publiquen en català: un món que 
estimava i potenciava perquè sabia que 
els lectors d’avui seran els protagonistes 
de demà». 

Per al novel·lista Llorenç Capdevila, 
«Aloy ha estat un referent dins el món 
de la literatura infantil i juvenil en ca-
talà. Qualsevol autor, il·lustrador o 
crític vinculat a la LIJ coneix i respec-
ta la seva tasca com a crític, estudiós i 

Tres mesos després del seu traspàs, diversos amics i col·laboradors ens par-
len de la persona,  l’assagista, l’activista cultural i l’escriptor.

prescriptor. La seva generositat queda 
demostrada amb el fet que deixés de 
banda la pròpia obra creativa per dedi-
car-se a llegir, estudiar i analitzar l’obra 
dels altres». El narrador i bibliotecari 
Pep Molist remarca que «a diferència 
dels àmbits universitaris, on es mira 
molt cap a fora, ell va treballar a fons 
per difondre les qualitats dels autors 
d’aquí: Vallverdú, Carbó, Janer Manila, 
Raspall, Carranza i tants altres. I tam-
bé va donar empenta i volada a autors i 
il·lustradors de les nostres comarques».

Com a dibuixant, Valentí Gubianas 
n’agraeix «la dignificació i la visualit-
zació de la literatura i la il·lustració» i 
el considera «un pal de paller», ja que 
«sempre hi era: ajudant, liderant, co-
ordinant, acompanyant, orientant, i 
sempre amb humilitat i molta elegàn-
cia». L’escriptor Miquel Desclot posa 
de relleu el fet que «es prengués serio-
sament la literatura infantil, com una 
secció de la literatura tan important 
com qualsevol altra; la seva capacitat 
per destriar el blat de la palla i el fet 
d’haver exercit d’arxiver i historiador 
d’aquesta literatura». I subratlla: «Els 
seus arxius de materials sobre els au-
tors que va estudiar preferentment no 
els deu tenir cap biblioteca pública».

L’activisme cultural de Josep Ma-
ria Aloy va desplegar-se en diversos 
àmbits i sobretot a l’entorn de la LIJ. 

T
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Àngel Guimerà, 74
08241 Manresa

Tel. 93 873 38 82
www.parcir.com
parcir@parcir.com

Born, 24 
08241 Manresa 

Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com

«Devot dels llibres com era», assegura 
Josep Tomàs Cabot, «s’ho llegia tot», 
cosa que s’evidencia en els seus nom-
brosos articles i en el comentari crític 
amb què es clourà el cinquè volum de 
la meva Narrativa Catalana Completa, 
que apareixerà properament».

En l’àmbit periodístic, Aloy publica les 
seves primeres ressenyes al diari Re-
gió7, a partir de l’any 1982, i de 1991 
a 1995 disposa d’una secció fixa al su-
plement cultural Idees, que dirigia Eu-
dald Tomasa. Així mateix, fa crítica de 
llibres i comentaris de literatura infan-
til i juvenil a Escola Catalana, Faristol, 
Avui, Segre, Ressò de Ponent, Perspecti-
va Escola, El Pou de la gallina, El Pou 
de Lletres... Alhora participa en pre-
sentacions i taules rodones, escriu prò-
legs, forma part de consells editorials 
(La Galera) i de diversos jurats de pre-
mis de literatura infantil i juvenil (en-
tre d’altres, el premi Folch i Torres i el 
Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil). Intervé en la creació i l’or-
ganització de la Setmana del Llibre In-
fantil i Juvenil; col·labora amb Tocats 
de Lletra i és part activa del col·lectiu 
Narradors Centrals. En aquests dar-
rers temps, havia creat el bloc Mascaró 
de proa i havia tingut cura de l’edició 
de l’obra poètica de Joana Raspall. En 
el camp de l’assaig, són de destacar els 
treballs Els altres premis literaris, Tren-
ta anys de premis de literatura infantil 
i juvenil i Et diran que llegeixis, Bernat, 
una guia de lectura que l’editorial L’Al-
bí ha rellançat recentment. 

La seva biblioteca, que va batejar amb 
el nom de Biblioteca Rovelló, a propos-

ta de l’escriptor Joan Pinyol, mereix un 
comentari a part. Instal·lada als baixos 
de casa seva i presidida per un gran 
mural de Valentí Gubianas, aplega més 
de 8.000 llibres de literatura infantil i 
juvenil. De ben segur la biblioteca par-
ticular de LIJ més ben nodrida de tot 
el país. Però, com assenyala l’escriptor 
i gestor cultural i artístic Pep Garcia, 
«la biblioteca era quelcom més que un 
espai de llibres». Efectivament, durant 
molts anys ha estat un punt de trobada 

obert a tota mena de lletraferits interes-
sats a compartir una estona de tertúlia 
amb motiu de la presentació d’alguna 
novetat literària. La darrera trobada va 
tenir lloc el juny de 2019, amb Ramon 
Basora com a convidat, per parlar del 
seu darrer llibre de poesia i de la seva 
relació amb Miquel Martí i Pol.   

Amic dels seus amics
No era possible conèixer el Josep Maria 
Aloy i no travar-hi amistat. Capdevila 
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en subratlla «el tarannà afable, respec-
tuós, intel·ligent i ponderat» i afegeix: 
«Sempre hi podies comptar, ja fos per 
presentar un llibre, fer un pròleg, apa-
drinar un projecte o demanar-li con-
sell. No fallava mai. Em comentava 
tots els meus llibres i les portes de casa 
seva sempre eren obertes per als amics 
i la gent de la cultura». Carbó en desta-
ca «l’entusiasme i la naturalitat», Lluís 
Calderer «la lleialtat, l’estímul, la confi-
ança i el suport en moments difícils»» 
i Teresa Duran, escriptora i il·lustrado-
ra, n’assenyala «l’afecte exquisit i bon-
homiós». Molist, manlleuenc d’origen,  
confessa que «l’Aloy va ser una de les 
primers persones que vaig conèixer a 
Manresa. Va fer que em sentís acollit 
i em va fer sentir un manresà més». El 
poeta Miquel Desclot el recorda com 
«un home afable, cordial, afectuós i 
generós. Encara que no ens veiéssim 
sovint, era d’aquelles persones amb qui 
comptes, que saps que sempre hi són». 

L’escriptor i gestor cultural i artístic 
Pep Garcia en remarca el rigor, la cons-
tància i la lucidesa, i destaca que «en 
parlar, el Josep Maria feia sempre unes 
pauses, que un dia vaig entendre que 
eren perquè t’escoltava i ho feia perquè 
et sentissis escoltat». L’editor Jaume 
Huch posa de relleu «l’energia que t’en-
comanava i l’empenta que et donava a 
tirar sempre endavant malgrat les difi-
cultats». Amb ell van compartir diver-
sos projectes editorials, entre els quals 

la creació del Premi Parcir d’Àlbum 
Infantil Il·lustrat. Huch lamenta que 
Aloy no haurà estat a temps de veure 
instaurat el premi de narrativa infantil 
i juvenil que durà el seu nom: «Estava 
al corrent de la creació del premi i hi 
estava molt il·lusionat». Jo no n’estaria 
tan segur, que no ho veurà. Uns dies 
abans de deixar-nos, va dir. «Us pen-
sareu que me n’he anat, però jo encara 
seré aquí». I de fet, com afirma el seu 
biografiat, «per a mi continua vivint».

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

Connecta’t. Activa el teu 
català! #CPNLaCASA 
El Consorci per a la Normalització Lingüística 
ofereix alternatives a l’aprenentatge presencial 
per minimitzar l’impacte ocasionat sobre els 
usuaris per les mesures preventives de confina-
ment per la COVID-19 ampliant l’activitat en 
línia mitjançant tres serveis: el Parla.cat, el VxL 
virtual i l’Assessorament lingüístic telemàtic.
Amb la plataforma Parla.cat (www.parla.cat) es 
pot estudiar català a casa des del nivell bàsic 1 
fins al suficiència 3. Hi ha la modalitat amb tu-
toria i també la modalitat lliure.

Amb el Voluntariat per la llengua virtual les 
parelles lingüístiques es troben per practicar el 
català a través de videoconferència o videotru-
cada. Totes les persones que s’inscriguin com a 
voluntàries o aprenentes ho poden fer seleccio-
nant la preferència “Virtual”, a https://www.vxl.
cat/participa-hi. Tota la informació sobre l’opció 
virtual es troba a https://www.vxl.cat/virtual.
També oferim l’assessorament lingüístic tele-
màtic amb un mètode propi de revisió de textos 
i una atenció personalitzada als usuaris. Aquest 
servei, que s’adreça a empreses, organitzacions 
i administracions, es pot sol·licitar a través del 
correu sal@cpnl.cat.

https://www.facebook.com/hashtag/cpnlacasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDzM5T5qF9I-td98n_lvF0hosFILcxWtZunCNK91_nTqCZma_4O7re_1TMy_WPAnM68euQpkW70OP5laHDOQ4jxRWuTkU1RpLW2U871ImnFcdP-XxtBwjxryn5M82p5Hzvr_uLLpGVFJm6i29A5_WtV_7lvoU8xiPDy7k1CmaBGe8E4qGMpPzVSqL6TGUqmCu2TxQDi4d8TRy3UxsOlxhNSUqp5CDcVgmp-ZzPBW3-we8RwW3r_Lu78f2GzWWra2O3FMGcg4hrpOu32GAASWGqKQ-GE-pX2ep2p_PxCh57cT60gMDLQTak2GWiY726SpTN7tu-nlClFNFt919WTQeGF0Q&__tn__=%2ANK-R
http://www.parla.cat)
https://www.vxl.cat/participa-hi
https://www.vxl.cat/participa-hi
https://www.vxl.cat/virtual
mailto:sal@cpnl.cat
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crònica social

a fàbrica de les Roques de Sant Pau, cre-
mada i mig derruïda, situada al costat del 
riu Cardener, en una fotografia presa des 
de la via del ferrocarril. Més endavant, 
coneguda com a Cal Fabrés. Fàbrica de 

riu formada per 3 pisos, on la torre de l’esquerra  contenia 
un dipòsit d’aigua, tant per alimentar la màquina de vapor 
com per a reserva contra incendis o per a alguns proces-
sos, com l’acabat. Just al costat hi ha l’antiga xemeneia, de 
secció quadrada, que estava associada a la màquina de va-
por complementària, que només es posava en marxa quan 
el riu baixava amb poca aigua.A l’altra banda del riu, s’ob-
serven horts il·legals. 

Els propietaris  Francesc Gallifa, Isidre Argemí i Cia, amb 
un capital de 12.350 duros, van demanar permís a l’Ajun-
tament, per construir-la l’any 1842. Es va acabar el 1844 i 
va començar a funcionar el 1845. Segons Llorenç Ferrer, a 
Sociologia de la industrialització: de la seda al cotó a la Ca-
talunya Central (segles XVIII-XIX), els seus responsables 
van actuar amb barreja de propietat i gestió de la fàbri-
ca i van buscar un soci a Barcelona –Llorenç Balari– que 

els proveïa de primeres matèries i facilitava la venda dels 
productes. Va ser de les primeres fàbriques a utilitzar ma-
quinària tèxtil, bàsicament selfactines, importades d’An-
glaterra, i va passar per diverses raons socials. 

Tenia una resclosa que s’inutilitzaria vint anys després: el 
1859 els Gallifa van comprar a la Junta de la Sèquia el Molí 
Nou, que el 1862 es converteix en la fàbrica del Pont Vell 
amb els Argemí-Gallifa. Els Argemí perden protagonisme a 
les Roques i centren l’activitat al Pont Vell, on des del 1864 
la resclosa desaiguava en un canal de la fàbrica que arriba-
va fins a les Roques de Sant Pau, que també se n’aprofitava. 
És un cas que es dona molt poc. Va patir les conseqüènci-
es de l’aiguat del 12 d’octubre de 1907, amb la pèrdua dels 
magatzems amb 191 bales de cotó. Des de 1920 tenia per 
socis Mier, Rubin, Bigatà i Cia, que van treballar fins al gran 
incendi de l’11 de juny de 1958, «a tres quarts de quatre de 
la matinada», precisa Francesc Comas. La fàbrica va quedar 
mig enrunada i alguns la vam contemplar des del tren en les 
anades cap a la Universitat. Es va demolir el 1974 en cons-
truir-se la nova carretera de Manresa a Barcelona, amb el 
pont modern sobre el Cardener. 

L

La fàbrica de les Roques 
de Sant Pau (1970) 
J. S. Foto: Antoni Quintana Torres (ACBG)
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propostes

Des de la declaració de l’estat d’alarma a mitjans de març 
les representacions teatrals en viu van quedar tallades en 
sec. Els teatres van ser dels primers a tancar i tot fa pen-
sar que seran dels últims a obrir. Aquests dies que es parla 
de les diferents fases del desconfinament s’obre una petita 
escletxa que permetria que els teatres puguin obrir amb 
un aforament limitat al 30% i evidentment garantint totes 
les mesures sanitàries, tant pel que fa als espectadors com 
per als artistes, els tècnics, el personal de sala... En el cas de 
la sala gran del teatre Kursaal, que té un aforament de 803 
butaques, això suposaria poder encabir-hi 240 espectadors, 
repartits entre la platea i l’amfiteatre. O 150 espectadors 
asseguts a la platea amb 2 butaques de separació entre es-
pectador i espectador. Certament, costa d’imaginar-ho i la 
situació té un punt de surrealista. Però, de moment, no es 
pot fer altra cosa que esperar...

CINEMA. Jordi Casas

VINS. Josep Pelegrin, sommelier de l’Escola Joviat

TEATRE. Joan Morros

Gibert Brut Nature 
Gran Reserva 2014

Un clímax confinat De moment, 
res per recomanarAmb l’aturada de l’exhibició cinematogràfica provoca-

da per la crisi del coronavirus, és moment de buscar 
alternatives per gaudir de bon cinema a casa. Això és 
el que ha fet el D’A Film Festival Barcelona, que també 
hauria tingut presència a Manresa si s’hagués pogut 
fer en condicions normals. Aquest festival de cinema 
d’autor enguany tindrà una edició online a través de la 
plataforma Filmin, on s’oferiran 65 pel·lícules entre el 
30 d’abril i el 10 de maig per als ja subscriptors, amb 
l’opció de comprar abonaments o visionats de títols 
concrets per als no subscriptors. Una altra excel·lent 
opció, i a més gratuïta, és el catàleg ebiblio.cat. Acce-
dint-hi amb qualsevol carnet de biblioteca, tindrem 
accés a més de 2.000 pel·lícules de totes les èpoques i 
nacionalitats. El catàleg inclou títols prou recents com 
Clímax, guanyadora del Festival de Sitges 2018. Ara 
que estem en dies de confinament, aquest film també 
té lloc gairebé íntegrament en un sol espai, un local 
on una companyia de ball celebra el final dels assajos. 
La festa agafarà un caire dramàtic quan una droga in-
troduïda en secret a les begudes comenci a alterar el 
comportament dels ballarins. El film comença amb 
una llarga i espectacular seqüència de ball rodada de 
manera extraordinària per Gaspar Noé, director ar-
gentí instal·lat a França, que no deixa mai indiferent.

Un cava a la DO Pla de Bages? La resposta és sí, però no 
dins la DO. Perquè, evidentment, ja forma part 
de la DO Cava. Aquesta regula l’elaboració de 
vins escumosos seguint el mètode tradicional, 
el de la segona fermentació dins l’ampolla. I és 
que Artés és un dels municipis autoritzats per 
elaborar aquest producte. No obstant això, ens 
el sentim nostre. Fa molts anys que la família 
Gibert es dedica al món del vi. Sí, un cava 
és un vi. Amb bombolles, però vi. Hi han 
estat des del principi. Formen part impres-
cindible de la gran família d’elaboradors 
del Pla de Bages. I això mostra la nostra di-
versitat. Un cava elaborat amb les varietats 
històriques (macabeu, xarel·lo i parellada), 
que es complementen molt bé (la fruita de 
la macabeu, la potència de la xarel·lo i la 
frescor de la parellada). Envellit amb les 
mares, que li aporten volum, greix, com-
plexitat i aromes de pastisseria, durant més 
de 30 mesos; d’aquí que esdevingui Gran 
Reserva. Un producte que ens evoca cele-
bració, festa i alegria que, en aquests dies 
que estem vivint, prou falta ens fa! Salut!

Preu de venda: 7,50 euros

Aquests dies de confinament les propostes d’art les 
trobem a les xarxes... de la mà de museus, galeries, 
artistes... tant catalans com de la resta del món. La 
llista seria llarguíssima, així que no la farem, però ens 
agradaria presentar-vos una de les propostes que hi 
podem trobar i que és un joc: la pàgina d’Instagram 
Tussen kunst en quarantaine (entre art i quarantena) 
que ens convida a jugar amb l’art des de casa. Es trac-
ta d’una proposta sorgida als Països Baixos i que està 
rebent aportacions de tot el món. Feu-hi un cop d’ull 
per veure com n’és d’enginyosa la gent i animeu-vos a 
fer la vostra aportació reproduint una obra d’art amb 
els elements que tingueu a casa i penjant-la amb l’eti-
queta #tussenkunstenquarantaine. Passareu una bona 
estona, tant mirant les reproduccions que es fan com 
preparant la vostra. I us recomanem també una pro-
posta de casa: seguir el cicle Parlem d’art en temps de 
confinament, del Centre Cultural del Casino i el Cercle 
Artístic de Manresa, que aquests dies ofereixen petits 
vídeos on artistes de la nostra comarca i entorn ens 
parlen de l’experiència artística durant aquests dies de 
confinament. Salut i art per a tots!

ART. Maria Camp

L’art a les xarxes
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n aquest temps de confinament, co-
mentem un edifici sanitari construït a 
conseqüència del daltabaix de la pan-
dèmia del segle XX, la grip espanyola 
de 1918. El modest centre assistencial, 
convent i col·legi asil que les monges 

Josefines tenien al carrer dels Caputxins des de 1886, va 
patir tant que es van haver d’ampliar les instal·lacions per 
bastir un nou edifici per a clínica a càrrec de l’arquitecte 
Alexandre Soler i March, inaugurat el gener de 1929. Actu-
alment, la clínica està composta per un conjunt d’edificis de 
diferents etapes: la part més antiga de 1928, en estil entre 
noucentista i art déco; la gran ampliació d’estil racionalista 
de postguerra, inaugurada el 1959, i a més a més les succes-
sives actuacions dels anys setanta fins a l’actualitat.

D’entre els diferents edificis, destaquen el cos principal, de 
planta baixa i tres pisos, i les façanes exterior i interior. La 
façana del carrer dels Caputxins estava ordenada simètri-
cament a partir d’un eix central i el ritme de les obertures 
és igual a la planta baixa i a la primera, i varia a la segona i 
a la de sota de la coberta. Les de la planta baixa tenen em-
marcaments i dovelles de pedra amb cadenes de carreus 

patrimoni ciutadà

E

Clínica de Sant Josep
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- Cristina Cañada, La clínica de Sant Josep, dels seus inicis fins avui, 
a Dovella, Manresa, 1993.
- Lluís Guerrero, La clínica de Sant Josep, un compromís amb Man-
resa (1929-2011), PAHCS, Manresa, 2011.
- Raquel Lacuesta, Alexandre Soler i March arquitecte, Demarcació 
de les comarques centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
Manresa, 2018.

de superfície escalabornada, com els del sòcol. La resta 
d’obertures no tenen emmarcaments i són d’arc rebaixat. 
El mur és de maó i el parament és arrebossat i pintat. Entre 
la planta segona i la de sota coberta hi ha una línia d’im-
posta. La façana interior és d’estil racionalista i ha estat 
restaurada. Aquest edifici és de planta baixa i quatre pisos 
i té un vistós cos central de planta semicircular. El mur és 
arrebossat i les plantes estan separades per línies d’impos-
ta. Els finestrals són grans i estan disposats en grups de 
tres finestres als laterals i d’una a la part central. A la sego-
na i tercera plantes hi ha balcons i la planta sota coberta, 
reculada, aprofita l’espai alliberat com a terrassa. 

El catàleg de patrimoni de Manresa protegeix parcialment 
la clínica pel valor estètic de les dues façanes, l’original i 
la racionalista. Aquesta darrera és important perquè s’han 
perdut altres edificis significatius d’aquest estil, com l’hos-
pital de Sant Joan de Déu, que era del primer Racionalisme.



40 EL POU · MAIG 2020

fanal de cua

Joves veus centrals
o sé si en som prou conscients, però al-
gunes de les joves veus més interessants 
de la narrativa catalana actual són de la 
Catalunya Central. I en vull destacar un 
parell de qui he descobert l’obra no fa gai-

re (com no pot ser d’una altra manera, tenint en compte 
que publiquen des de fa poc temps). Tots dos han escrit i 
publicat poesia, però on excel·leix la seva literatura, des 
del meu punt de vista, és en les seves darreres novel·les.

Xavier Mas Craviotto (Navàs, 1996), va gua-
nyar el Premi Documenta amb La mort lenta 
(L’altra editorial, 2019), una novel·la intensa i 
reflexiva, que retrata l’experiència d’uns joves 
que «han entès que arriba un dia que tens la 
sensació d’haver-ho vist tot, d’haver-ho cone-
gut tot, d’haver viscut tot el que es pot viure». 
Al capdavall, descobrim que es pot ser jove i 
estar cansat de viure, que es pot ser jove i en-
trar en l’etapa de la mort lenta: «la mort de tot 
allò que no és matèria», la mort, en fi, d’aquells 
que «de la seva ínfima existència, l’únic que 
els queda viu és precisament el cos».

Irene Solà (Malla, 1990), va endur-se el Pre-
mi Anagrama amb Canto jo i la muntanya 
balla (Anagrama, 2019), una novel·la coral, 
polièdrica, on sentim la veu de personatges 
humans, però també d’elements naturals (com la pluja), ve-
getals (els bolets), animals (un cabirol, un os, una gossa) 
o, fins i tot, metafísics (fantasmes). Una trama d’aire tràgic, 
carregada d’elements que provenen del folklore tradicional 
pirinenc, narrada amb un llenguatge lluminós. És una his-
tòria i és també moltes històries i, alhora, és alguna cosa que 
va més enllà de qualsevol història: la muntanya.

Tant La mort lenta com Canto jo i la muntanya balla 
són novel·les d’un interès literari inqüestionable, i tenen 
alguns trets estilístics comuns. Per dir-ne un parell: la nar-
ració fragmentada, en forma de mosaic o l’ús reiterat de 
l’anàfora i el polisíndeton, que recorda l’estil rodoredià. 
No sé fins a quin punt poden ser trets generacionals, però 
seria interessant contrastar-ho amb altres obres de joves 
narradors catalans.

D’una sàtira
ere Quart, en el poema XVII del seu pri-
mer llibre de versos, Les decapitacions 
(1934), de caràcter satíric, escomet con-
tra un «Adolf, brètol total», que tothom 
està en condicions de saber qui és. Més 

encara quan el poeta esmenta premonitòriament «els cre-
matoris d’Alemanya».

Del poema també crida l’atenció la cita que Pere Quart 
hi posa com a epígraf: «Perros crueles, que 
non me arrepiento / llamándovos perros 
en forma de humanos», de la qual només 
esmenta la procedència: Retablo de la vida 
de Christo. Feta la recerca pertinent, resulta 
que es tracta d’un poema de Juan de Padilla 
(1468-1522?), que forma part d’un gènere, 
aleshores  molt en voga, destinat a difondre 
l’Evangeli entre un públic popular. Podem 
deduir, doncs, que la invectiva s’adreça als 
mestres de la Llei i fariseus que van con-
demnar Jesús, el qual afirmava que la llei 
és per a l’home i no l’home per a la llei. I 
que denunciava obertament en aquells per-
sonatges una contradicció flagrant: «Ai de 
vosaltres, mestres de la Llei i fariseus que 
heu abandonat les coses més fonamentals 
de la Llei: la justícia, la misericòrdia i la fi-
delitat!» (Mateu, 23,23).

Padilla va escriure en un període en què el tribunal de 
la Inquisició funcionava a ple rendiment. Com a home 
influït pel moviment europeu de la Devotio Moderna, 
no devia pas ser-hi gens favorable. Com dir sense dir? 
Doncs amb aquesta invectiva, amb la qual, gràcies a la 
transposició evangèlica, pot dir el que pensa i al mateix 
temps salvar la pell. Sabem de cert que el Retablo de Pa-
dilla gaudí d’un gran favor popular gairebé durant tot 
un segle.

Si el ressorgiment de la Inquisició i tots els derivats repres-
sius a l’Espanya del segle XXI poguessin passar pel bisturí 
de Pere Quart, segur que aquella referència li podria tor-
nar a servir de manera precisa i oportuna per aplicar-la a 
moltes institucions i molta gent d’ara mateix.

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

           Erques Torres

N P
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a veurem quines conseqüències comportarà aquesta 
crisi sanitària que ens ha deixat a tots tancats a casa. 
Només han circulat els imprescindibles i necessaris, a 
qui cal aplaudir per damunt de tot. Però, a mig març, 

es van abaixar –per llei– gairebé totes les persianes dels 
comerços i les portes de moltes factories. Ara caldrà veure 
quantes es tornen a apujar i amb quines condicions. Per-
què molts han redescobert el comerç de barri, però Amazon 
no para de demanar gent per treballar als centres logístics i 
transportistes per distribuir la paqueteria.

J

CONFINATS I CASTIGATS

De la mateixa manera que alguns s’han sorprès amb el po-
tencial de les botigues del costat de casa, n’hi ha que s’han 
retrobat amb familiars amb qui ja no sabien que comparti-
en habitatge, llit i... despeses. No tothom ha gaudit de la llar 
com els adolescents, que han decidit hivernar a les habita-
cions i només sortir-ne quan sentien oloreta de menjar. Ens 
consta que molts manresans se les han empescat per allar-
gar el tombet per tirar la brossa o fer fer pipí al gos i, en els 
últims dies del mes, fer vestir la canalla per sortir a passejar 
o recuperar el xandall.  
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

MANRESA VR EXPERIENCE

estat d’alarma invocat per fre-
nar la pandèmia del corona-
virus de l’any 2020 va ser el 
primer tret de mort a molts 

negocis del país. Dos anys després, els 
supervivents manresans de la crisi eco-
nòmica començaven a remuntar el vol 
quan va irrompre la quarantena total 
de Manresa provocada per l’ignasivirus. 
La por dels habitants a sortir de les qua-
tre parets i ser contagiats amb els virus 
va precipitar el costum de molts de fer 
les compres a través d’internet. Per des-
gràcia, molts dels petits i mitjans nego-
cis locals no tenien la infraestructura 
tecnològica per al comerç electrònic.

Aquests condicionants, juntament amb 
la competència de les gran superfícies i 
l’augment irracional dels preus dels llo-
guers, van precipitar allò que molts ja te-
mien des de feia anys: els locals comer-
cials de planta baixa van esdevenir uns 
indrets en perill d’extinció. Alguns, buits 
i empaperats amb cartells de «es lloga», 
altres, transformats en habitatges amb 
sortida a l’aparador. Els passejos per 
determinats carrers emblemàtics de la 
ciutat es van anar ensopint. Com les ro-
ses de Sant Jordi, que arriben a les llars 
denotant una vida que, paradoxalment, 

ja se li va arrabassar en el seu prime. I 
així, amb el comptador de la decadèn-
cia iniciat, la rosa llueix en una posició 
preferent de l’estança, com un tòtem. 
Al cap de pocs dies i, per més aspirines, 
amfetamines i èxtasi que s’hagi abocat 
al gerro d’aigua, la flor comença a per-
dre la vitalitat, s’acomiada dels pètals i es 
deshidrata de forma definitiva.

Per maquillar aquesta situació depri-
ment, l’Ajuntament de Manresa va con-
tractar una empresa perquè desenvo-
lupés experiències 3D per a ulleres de 
realitat virtual (RV). L’objectiu, evitar que 
els turistes que visitaven la capital del 
Bages veiessin la decadència comercial. 
Així, en els carrers comercials històrics 
de Manresa, on el percentatge de locals 
buits era alt, s’obligava els turistes a tra-
vessar-los equipats amb ulleres de RV i 
amb l’ajuda de guies. Carrers decorats 
i plens de vitalitat, comerços infestats 
de compradors i productes per a tots 
els gustos... Aquest viatge per carrers 
maquillats satisfeia els visitants, però 
també s’emportaven de record un bon 
mareig i la corresponent vomitada al 
mig del carrer. Per sort, la realitat virtual 
substituïa les riuades d’èmesi amb tor-
rents dels colors de l’arc Sant Martí.

L'

DOLÇA PRIMAVERA

“Dolça  Catalunya, 
pàtria del meu cor...” 

Jacint Verdaguer

Dolça Primavera,
esplet de verdor,
com em desespera
sucar pa amb l’olor.

Riu de Calders, que alegres ma cabana
que n’ets de lluny!
No puc venir ni un trist cap de setmana.
Quin cop de puny!
Al meu jardí, xamosa clavellina,
com deus florir.
Rosers jolius i esplèndida glicina,
ploreu per mi.

Dolça Primavera...

Festes de l’any que ens acoteu la vida
d’aquest món trist;
Divendres Sant i tu, Pasqua florida,
poc us hem vist.
Ens hem quedat sense les caramelles
de cant gentil
i sense el drac, Sant Jordi i les roselles
del mes d’abril.

Dolça Primavera...

Del Pirineu i la muntanya santa
de Montserrat,
oh!, si pogués sentir el pinçà que canta
al meu costat,
o vora al llac que hi ha al parc de l’Agulla, 
bell paradís,
veure com neix i es renova la fulla
plena d’encís!

Dolça Primavera...

Empresonats anem passant els dies
pobres i rics.
Sort dels uatsaps i les fotografies
dels néts i amics.
Tinc una edat i el poc respit que em resta
el vull fruir.
Coronavid, més dolent que la pesta,
ves-te’n d’aquí!

Dolça Primavera,
esclat de verdor,
com em desespera
sucar pa amb l’olor.
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VA COM VA LLUM DEGÀS

33 ANYS FENT POU
quest abril s’han complert 33 
anys de l’aparició del primer 
número de la revista El Pou 
de la gallina, a la qual l’alesho-

res gerent del principal mitjà local de 
comunicació va augurar un futur ben 
escarransit. «Durarà fins al dia del ju-
dici final a la tarda», es veu que va dir, 
per no dir quatre dies. I, de moment, ja 
hem superat l’edat de Crist, que no és 
poca cosa tenint en compte l’esperan-
ça de vida de molts mitjans de comu-
nicació independents. A la redacció del 
Pou s’hi ha format un planter de joves 
col·laboradors que amb el temps han 
esdevingut punters en l’àmbit de la po-
lítica, el periodisme i la il·lustració. Tam-
bé n’han sortit parelles perdurables –els 
il·lustradors Isaac Bosch i Anabel Sar-
dans–; personatges entranyables, com 

A

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

l’Oleguer Bisbal; querelles, com la inter-
posada per Pont Aeri i amb sentència 
favorable per al Pou; nits i anuncis en 
blanc, i algun altre nyap de tant en tant. 
Tan miraculós com el salvament de la 

gallina del Pou, ha estat la publicació 
ininterrompuda de la revista, mes rere 
mes, des del blanc i negre de les prime-
res galerades fins al Pou digital, també 
en fase de desconfinament i expansió. 
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BALCONS ANIMATS
El confinament pel coronavirus esmola 
la imaginació, tant dins de les cases a 
través de les xarxes socials com de cara 
al públic real mitjançant els balcons. 
Algun col·lectiu, com Música per la Lli-
bertat, que cada dia tocava el Cant dels 
Ocells a la plaça Major reivindicant la 
llibertat dels presos polítics, ara no ho 
pot fer, però molts dels músics continu-
en sortint al balcó de casa seva. Mau-
rici Rosell, de les olives, premi Oleguer 
Bisbal 2005, surt cada dia a les vuit del 
vespre al seu balcó del carrer Sobrerro-
ca i toca el Cant dels Ocells... i una peça 
de propina, com ara la Santa Espina. 
També hi surt la Karla Show (retrata-
da fa pocs mesos al Pou), a la matei-
xa hora. Hi presenta un espectacle per 
animar els veïns. El primer de maig, va 
fer la darrera funció. Portava més d’un 
mes amenitzant les tardes i ja toca co-
mençar a treballar. En aquest cas –no 
com el del Maurici que treu el violí i la 
barretina–, té molta feina per vestir-se 
i maquillar-se. S’agraeix l’esforç de tots.

ORNAMENTS CONJUNTURALS
Tot i que pels carrers hi ha voltat poca 
gent en les últimes setmanes, reprodu-
eixo dues instantànies que m’han fet 
arribar amics i col·laboradors amb un 
parell de detalls, més aviat còmics, que 
s’han pogut veure en dos conjunts es-
cultòrics de Manresa. A l’escultura de-
dicada a l’escriptor Joaquim Amat-Pi-
niella a la terrassa del Casino, hi lluïa, 
a primers de maig, una torreta que 
algú li va deixar com a detall. Una mica 
més avall, entre la plaça de a Crist Rei 
i el carrer d’Àngel Guimerà, al rei Pere 
III algú li va posar mascareta per pro-
tegir-lo del virus. Totes dues estampes 
queden per a la posteritat.

AUCA DEL CORONAVIRUS
L’amic Joan Vilamala, alter ego del Gai-
ter de Calders, tampoc no para mai. Ara 
acaba d’editar l’oportuna Auca del Co-
ronavirus. Si la voleu llegir sencera po-
deu entrar a www.auques.cat. Aquest 
home és incombustible. Va publicar, a 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

http://www.auques.cat
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primers d’abril, un article verdaguerià 
sobre un poema relacionat amb dues 
novel·les a El 9Nou, Regió7 i l’Ara.  I el 
4 de maig, a El Punt-Avui, a tota pàgi-
na, l’Auca del llaç groc. De moment, el 
confinament sembla que li prova.  

ABANS A MADRID 
QUE A MANRESA
L’amic subscriptor Ricard Oliva, resident 
a Madrid, va rebre la nostra revista d’abril, 
amb el reportatge central dedicat al par-
lar de Manresa, el dia 8. El cas és que els 
subscriptors manresans, a causa dels 
problemes del coronavirus, la van rebre 
una setmana més tard. A les grans capi-
tals –i a la del regne, encara més–, Cor-
reus sembla que compleix. Però aquests 
dies les cartes, a la nostra ciutat, arriben 
gairebé tan tard com si fossin remeses 
a Madagascar. A la foto, veieu el Ricard, 
cofoi, davant de la boca del metro a la 
plaça de toros de las Ventas. 

SEMPRE DESGRÀCIES
Un amable lector em fa arribar la por-
tada de La Razón, una capçalera que, 
francament he elidit del meu dia a dia, 
del dia 17 d’abril. La informació té la línia 
editorial habitual, però crida l’atenció 
que, en portada, es reprodueix una foto 

suposadament feta a la nostra ciutat, 
d’un difunt que «espera su turno para 
la cremación en una funerària de Man-
resa». Dic suposadament, perquè no 
em consta que, a Manresa precisament, 
hi hagués problemes per gestionar els 
decessos i, tot i haver-hi tres empreses 
funeràries operant, l’única que, de mo-
ment, ofereix la incineració és Mémora 
a la zona del Congost. A Barcelona sí 
que hi ha haver problemes de gestió i a 
Madrid, on s’edita la capçalera dirigida 
per l’ínclit Paco Marhuenda, es va haver 
d’habilitar un poliesportiu amb pista de 
gel com a dipòsit de cadàvers.  

EL NEGOCI DELS LLIBRES
Remenant per internet, una altra tasca 
que s’ha potenciat durant el confina-
ment, un dels autors del col·lectiu de 
Narradors Centrals va veure amb sor-
presa com el llibre Que Déu ens agafi 
confessats, que el grup d’escriptors de 
la Catalunya Central va editar amb el 
pseudònim de Lola Palau, es venia en 
una web de llibres de segona mà al 
preu de 349 euros! Que jo sàpiga, ni es 
tracta d’un incunable ni d’una edició de 
col·leccionista. Seguint aquesta lògica, la 
novel·la Rius paral·lels, que va publicar 
el 2010 el nostre cap de Cultura, Jordi 
Estrada, hauria de vendre’s a un preu de 
sortida de, pel cap baix, 1.000 euros.  

TRUCADA (REAL) REIAL
Els companys de Nació Manresa ex-
plicaven, a última hora del 24 d’abril 
passat, que els reis d’Espanya havien 
trucat a l’hospital de Sant Joan de Déu 
per interessar-se per l’estat de la situa-
ció. Sense condemnar el gest, molt han 
de remar Felip i Letícia per incrementar 
la popularitat entre els súbdits. M’ima-
gino que la trucada devia formar part 
d’una ronda informativa per punts 
significatius de l’estat com fan al pro-
grama degà de seguiment esportiu del 
cap de setmana Carrusel Deportivo. 
Van preguntar al director d’Althaia, Ma-
nel Jovells, com aquell que connecta 
amb el Camp Nou demanant «¿minu-
to y resultado?». El Borbó regent ja pot 

anar trucant –amb la consort al costat– 
com a cap d’estat amoïnat, si, des de 
Madrid, criden a la unidaz i apliquen la 
recentralització sense solució de con-
tinuïtat menystenint el paper autonò-
mic. El que em queda clar és que, amb 
els escàndols del rei emèrit, l’operació 
per millorar la imatge i la conveniència 
de la monarquia –blanquejar en dirien 
ara– se succeeixen. 
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

CRISTINA CRUZ, AL COSTAT DE LA COSA PÚBLICA

Manresa, qui no la coneix? Cristina Cruz Mas. Filla del 
1970, avui la trobareu incansable i radiant, a punt de la 
cinquantena. I amb dues responsabilitats que aquesta 
pandèmia posa a prova perquè la Cristina és infermera 

a Althaia i, alhora, regidora a l’Ajuntament de Manresa d’Ocu-
pació, Empresa i Coneixement, de Feminismes i LGTBI i –voleu 
dir que dorm?– presidenta de l’àrea de Desenvolupament Lo-
cal. Bé, vaja, que quan no és davant la crisi sanitària és davant 
l’econòmica i social. Però anem a pams: potser ja la recordeu 
de menuda, a l’Oms i de Prat, amb cinc germans i quatre co-
sins, quan els Cruz eren a totes les aules! O del seu pas pel 
Peguera? A COU ja treballava a la clínica de Sant Josep i amb 
21 anys era infermera per la Universitat de Vic. S’hi va posar tan 
jove que ha pogut conèixer fins a tres reordenacions sanitàries 
–la de Sant Andreu, al finals dels 80; la del repartiment d’espe-
cialitats després; i finalment, la tercera i definitiva, que el 2002 
fusionava Centre Hospitalari i Hospital General per crear Altha-
ia. En aquest darrer cas, el més conflictiu, ja era al comitè d’em-
presa de la mà de CCOO, animada per Pep Fuentes. Hi va estar 
fins a divuit anys –quatre mandats, dos dels quals com a presi-
denta, i també li va tocar viure de ple les retallades en salut de 
la crisi del 2008. No la recordeu al capdavant de la plataforma 
en defensa de la sanitat pública? D’aquell exercici de partici-
pació se’n sent més que orgullosa i celebra que això que avui 
tenim sigui sobretot el resultat d’una reivindicació ciutadana i 
sindical: un hospital de referència «pels serveis que ofereix i les 

persones que hi treballen». Ep! I en aquest temps no ha parat 
mai de formar-se: màster d’infermeria pediàtrica, postgrau en 
dietètica i nutrició, tècnica superior en prevenció de riscos la-
borals... I amb tot, aquell compromís sindical la va dur fins a la 
política, inspirada per aquesta cultura del bé comú. Per això, 
a Manresa, la Cristina es va estrenar en una candidatura d’ICV 
l’any 2011, alhora que, mig en broma, es va comprometre amb 
el doctor Pere Culell, que també la pretenia, a seguir-lo «si l’any 
2015 encara no som independents». Tal dit, tal fet: com que el 
2015 no n’érem, ella va complir la paraula, i s’arrenglerà sense 
més càlcul amb els republicans. El pacte inesperat amb els 
convergents –«em va costar molt de fer tractes amb els de les 
retallades!»– permet recuperar per a la ciutat la regidoria de la 
Dona i, també, la situa a Ocupació, amb un pes polític que no 
ha parat de créixer. Però sempre en règim de dedicació parci-
al. Són 28 anys d’infermeria vocacional, 26 dels quals al servei 
maternoinfantil i a neonatologia, i no hi pensa pas renunciar! 
I mentre mastega les dificultats maratonianes d’aquests dies, 
ja es prepara per afrontar l’escenari de crisi postconfinament. 
Positiva, creu que aquesta pandèmia almenys ens ha redesco-
bert la tasca del voluntariat, «del sentit de comunitat que ha 
mobilitzat moltíssima gent a fer mascaretes o pantalles facials, 
a implicar-se». I tot i que aquest estiu serà impossible, s’adelita 
en unes futures vacances al costat de la seva parella, amb qui 
comparteix la passió per les motos i, encara més, per voltar ar-
reu del món, però contagiant només entusiasme! 

A
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ARA, SEGUEIX-NOS  
TAMBÉ A TELEGRAM

Nou canal o�cial 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


