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Reserveu hora de visita
al 93 877 41 79 o bé a
umanresa@umanresa.cat
umanresa.cat

Tria U Jornada 
de portes 
obertes
Dissabte, 
25 d’abril de 2020
De 10 a 14 h 
Visites individuals 
i familiars

Titulacions de:

Graus universitaris
> Infermeria
> Fisioteràpia
> Podologia
> Logopèdia
> Podologia - Fisioteràpia 

(doble grau)
> Mestre d’Educació Infantil
> Administració i Direcció 

d’Empreses (ADE)
> Medicina

Servei d’idiomes
Anglès
Francès
Alemany
Italià
Rus
Japonès
Xinès
Castellà
Català

Campus Professional 
(CFGS)

> Pròtesis dentals
> Educació Infantil 

(especialitat ciència 
i experimentació)

> Administració i finances 
(orientada a la gestió 
d’entitats i clubs esportius)
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editorial

a dinàmica que ha portat a Manresa a estar entre les quinze ciutats catala-
nes que acullen més rodatges té importants imponderables. En podem dir 
feedback, reputació –com busquen a través de la xarxa algunes empreses 
com les que han aixecat polseguera al Barça aquestes darreres setmanes– o, 
simplement boca-orella. El concepte és donar un bon servei, sentir-se ben 
atès o, derivant-ho altre cop a conceptes més moderns, tenir una bona ex-
periència d’usuari. Les anomenades males experiències d’usuari fan perdre 

clients. Per això, les institucions, els professionals i les empreses modernes procuren assegurar-se que 
aquests usuaris vulguin repetir l’experiència. Però, en últim terme, i això no cal menystenir-ho mai, 
hi ha el factor humà. La ciutat ha creat una film comission, una finestra única que facilita molt la feina 
a les productores i als professionals de l’audiovisual. Per a ells, venir a treballar a la ciutat permet gau-
dir de tota mena de facilitats. Aquesta ha estat la clau. Però, a banda d’aquesta bona predisposició, des 
de l’Ajuntament també s’han donat consignes per deixar-se estimar i, gestions i mediacions al marge, 
les taxes són molt competitives per escollir Manresa a l’hora de desplaçar els centenars de professio-
nals que sol aplegar l’enregistrament d’una pel·lícula, una sèrie o, a escala menor, un espot publicitari.

Aquest febrer, la ciutat ha obert del tot les portes a l’enregistrament de la segona temporada de la 
sèrie Hache, que la multinacional Netflix –una de les plataformes audiovisuals per streaming de més 
èxit, per damunt fins i tot d’alguns estudis cinematogràfics–, al seu dia, va decidir rodar a Manresa, 
especialment pel que fa a les localitzacions exteriors. La tria per a aquesta segona tongada de capítols 
no ha estat gens innocent. Des de l’Ajuntament, a través de l’àrea tècnica que gestiona els projectes, 
se’ls ha rebut sempre amb els braços oberts i s’ha contribuït a recercar tant localitzacions per rodar 
com espais per emmagatzemar i muntar logísticament la infraestructura tècnica i humana associada 
a una producció d’aquest calibre. Al carrer, tal com va passar amb el rodatge de Plácido el 1961, la 
màgia del cinema augmenta l’autoestima dels manresans. Però, sobretot, projecta la ciutat a l’ex-
terior força més que qualsevol promoció que intenti treure llustre al patrimoni cultural, artístic o 
arquitectònic. I, com aquell qui no vol la cosa, la mateixa productora d’Hache calcula que el retorn 
monetari dels enregistraments de la primera temporada va rondar el milió dos-cents mil euros. Si 
Nova York o Budapest acostumen a ser els escenaris naturals de minuts i minuts de metratge per a 
les pantalles, de mica en mica, Manresa també està esdevenint un decorat perfecte.

L

El decorat 
perfecte
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l'opinió del lector

fa 25 anys

L'amic Josep Maria 
Aloy ens ha deixat 
El dia 14 de febrer va morir  als 71 anys 
Josep Maria Aloy. Escriptor i expert en 
narrativa catalana per a joves, va ser 
biògraf de Josep Vallverdú i havia tin-
gut cura també de l’obra poètica de Jo-
ana Raspall. El Josep Maria era, també, 
un bon amic del Pou i hi va col·laborar 
sovint amb els seus articles d’opinió. 
Sempre n’estarem agraïts. 

El llegat del mestre
Vaig conèixer Josep Maria Aloy quan 
exercia d’ensenyant al col·legi Badia-So-
lé, el centre on vaig cursar la segona 
etapa de l’EGB, de 5è a 8è. Durant el 
primer trienni, el Josep Maria va ser 
el professor de música dels joves de la 
meva generació, fins que el setembre del 
1979 es va convertir en el nostre profes-
sor de llengua castellana. Això sí, amb el 
català com a llengua vehicular. Alesho-

El reportatge central de la  revista del mes d’abril de 1995, 
elaborat per Francesc Rubí i Míriam Tirado, amb el títol 
d’Animals de companyia, analitzava l’auge per tenir, a més 
de gats o gossos, camaleons o fins i tot taràntules. Aquest 
fenomen comportava l’aparició d’un món ampli i especia-
litzat, que de vegades derivava cap al luxe i l’ostentació. A 
Manresa hi havia cinc clíniques veterinàries. El Ramon i el 
Jordi, de Gat i Gos, comentaven que els animals eren ja com 
un membre més de la família. La Fina i la Carme, de Fauna 
Gibert, explicaven l’interès creixent per rèptils com iguanes 
o llangardaixos. També proliferaven les perruqueries ca-
nines. Paral·lelament, la presidenta de la Societat Protectora 
d’Animals i Plantes, Heidi Straub, lamentava a la revista que 
s’abandonessin molts animals. Des de primers d’any, la nor-
mativa obligava a identificar cada animal amb un microxip.

El dia 4 de març, un dia abans de la Transéquia, l’alcalde 
Sanclimens inaugurava el brollador del parc de l’Agulla, en 
la celebració dels 650 anys del miracle de la Llum. El dia 9, 
el conseller Trias inaugurava el Centre d’Emergències Mèdi-
ques del Centre Hospitalari. El dia 17, el consell de ministres 
indultava l’exmembre de Terra Lliure Marcel·lí Canet, des-
prés de set anys de presó. I el dia 23, el president del Consell 
Comarcal, Francesc Iglesias, estrenava el nou sistema de vi-
deocomunicació amb una connexió amb el president Pujol.

Creixia la fal·lera 
pels animals de companyia 

El parc de l’Agulla estrenava brollador

res no ho sabíem, però acabàvem d’em-
barcar-nos en curs lectiu atípic, apassi-
onant i irrepetible. El seu mestratge ens 
va permetre descobrir la fascinació per 
la lectura i l’escriptura i ens va donar 
l’oportunitat d’aprendre a pensar per 
nosaltres mateixos, amb esperit crític. 
La seva capacitat de seducció va propi-
ciar que un grup d’alumnes constituís 
un col·lectiu per elaborar i publicar, set-
mana rere setmana, amb la complicitat 
d’Albert Macià, la crítica d’un llibre a La 
Pissarra de Paper, la secció per a infants 
i joves que Regió7 editava els dijous. A 
més, vam poder conèixer en persona 
escriptors com Josep Vallverdú o Ma-
ria Aurèlia Capmany, i vam començar 
a fer trobades fora de classe, en horari 
no lectiu, per analitzar el prolífic catàleg 
de contes publicats per L’home dels gats, 
una tasca que va merèixer el reconeixe-
ment d’un Premi Baldiri Reixac. Aloy 
no es limitava a transmetre entusiasme i 
coneixements. Tenia la vocació d’educar 
de manera integral i ho feia amb cada 

acte, amb cada frase, amb cada gest. 
Dins i fora de l’aula.

La nostra relació s’hauria d’haver acabat 
l’estiu del 1983. Vaig iniciar el batxille-
rat a l’institut Lluís de Peguera, mentre 
Josep Maria Aloy s’incorporava al de-
partament de Justícia de la Generalitat, 
com a tècnic de justícia juvenil. Però 
aquella relació entre alumne i professor 
es va transmutar en un vincle d’amistat 
que s’ha perllongat durant 37 anys. No 
ha estat una relació del tot equitativa; 
el Josep Maria acumulava un bagatge 
d’experiències vitals que em convertien, 
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de la gallina

caçats a la xarxa

Manresa, ciutat Hi-Tech.

En 15 dies, el nou servei especialitzat per a dones i fills 
que han patit violència masclista de Manresa ja ha atès 
22 casos. Avui l’hem inaugurat. Aquest és el primer 
dels 8 nous SIES i dels 15 nous pisos que faran doblar 
el nombre de dones ateses al país #lliuresdeviolències.

16 de febrer. Toni Mata i Riu, periodista de Regió7 @ToniMataiRiu

17 de febrer. Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies @ChakirelHomrani

El servei, ubicat en un lloc cèntric, al xamfrà entre el carrer d’Àngel Guimerà i 
la part de la Muralla del Carme que s’obre a la plaça de Sant Domènec, reforça 
l’atenció que ofereix la ciutat i la comarca als problemes de violència de gènere. 
Un espai d’atenció integral molt necessari, que té la intenció d’assessorar i acom-
panyar les usuàries des de tots els vessants. 

La imatge es podria analitzar a la Bugada del Cul 
del Pou, però la va immortalitzar el company Toni 

Mata al carrer de Viladordis, en el seu pas pel barri de la Sagrada Família. 
Malauradament, la instal·lació amb tecnologia punta està molt estesa a la ciu-
tat i els comerços, en general, no estan ni per inversions ni per gaires alegries.

EL POU
DE LA
GALLINA

ineludiblement, en beneficiari de la seva 
saviesa. Vam compartir un munt de vi-
vències, la majoria relacionades amb el 
món de la literatura. Els últims anys, 
quan la malaltia li va condicionar la 
qualitat de vida, ens va oferir l’epíleg del 
seu mestratge. A cavall de les tertúlies 
literàries que organitzava a la seva bi-
blioteca i de les trobades entre dos vells 
amics, va palesar la seva enteresa, co-
herència, serenor i capacitat per copsar 
el vessant positiu de la situació més 
desesperant. Ens ha ofert un màster en 
l’art de viure. Ara la responsabilitat de 
recollir una immillorable collita recau 
en aquells que ens sentim dipositaris del 
seu mestratge Ho farem, Josep Maria. 
I ho farem bé! I, com tu diries, ens ho 
passarem bé fent-ho. No hi ha millor 
manera d’evidenciar el nostre agraïment 
que transmetre el llegat del mestre.

Lluís Cuberes i Martí

Fàbrica dels 
Panyos, vista 
i no vista
Si voleu veure bé la Fàbrica dels Panyos 
s’hi ha d’anar ara a l’hivern perquè és 
l’única temporada en què es pot obser-
var sense impediment. Ara, els arbres 

caducifolis que l’envolten no tenen fu-
lles i això permet que es pugui veure bé 
tota la fàbrica. La resta de l’any els arbres 
plens de fulles verdes formen una corti-
na que tapa bona part de la fàbrica i ni 
es pot veure ni es pot fer una fotografia 
del conjunt arquitectònic. I sap greu que 
sent la fàbrica dels Panyos un Bé Cultural 
d’Interès Nacional, la màxima expressió 
d’interès arquitectònic, no es pugui gau-
dir tot l’any de la seva contemplació sen-
se obstacles. Tenim la fàbrica més antiga 
de Catalunya, de 1820. Per tant, enguany 
se’n celebra el dos-cents aniversari. La-
mentablement encara no està restaura-
da i no sembla pas que s’hi treballi per 
tenir-la en condicions i poder gaudir 
d’aquest patrimoni excepcional. Però és 
que tampoc no la podem contemplar 
com caldria i això no val diners, sols una 
mica d’imaginació i una mica de volun-
tat. Actualment es dona més importàn-
cia a la vegetació del voltant que no pas 
a la fàbrica, perquè es permet que quedi 
tapada. La verdor guanya a l’arquitec-
tura encara que aquesta sigui d’un gran 
valor i interès patrimonial. Ens ho hau-
ríem de fer mirar i solucionar. Caldria 
poder contemplar, ensenyar, fotografiar 
la fàbrica dels Panyos de manera clara i 
completa tot l’any. 

Jaume Serra i Carné



6 EL POU · MARÇ 2020

de mes a mes

Llobet relleva Ubiergo 
a la FUB 
5 de febrer. L’exsecretari de Polítiques Educatives de la Ge-
neralitat, Antoni Llobet, és nomenat adjunt a la direcció 
general de la FUB, en substitució d’Imma Ubiergo, que es 
jubila després de trenta anys a la institució.

Sant Andreu i Mont Blanc 
es fusionen 
7 de febrer. Els patronats de Sant Andreu Salut i la resi-
dència Mont Blanc anuncien que es fusionaran abans del 
30 de juny, tot i que mantindran el personal, els equipa-
ments i els projectes de futur.

Es lliura el 25è Premi 
Joan Vilanova 
7 de febrer. El santpedorenc Joan Ramon i Reig, amb el 
dibuix Oració, i el barceloní Juan Escudero i Garcia, amb 
el gravat titulat Desglaç, guanyen la 25a edició del Premi 
Joan Vilanova de Dibuix i Gravat, que es lliura a l’Espai 
7 del Casino.

Càritas obre botiga 
de roba usada 
12 de febrer. Càritas inaugura la botiga de roba usa-
da al local de la carretera de Vic, 25, sota el Casal de 
l’Església, on també s’instal·len contenidors de re-
collida de roba. Hi intervenen l’alcalde Junyent, el 
bisbe Casanova i Francisco Lorenzo, Fina Farrés i  
Rufí Cerdan, de l’entitat.

Quinto, Soler i Torras 
ofereixen el Gaudí a la ciutat 
13 de febrer. Els cineastes Gerard Quinto, Esteve Soler 
i David Torras, directors de 7 raons per fugir, ofereixen 
el premi Gaudí del Públic a la ciutat, en una recepció a 
l’ajuntament, amb l’alcalde, el primer tinent d’alcalde i la 
regidora de Cultura.

Mor l’escriptor 
Josep Maria Aloy 
14 de febrer. Mor als 71 anys Josep Maria Aloy, un dels 
màxims experts en narrativa catalana per a joves. L’emo-
tiva cerimònia de comiat aplega centenars d’assistents, del 
món cultural i polític, com ara la consellera Ester Capella 
o la diputada Laura Borràs, entre d’altres.

La música protagonitza 
el Carnestoltes 
16 de febrer. El Carnestoltes Infantil s’avança una setma-
na a Manresa, per evitar la coincidència amb la Festa de 
la Llum. Amb la música com a eix temàtic, unes tres mil 
persones, amb divuit comparses, desfilen fins a la Font 
de les Oques, presidides pel rei i la reina, que estrenen 
vestits i carrossa.

Aragonès i El Homrani 
inauguren el servei per a 
dones maltractades
17 de febrer. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, 
el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el 
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Homrani, i el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, 
Oriol Amorós, inauguren el nou Servei d’Intervenció Es-
pecialitzada a la Muralla del Carme. 

La UPC homenatja 
Rosa Argelaguet 
17 de febrer. La Biblioteca Universitària acull un emotiu 
homenatge de la UPC a Manresa a la seva directora, Rosa 
Argelaguet, morta sobtadament el 30 de gener. Hi assis-
teixen el rector, Francesc Torres, la delegada del Govern, 
Alba Camps, i l’alcalde, Valentí Junyent.

Marta Marín-Dòmine guanya 
el vintè Premi Amat-Piniella
19 de febrer. A l’auditori de la Plana de l’Om, l’escriptora 
Marta Marín-Dòmine rep el vintè Premi Amat-Piniella, 
atorgat per Òmnium i l’Ajuntament de Manresa. Durant 
l’acte, es recorda Anna Frank, amb l’actriu Txell Vall i el 
Quartet Con Brio.

L’Encesa i els 
Jardins 
protagonitzen 
la Festa de la 
Llum 
20 de febrer. L’Encesa de 
la Nova Llum, amb l’espec-
tacle de llum i so Desobedi-
ència, de Jo Jet i Maria Ri-

FEBRER 2020
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...I una de calenta

Continua la repressió política
La guàrdia civil de Sant Andreu de la Barca cita a declarar 
pel tall a l’AP-7 de la Jonquera, el novembre de 2019, quin-
ze bagencs participants en una acció de Tsunami Demo-
cràtic. Un cos militar centrat en la repressió de col·lectius 
que es manifesten pacíficament per l’autodeterminació de 
la nació, que no s’ha assabentat encara que la desobedièn-
cia civil és un dret perfectament democràtic, que haurien 
de defensar, en lloc d’obeir ordres neofeixistes d’alguns 
nostàlgics situats dins les estructures estatals a qui la pa-
raula democràcia els ruboritza. En l’actual estat espanyol 
s’ha demostrat abastament que no hi ha una separació 
pràctica de poders, ja que la major part dels magistrats 
dels alts tribunals practiquen una forma de justícia arrela-
da en el franquisme, únic context en què aquestes situaci-
ons es poden produir. Cal fer net d’una vegada, per acabar 
definitivament amb els 40 anys de feixisme i 40 més de 
neofranquisme!

La nova avinguda 
de la Fàbrica Nova
Anunciada fa temps, fins a mitjan setembre de l’any passat 
no van començar unes obres necessàries al voltant del nou 
centre de la ciutat. Des de fa cinc mesos, es treballa en la 
nova avinguda davant de la Fàbrica Nova que ha de connec-
tar directament amb el carrer de Sant Joan d’en Coll i ser una 
alternativa viable a la carretera de Vic per descongestionar 
un trànsit creixent a la zona, ja que es podrà circular directa-
ment des del passeig del Riu fins al pont de Ferro. Executats 
els serveis d’infraestructura, la segona fase de la urbanització 
que s’iniciarà al maig hauria d’estar enllestida a l’octubre, si 
no tornen a fallar les previsions municipals, com en tantes 
obres. Això suposarà un nou tram de circulació entre els car-
rers de Bertrand i Serra i Sant Joan d’en Coll. Està previst que 
la totalitat de les obres acabin la primavera de 2021, amb la 
urbanització definitiva de la rotonda del Remei, que des del 
juliol de 2017 funciona de manera provisional.

bot, i els Jardins de Llum, que presenten 26 projectes i 2 
exposicions, són alguns dels actes destacats de la Festa 
de la Llum, administrada per l’associació de Dones Em-
presàries (DEIM), que havia començat el dia 14 amb el 
pregó de Carlota Riera, degana de Ciències de la Salut de 
la UVic-UCC. 

Anna Rotllan i el CAE 
reben el Premi Séquia 
25 de febrer. La FUB i la Junta de la Séquia lliuren al Mu-
seu de la Tècnica el quart Premi Séquia a Anna Rotllan, 
catedràtica de francès i promotora de la Francophonie, i el 
CAE, representat per Ignasi Muncunill.

Es presenta la campanya 
Amnistia ara! 
26 de febrer. L’auditori de la Plana acull la presentació 
de la campanya Amnistia ara!, amb la intervenció de la 
presidenta d’Òmnium, Marina Llansana, la periodista 
Nia Escolà, Berni Sorinas, membre de la PAH Bages, i 
Alba Rojas, coordinadora de l’Ateneu Cooperatiu Cata-
lunya Central. 

L’Aixada porta 
el món medieval al Balç 
29 de febrer. El carrer del Balç es converteix en Civitas, 
en una recreació històrica de la societat medieval, en la 
23a edició de la Fira de l’Aixada, on participen 500 ac-
tors, de 34 grups, i un total de 200 parades de gastrono-
mia i artesania.

L’espectacle Desobediència en l’Encesa 
de la Nova Llum (Enric Armangué Jorba)



8 EL POU · MARÇ 2020

favets...

La glòria i l’esforç
o soc aficionat a l’esport, a cap, però sé, 
evidentment, qui són el Messi, el Cris-
tiano Ronaldo, el Rafa Nadal o el Pau 
Gasol. D’altres em són familiars de tant 
sentir-los anomenar però em costaria 

ubicar-los. Kimi Raikkonen, per exemple. Em sona el 
seu nom d’escoltar-lo als telenotícies però no sabria dir 
si corre amb moto, si juga al golf o si és un tennista. Ara 
sí que ho sé perquè l’he vist al diari i el titular ho dei-
xava clar: «Kimi Raikkonen, pilot de l’Alfa Romeo Ra-
cing». No llegeixo l’entrevista però la vista se me’n va a 
un destacat on diu «Al darrere de la Fórmula 1 hi ha molt 
més avorriment del que sembla». I  ho crec, és clar, i no 
sento que m’hagi descobert res, però penso que és una 
afirmació que hauria de fer pensar molta gent –malaura-
dament, molta gent adulta– i que seria ideal per comen-
tar-la a les escoles. 

No crec que hi hagi gaire canalla sense trastorns impor-
tants que diguin que de grans volen ser consultors en pro-
tecció de dades o tècnics de logística. És més normal que 
somiïn ser futbolistes, cantants, actors o actrius, bombers, 
policies... o corredors de Fórmula 1. Tot de feines d’acció 
i d’activitats brillants darrere les quals hi ha també molt 
avorriment, moltes hores de preparació, moltes hores 
d’estudi o moltes hores d’entrenament. I seria bo que els 
aspirants a aquelles professions tan llampants ho sabessin 
amb antelació si és que s’hi volen dedicar. I que la res-
ta, els que ja tenim la vida feta, ho sabéssim valorar. Que 
penséssim que prèviament als seus moments de glòria hi 
ha molta feina i moltes renúncies. I que això és així tant 
per a un gran músic com per al rei de la cançó de l’estiu; 
tant per a un premi Nobel de literatura com per a un au-
tor de best-sellers. Diria que hi ha tan sols una excepció 
i és una excepció que aquests dies es fa bastant evident 
arran de la celebració a Madrid de la fira d’art contem-
porani ARCO. Darrere aquelles suposades obres artísti-
ques sense solta ni volta només hi ha la impostura dels 
seus autors, la complicitat dels crítics i la connivència de 
les galeries i de tots els que viuen d’aquell gran negoci. 
Això també s’hauria d’explicar sense embuts a la canalla. 
Perquè d’adults no restessin acomplexats ni es deixessin 
entabanar amb aquella gran mentida.

Van den Eynde, l’estratega
mb gran expectació mediàtica, que com-
petia amb el rodatge de la sèrie Hache 
amb presència d’Eduardo Noriega, davant 
del Casino, l’advocat penalista Andreu 
Van den Eynde, expert en estratègia, va 

respondre les preguntes de la periodista manresana Núria 
Bacardit en una sala plena de gom a gom. De pare trotskis-
ta, que defensava el dret d’autodeterminació als anys 70 del 
segle passat, té clar que no ajudarà mai els nazis «per termes 
ideològics». La política a l’estat està polititzada i retardaran 
expressament l’accés a Estrasburg. Però ja des del 2016, quan 
va defensar Carme Forcadell, pensava colar una qüestió 
prejudicial, que sí que va fer el 2019 amb l’Oriol Junqueras. 
Darrere del judici hi ha una estratègia que espera que doni 
rendiment «sobretot quan s’arribi al Tribunal de Drets Hu-
mans d’Estrasburg, on haurien d’aflorar les mines que hem 
anat posant al camp de batalla». Va viure l’1-O fent un asses-
sorament legal voluntari a un centre de votació on va veure 
l’actuació d’uns 150 policies antidisturbis. Al responsable po-
licial li va mostrar el carnet d’advocat «i quan em vaig girar 
em van pegar un cop de porra i em van expulsar del lloc». 
No va posar denúncia perquè entenia que no havia de ser 
protagonista com a advocat, però «hauria prosperat».

En un estat «sense transició política» ni rendiment de 
comptes amb el passat, el judici de l’1-O va ser una experi-
ència traumàtica molt dura, on Van den Eynde fins i tot 
s’hi va jugar la salut, amb una infecció arran d’una pedra 
al ronyó, a causa d’un alt nivell d’estrès. Denuncia que en el 
judici als independentistes al Tribunal Suprem, els advo-
cats no van poder desplegar al màxim els seus arguments. 
No els van deixar preparar la defensa en una situació de 
presa d’ostatges que condicionava molt la seva estratègia. 
Reconeix que el president de la Sala, Marchena, és i es creu 
intel·ligent, «però li vaig plantar cara, tot i que no li podies 
prendre el protagonisme». Sobre la sentència, és contun-
dent: Per arribar a la conclusió, que segons ells, «anar a 
votar no és un acte de manifestació, els poden reprimir 
i si segueixen votant és un delicte, s’inventen 50 pàgines 
inintel·ligibles per justificar-ho». Al seu parer, desescalar 
el conflicte és un interès compartit entre els catalans i els 
espanyols. Els presos no volen l’indult ni sortir a qualsevol 
preu. Només la política determinarà la solució definitiva. 

N A
Jordi SardansJosep M. Oliva
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El futur de les 
polítiques socials 
a Manresa

er fer els honors al títol d’aquesta secció 
del Pou –Favets... i tremendos– comen-
çaré amb una afirmació que molts tro-
bareu sorprenent i alguns o algunes, fins 
i tot irritant. A Manresa fa mes d’una 

dècada que els successius governs municipals no han es-
tat capaços d’impulsar cap política social digna d’aquest 
nom. Han fet, això sí, polítiques sectorials de serveis soci-
als, amb més o menys fortuna, però  no és exactament el 
mateix ni de bon tros. 

Les polítiques de serveis socials són un conjunt de recursos 
i prestacions pensats per atendre, exclusivament, les perso-
nes que es troben en situació de vulnerabilitat.  Les políti-
ques socials, en canvi, inclouen els recursos i prestacions 
de serveis socials però en el marc d’estratègies inclusives 
adreçades al conjunt de la societat, que tenen en compte la 
dimensió estructural dels problemes socials i es proposen 
actuar sobre les causes i no només sobre els efectes. Aques-
ta visió reduccionista i estreta de les polítiques socials que 
han tingut els governs manresans dels darrers deu anys 
han  provocat dos efectes perversos: la reducció del treball 
dels professionals socials a la labor assistencial i burocrà-
tica de la gestió de prestacions, i la invisibilitzacio d’altres 
tipus d’intervencions més preventives i comunitàries.

En descàrrec de les persones que han governat la ciutat al 
llarg de la darrera dècada, direm que no es tracta només 
d’un problema de Manresa. Ben al contrari, l’ofensiva neo-
liberal i la crisi econòmica han generat un augment expo-
nencial de la demanda de prestacions assistencials que ha 
obligat els ajuntaments a fer de bombers permanentment, 
sense poder preveure on començaria el següent incendi. 
 
Però així no podem continuar. Ha arribat l’hora de posar 
rumb cap a unes polítiques socials que es centrin a analit-
zar i transformar aquells aspectes de l’economia, de la so-
cietat, de la població i de la política que són necessaris per 
garantir una existència social digna a tots els ciutadans. 

P

...i tremendos

Em direu que per avançar en aquest nivell calen decisions 
polítiques de país i lleis que no depenen de l’Ajuntament. 
És veritat, però això no treu que, a nivell local, es pugui 
avançar en el marc de les competències municipals.

En el Pla d’Actuació Municipal, actualment en fase d’elabo-
ració, hi ha cinc instruments a través dels quals es podria, 
si hi hagués voluntat política, començar a construir una 
política social digna d’aquest nom. El Pla Estratègic de Ser-
veis Socials, el Pla Estratègic d’Envelliment i Dependència, 
el Pla d’Igualtat de Gènere, el Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
per als Centres Educatius i el Pla de Nova Ciutadania són 
l’oportunitat per marcar un nou full de ruta cap a la supera-
ció de l’herència paternalista i assistencial del model actual i 
avançar cap a un nou paradigma basat en el reconeixement 
de las polítiques socials com a dret universal subjectiu i no 
com a ajuda graciable en funció de la voluntat política i la 
disponibilitat pressupostària. De poc serviran tots aquests 
plans si responen a la mateixa lògica departamental i assis-
tencial que fins ara. Cal que siguin instruments coordinats 
entre si en la seva elaboració i en la seva execució, amb un 
únic lideratge polític fort, que doti de direcció estratègica el 
conjunt dels departaments –educació, sanitat, serveis soci-
als, habitatge, ocupació, etc.– que tenen competències sec-
torials en polítiques socials. 

@carles_claret

Josep Ramon Mora
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retrats

Laura Serrat

Un vestit de color violeta reposa sobre una taula de fusta. És la peça de la sastreria La 
Disfressa que més estima Maria Jesús Isart. Amb les mans, acaricia els botons negres i el 
teixit de vellut del vestit. Se l’acosta al rostre i l’olora. Entre les teles, intueix el perfum del 
seu pare. Ell sovint es vestia amb aquesta disfressa per interpretar papers dalt de l’escenari. 
Els anys han volat però la Maria Jesús conserva la peça com una de les joies de la botiga. El 
negoci és un autèntic museu de vestits d’època amb gavardines, barrets de copa i faldilles 
de campana que brillen com si fossin noves gràcies a l’agulla i al didal de la Maria Jesús. Ella 
practica l’art de la restauració. En lloc d’arraconar les disfresses més velles i descolorides, els 
treu la pols i els dona una nova vida. Des de fa més de quaranta anys, regenta el negoci de 
lloguer de disfresses de Manresa que té com a clients els actors teatrals que es posen en la 
pell d’un personatge, però també aquells que volen lluir un vestit únic per Carnaval. 

El vestit adquireix un to fúcsia amb la llum del sol que entra per la finestra. La Maria Jesús el 
col·loca en un penjador al costat d’altres disfresses de colors. Roses, turqueses, verds, vermells 
i grocs. El pis de La Disfressa està ple de vestits llargs, corones i màscares venecianes. És l’at-
mosfera d’un conte de fades on sembla que els objectes puguin volar. La Maria Jesús s’atura al 
davant de la prestatgeria on guarda guions teatrals antics escrits per autors manresans. Agafa 
un llibre amb les pàgines esgrogueïdes i l’obre. De la llunyania, li arriba el so del seu pare re-
citant versos dalt de l’escenari. Ella va créixer en una família que estimava el teatre. Era la més 
gran de cinc germans i sempre acompanyava el pare als assajos. «Era un artista que escrivia 
poemes, interpretava i pintava els decorats», destaca. Mirant el seu pare va aprendre a trepitjar 
l’escenari i a interpretar papers. Avui dia, encara continua fent teatre amb el grup l’Espantall. 

La Maria Jesús observa les arracades brillants que es va posar per interpretar l’obra Ventafocs 
anys enrere. La botiga està plena de records de la seva joventut. Avança a pas lent per les cam-
bres cobertes de vestits preparats per cosir. En una butaca vermella li sembla veure la seva si-
lueta juvenil posant fil a l’agulla a les teles. Només tenia vint-i-dos anys quan, juntament amb 
dos socis més, va posar-se al capdavant del negoci, l’any 1979. En aquella època es va tornar 
a legalitzar el Carnaval, després de la dictadura franquista, i encara hi havia reticències entre 
la població per sortir disfressat al carrer. «Tot i així, molts s’hi atrevien i venien a la botiga a 
demanar vestits d’època. Com que no coneixia l’estil de cada període històric me n’anava a la 
biblioteca a buscar informació i l’endemà els rebia amb els models preparats», explica. Durant 
els primers anys, la Maria Jesús tenia por davant d’aquelles muntanyes de roba inacabables. 
Amb el pas del temps, però, es va adaptar a la botiga i la botiga es va adaptar a ella. 

Com les pàgines d’un llibre, la vida de la Maria Jesús ha anat corrent. La seva història va 
lligada a la sastreria i a cadascun dels vestits que conserva. L’ambient màgic de la botiga 
la influeix fins al punt que confessa que si pogués tornar a la casella de sortida estudiaria 
literatura. «Sempre m’acompanya una llibreta i un bolígraf. Passejant trobo vells, senyores i 
infants que podrien ser els personatges d’un conte». La sastreria podria esdevenir l’escenari 
d’una història fantàstica. «Què passarà amb les disfresses quan em jubili?», es pregunta. 
Retorna la mirada al vestit violeta que portava el seu pare. Ell ja no hi és, però el vestit con-
tinua viu a través d’altres cossos. El vent del temps bufa i s’emporta històries, però l’essència 
d’una ànima pot restar amagada darrere les teles d’un vestit violeta. 

El vestit infinit

Marc Prat

Maria Jesús Isart
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Manresa es destapa com 
una plaça cinematogràfica 

de referència

Rodatge d'una seqüència de la sèrie Hache al carrer de Sobrerroca. (Foto: Francesc Rubí)
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tema del mes

Carles Claret

tema del mes

Durant les últimes setmanes de febrer, diversos punts de la ciutat 
han acollit el rodatge de la segona temporada de la sèrie Hache, 

produïda per la plataforma mundial per streaming Netflix. Els 
primers nou episodis també van tenir exteriors manresans que 

es reconeixen fàcilment. La bona gestió de la Manresa Film Office 
municipal a l’hora de facilitar la feina als professionals audiovisuals i 
la diversitat de localitzacions disponibles estan creant sinergies molt 

potents amb el setè art.

any 2017, Man-
resa va acollir 
la filmació de 
sis produccions 
audiovisua ls . 
L’any següent, 
el 2018, tretze. 

El 2019, la xifra es va disparar fins a 
vint. Aquest augment de la requesta 
de la ciutat com a escenari fílmic té 
les seves causes. Per a Joan Calmet, 
regidor de Turisme i Projecció de la 
Ciutat, «fins fa quatre anys i tres me-
sos, durant el rodatge de 7 raons per 
fugir, la incidència de les produccions 
audiovisuals a Manresa era menor. 
He de dir que qui va iniciar la feina 
conjuntament amb els tècnics va ser 
Mireia Estefanell i, posteriorment, 
també van treballar-hi Neus Come-
llas o Anna Crespo des del vessant 
de l’àrea de Cultura. Però, a través de 
la Manresa Film Office, en els últims 
anys ens hem posat les piles». 

Al capdavant de l’oficina hi ha el tèc-
nic Aleix Farrés, que, amb l’experi-

L' ència dels darrers anys, ja hi té la mà 
trencada a l’hora de rebre projectes, 
orientar les productores i facilitar-los 
la feina. També treballa a l’àrea de 
fires i mercats, fet que li dona «una 
visió més àmplia dels equipaments 
dels quals disposa la ciutat, de l’es-

pai públic i de la feina de col·lectius 
com la Policia Local, els conserges i 
encarregats d’espais, el personal de 
manteniment i jardineria, etc.», ens 
explica Farrés. Des del punt de vista 
del govern municipal, Joan Calmet 
afirma que acollir rodatges «ens agra-
da, ens hi sentim còmodes i, a nivell 
de tributs i facilitats, ens hi posem 

molt bé. Penso que és una bona eina 
de projecció de ciutat». Per a Calmet, 
a part de l’assequibilitat de les taxes 
d’ocupació d’espai públic, publicitat 
i lloguer d’espais, entre altres, que es 
calculen en funció de la projecció que 
té cada projecte, la clau de l’èxit de 
Manresa és «la bona acollida que els 
dispensem». 

En aquest sentit, destaca la bona 
feina que s’ha fet des de la Manresa 
Film Office, que ha portat a una mul-
tinacional com Netflix a «voler repe-
tir a Manresa». Calmet opina que «en 
ciutats més grans, la qualitat de tracte 
i proximitat és molt diferent i els re-
queriments molt més complicats. A 
nosaltres ens engresca i fa que incre-
menti l’autoestima dels ciutadans». A 
banda, «genera un impacte econòmic 
molt més potent del que sembla». De 
fet, Netflix, segons ens informen des 
del mateix Ajuntament, ha calculat 
que la producció de la primera tem-
porada d’Hache ha generat a la ciutat 
un retorn que ronda 1.200.000 euros.  

«Netflix calcula que la 
producció de la primera 
temporada d’Hache 
ha generat a la ciutat 
un retorn que ronda 
1.200.000 euros»
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Film office
Creada el 2011, en el moment de l’ocàs 
del Fecinema (Festival de Cinema Ne-
gre) la Manresa Film Office és un ser-
vei públic de l’Ajuntament de Manresa 
i membre de la Barcelona-Catalunya 
Film Comission. Una oficina que, des 
de l’inici, es va  pensar per donar el su-
port necessari i estalviar temps, diners 
i esforç a les productores interessades. 
Però no va ser fins a finals de 2016, amb 
Aleix Farrès al capdavant, que l’oficina 
no va començar a treballar a fons i, ben 
aviat, en conseqüència, a captar pro-
jectes de certa envergadura que s’han 
incrementat progressivament en els úl-
tims quatre anys. Un dels èxits d’aquest 

servei municipal, indica el tècnic Aleix 
Farrès, «és que és una finestra única, 
un servei públic que centralitza totes 
les peticions de clients i productores 
i, en la mesura del possible, se’ls asses-
sora per treure un màxim rendiment 
quan filmin a Manresa».  

Al marge dels ingressos en taxes –un 
aspecte que, en període d’expansió i 
captació de projectes, passen a un se-
gon pla–, el regidor Joan Calmet refor-
ça la idea de retorn a la ciutat de les 
produccions amb la vehiculació, a tra-
vés de la mateixa oficina especialitza-
da en audiovisuals de «personal per al 
rodatge a través de l’Oficina d’Ocupa-

ció, la dinamització del sector de hos-
taleria o l’organització de càstings per 
a disposar d’extres retribuïts». Aleix 
Farrés explica que, per a la productora, 
«tenir aquest acompanyament i suport 
amb gent de la ciutat mateix és un luxe 
i augmenta el bon regust de boca de la 
gent que hi ve a treballar». 

El cinema i les sèries de gran pressu-
post suposen un desplegament espec-
tacular, però el rodatge de campanyes 
i espots publicitaris també reporta 
rèdits a la ciutat. Aleix Farrés explica, 
per exemple, que Manresa acull «el 
rodatge i les sessions fotogràfiques de 
promoció de moltíssims cotxes com el 

Transformació d'un tram del Passeig en l'entorn d'un club nocturn barceloní als anys seixanta (Fotos: Carles Claret, Marc Prat, Francesc Rubí). 
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Hyundai Santa Fe, a la plaça del Mil-
centenari amb Montserrat de fons, 
Chevrolet, o Mercedes, que utilitza 
el centre logístic de l’antiga Pirelli... 
També TV3, Antena3 o Movistar ens 
escullen per gravar-hi. En aquest cas, 
també es prima que les gestions es pu-
guin fer ràpid i els espais estiguin dis-
ponibles en períodes curts de temps». 

Localitzacions
Toni Duch és localitzador, o sigui, un 
professional especialitzat a gestionar 
projectes audiovisuals de cara a recer-
car i tenir disponibles espais urbans i 
naturals, finques o altres. Molt sovint, 
el procés que acaba en una sessió de 

fotos o un rodatge passa per la inter-
mediació d’algú com ell. Les agències 
publicitàries, productores o professio-
nals en general «ens envien les dades 
i el material per correu i es té una re-
unió prèvia. S’hi parla dels requisits 
artístics, logístics i de pressupost». El 
president de l’Associació de Localitza-
dors de Catalunya (ALOCAT) explica 
que «la informació prèvia són layouts, 
en cas de ser una fotografia –un esbós 
del que es busca–; un storyboard, en 
cas dels espots publicitaris –conformat 
per una successió de dibuixos equiva-
lents als plans com si fos un còmic–, o 
el guió cinematogràfic quan és una pel-
lícula. Quan es tracta d’això últim, els 

professionals el llegim i el desgranem 
en diferents localitzacions».

Tot i estar ben informats i disposar 
d’amplis catàlegs i localitzacions prè-
viament seleccionades, «els criteris de 
selecció final els estableixen els clients; 
és a dir, directors d’art, directors, fo-
tògrafs, directors de producció –quan 
cal invertir un pressupost important o 
cal determinar temes de logística. En 
aquest sentit, i també en el cas de Man-
resa, és important el bagatge i les ex-
periències anteriors sobre el terreny». 
Ho confirma Toni Duch, que assenyala 
que els interessats solen enviar «refe-
rències a partir de fotos de localitzaci-
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ons de treballs anteriors o d’internet. 
A partir d’aquí, comencem a treballar 
a través dels nostres arxius i contactes 
personals, de cara a poder aconsellar la 
millor opció o la més viable».

Duch reconeix que «la facilitat per 
obtenir permisos i el pressupost, per 
descomptat, poden influir en l’elecció 
del lloc de rodatge». En qualsevol cas, 
sovint «el client marca exactament el 
que vol i trobar el lloc que més s’ajus-
ti al que es demana és determinant». 
Aleix Farrés, en aquest punt, destaca 
que «si el director s’enamora d’un lloc, 
encara que s’hagi de negociar o de pa-
gar més, si hi ha pressupost, s’acaba 
fent el possible per aconseguir-ho». 
Com a localitzador, Duch confirma 
que, per descomptat, l’última paraula 
«és la del client, la marca en el cas de la 
publicitat». En cinema –com avançava 
Farrés– «qui acaba decidint és el direc-

tor o el productor executiu», que és qui 
hi inverteix els diners.

Rodar a Manresa
L’existència d’ALOCAT, nascuda el 
2017, és el resultat, com explica Toni 
Duch, «de la posada en comú i unifica-
ció de certs criteris dels professionals 
dedicats a la recerca i gestió de localit-
zacions per a tota mena de producci-
ons audiovisuals que es realitzen a Ca-
talunya». Com en el cas de la film office 
de Manresa, el gremi de localitzadors 
pretén «generar un procés de treball 
amb garanties de transparència i bones 
pràctiques, en què tant institucions 
oficials com propietaris de localitzaci-
ons privades i productores gaudeixin 
d’un servei eficient i de qualitat».

Pel que fa a les localitzacions manresa-
nes, des d’un caràcter general, Toni 
Duch opina que pesen molt aspectes 

com «l’autenticitat, el caràcter i la his-
tòria». Un indret com l’antiga planta 
de Pirelli, on, d’alguna manera, s’ha 
aturat el temps, esdevé perfecte per 
a rodatges o sessions de tipus under-
ground. En la primera temporada de 
la sèrie Hache, per exemple, l’antiga 
factoria de pneumàtics es va convertir 
en les oficines del Port de Barcelona. 
Aleix Farrés indica que «els 12.000 
metres quadrats de la planta tenen 
moltes possibilitats i, de manera rela-
tivament fàcil, es pot reservar una part 
per a rodatges de tot tipus. Pirelli té de 
tot, fins i tot un refugi antiaeri a la lle-
ra del riu». Tornant a l’autenticitat que 
apuntava Toni Duch, el regidor Cal-
met també recorda patrimonis man-
resans com «la llibreria Roca, la més 
antiga del país, en la qual la propietària 
s’ha dedicat a conservar-ne l’essència». 
De fet, l’establiment ja va ser el motor 
de Rosa, la seqüela de la telesèrie Po-
blenou, que TV3 va rodar a Manresa. 

En l’espai web que, com a film office, 
Manresa té reservat dins del conjunt 
que agrupa la Barcelona Film Comis-
sion, la ciutat ofereix un catàleg bàsic 
d’espais públics atractius per a sessi-
ons fotogràfiques i filmacions com els 
edificis històrics: la Seu, l’Ajuntament, 
l’Anònima, els Jutjats Vells, l’Auditori 
de Sant Francesc, el cementiri, l’antic 
escorxador de la plaça Bages i la bi-
blioteca adjunta, el Casino i els seus 
entorns modernistes, l’institut Lluís 
de Peguera, Arts i Oficis, Casa Caritat, 
les esglésies del Carme i Sant Marc, 
la capella de la Mare de Déu del Pò-
pul, les farineres Albareda i Florinda, 
les fàbriques Balcells i dels Panyos, el 

A dalt, un fotograma del videoclip de la cançó de Gossos Voldria dir-te, dirigit per Manel Buch. 
A sota, entorn de l'Anònima durant el rodatge de la segona temporada de la sèrie Hache. 
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quiosc de l’Arpa, el teatre Conservato-
ri o els Dipòsits Vells. També s’hi in-
clouen construccions més modernes, 
però que marquen una etapa històrica 
molt determinada com els habitatges 
de la Sagrada Família o de l’Avecrem 
(anys cinquanta i seixanta) o el Centre 
Hospitalari (anys vuitanta).

També s’hi exhibeixen els vials, places 
i punts del centre històric més desta-
cats, com el Passeig, el Born, la Plana 
de l’Om, el carrer de Jaume I, l’arc del 
carrer d’en Botí, el carrer del Balç, la 
plaça de Sant Ignasi Malalt i el passatge 
que el comunica amb la plaça Major o 
la plaça Montserrat. També s’ofereixen 
indrets singulars com el refugi antiaeri 
de la Renaixença o les escales interiors 
del carrer de Vallfonollosa. Per últim, 
l’entorn de l’Anella Verda també acull 
espais periurbans que poden resultar 
molt per a filmacions o sessions foto-
gràfiques com la Séquia, el moll de po-
tassa entre la via del tren i el Cardener, 
les construccions de pedra seca, el camí 
dels Corrals, sota del Puigcardener i la 
Seu, el parc de l’Agulla o l’Oller de Mas. 

L’Anònima, un indret clau
Com explica Aleix Farrés, durant el 
rodatge d’Hache, les dependències de 
l’Anònima «estan ocupades per entre 
100 i 150 persones. Hi ha instal·lada 
l’oficina de producció i l’esplanada del 
davant esdevé un aparcament ampli 
per als vehicles relacionats amb la fil-
mació». Farrés explica que, un cop 
l’equipament va passar a titularitat 
municipal, va oferir-li «a l’Oriol Far-
ré, dels Gossos, com a localització del 
videoclip de la cançó Voldria dir-te», 
un tema amb la col·laboració d’Alguer 
Miquel (Txarango) del disc Zenit, que 
el conjunt manresà va publicar el 2016. 
Manel Buch, director del clip, que es 
va portar a terme amb la producció de 
Zerozeroprod, «es va enamorar de l’es-
pai». A partir d’aquí la potencialitat de 
l’indret va créixer exponencialment. 

I, de retruc, la reputació de Manresa 
en l’àmbit de l’audiovisual. Aleix Farrés 
apunta que, a excepció de molt pocs i 
ni que fos per valorar la idoneïtat d’una 
localització, «en algun moment o altre, 
han passat per Manresa els millors di-
rectors de l’estat». Altres fites impor-

tants recents han estat els rodatges de 
la campanyes nadalenques del canal 
Antena3 dels anys 2018, al carrer de 
Jaume I, i 2019. Farrés comenta que hi 
ha interès per tot tipus d’emplaçament 
i que «s’ha rodat al nord i al sud de la 
ciutat, en espais privats». Fins i tot la 
Séquia apareix a la primera temporada 
d’Hache. «Els ho vaig proposar jo per a 
una seqüència en què s’havien de des-
fer d’un cadàver. Van mirar algun pe-
nya-segat de la zona del camp de tir per 
no haver-se de desplaçar gaire lluny i 
poder descartar haver d’anar a Barcelo-
na. Finalment van decidir que la Séquia 
era perfecta per filmar-hi l’escena».  

Com en la primera temporada, el ro-
datge d’Hache situa l’epicentre en el 
xamfrà entre el Passeig i el carrer de 
l’Arquitecte Oms, on hi ha ubicada 
l’entrada del club Albatros. En aquesta 
segona temporada, les filmacions més 
comentades pels veïns s’han concentrat 

en indrets com el carrer de Sobrerro-
ca, ambientat durant una tarda-vespre 
com un vial barceloní als anys seixanta. 
Es va aprofitar un dels portals per si-
mular l’entrada d’una modesta pensió 
i un dels establiments per ubicar-hi 
un bordell. Un altre espai del catàleg 
que va fer fortuna per a la sèrie va ser 
la zona dels habitatges de la Sagrada 
Família. Construïts als anys cinquan-
ta com a habitatge familiar promogut 
per la Caixa de Manresa, van resultar 
perfectes com a escenari d’una de les 
seqüències protagonitzades per l’actor 
cantàbric Eduardo Noriega, que a Hac-
he encarna un inspector de policia.

7 raons per fugir
En el lliurament dels Premis Gaudí del 
cinema català el 19 de gener, els man-
resans Gerard Quinto, David Torras 
i Esteve Soler, directors de la cinta 7 
raons per fugir pujaven a l’escenari per 
recollir el premi especial del públic i, 

Dues seqüències de la pel·lícula 7 raons per fugir, dirigida pels manresans 
Gerard Quinto, Esteve Soler i David Torras. (Fotos: Compacto i No hay banda).
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en els seus discursos d’agraïment van 
subratllar el paper que havia tingut la 
ciutat a l’hora de tirar endavant el pro-
jecte. 7 raons per fugir, amb guió d’Es-
teve Soler, narra set històries que bar-
regen horror i comèdia. Set moments 
d’humor negre estranys, però pròxims, 
que parteixen de les obres teatrals de 
la Trilogia de la Indignació del mateix 
autor. El guionista hi descriu visions 
surrealistes d’una societat disfuncional 
que no progressa: la família, el nen po-
bre, els veïns, la inquilina, l’empresari, 
l’atropellat i les noces. 

Rodada el 2017 i amb un repartiment 
de luxe conformat per, entre altres, 
Emma Suárez, Sergi López, David 
Verdaguer, Jordi Sánchez, Antonio 
Resines, Francesc Orella i Aina Clotet, 
la cinta ha tingut molt recorregut en 
festivals de renom com el de Màlaga, 
on va competir en la secció oficial, i 
en les gales de lliurament dels premis 
Goya de l’acadèmia del cine espanyola 
i finalment els Gaudí. Els directors van 
decidir cedir el guardó a la ciutat en una 
recepció que va tenir lloc a l’Ajuntment 
el 13 de febrer i en la qual van signar al 
Llibre d’Honor. Quinto, Torras i Soler 
van manifestar la voluntat que l’estatu-
eta quedés instal·lada a l’auditori de la 

Plana de l’Om. El guionista de la pel·lí-
cula manresana manifesta l’agraïment 
absolut «al suport que hem rebut per 
part de tothom. És el millor film se-
gons el públic i sembla lògic cedir-lo 
precisament al públic, al nostre públic. 
Tots tres som manresans i membres del 
Cineclub, que ens ha vist créixer com a 
cinèfils i cineastes. Pensem que és cohe-
rent que l’auditori de la Plana, on pro-
jecta habitualment l’entitat, es conver-
teixi en l’espai d’exhibició de l’estatueta».

Malgrat que Esteve Soler apunta que 
tots tres directors de la cinta «ens hem 
sentit inspirats per creadors man-
resans en el passat», Gerard Quinto 
indica que la seva pel·lícula no està 
inspirada en la ciutat «sobretot perquè 
no hi ha localitzacions exteriors on 
pugui ser identificada. És així perquè 
els protagonistes de les set històries 
estan atrapats en un espai interior del 
qual volen sortir, generalment un pis». 
A més, continua Quinto, la intenció és 
«que l’espectador pensi que el que veu 
pot passar en qualsevol localitat, ja si-
gui Manresa, Porto Alegre o Moscou. 
Per molt que la decoració sigui una 
mica desconcertant, en el sentit que 
els ubica en un espai no del tot realista 
i en una mena de futur passat».

Filmació familiar
David Torras explica que «quatre de 
les set històries es van poder rodar a 
Manresa. En el cas de les altres tres, 
no va ser possible». I concreta: «Ordre, 
per motius estètics i d’enamorament de 
l’escala del Konvent a la Colònia Rosal 
on es va rodar. Treball, per raons tècni-
ques que exigien un terra amb obertu-
ra a un espai gran. I, finalment, Com-
promís, que calia que es rodés en una 
església dessacralitzada. Tots dos frag-
ments van trobar encaix a Terrassa». 
Aleix Farrés revela que la primera idea 
dels directors era «utilitzar la Seu com 
a localització del guió de Compromís» 
i ell estava disposat a fer de mitjancer 
amb el rector per aconseguir-ho, però 
el desenllaç de la història que s’hi nar-
ra, mai tan ben dit, els hauria «posat 
en un compromís a tots plegats». 

Tot i que algunes gestions municipals 
no van arribar a bon port, David Torras 
reconeix que «de l’Ajuntament, n’hem 
rebut molt. Per exemple, l’empenta que 
va representar el seu suport quan no-
més teníem un projecte sense pràcti-
cament cap nom confirmat. I també la 
facilitat a l’hora de concedir permisos 
per ocupar part de la via pública amb 
els equips de rodatge o el no menys im-
portant suport institucional a l’hora de 
l’estrena i difusió del film. Ha estat un 
aliat molt còmplice i ho agraïm».

També està agraït Gerard Quinto al 
seu cercle familiar. «Els quatre epi-
sodis rodats a Manresa es van dur a 
terme a cases particulars. Família i 
Propietat, al pis on vivia la meva àvia 
paterna, que va morir poc abans de 
començar el rodatge». La localització 
de Solidaritat va ser el pis de l’altra 
«que és una mena de traster famili-
ar d’ençà que va morir fa anys i on ja 
vam rodar Interior. Família».  Progrés, 
finalment, es va filmar «al garatge on 
aparquen els cotxes els meus pares i 
tiets. Hem de dir que ens van posar 
totes les facilitats i que sempre els ho 
agrairem». I també als veïns amb qui 
no tenien cap vincle familiar. «Uns i 
altres, en major o menor mesura, van 
haver de suportar la presència d’un 
equip de 40 persones instal·lant, per 
exemple, cables i focus en llocs insos-
pitats, entre d’altres coses».

A dalt, els directors de 7 raons per fugir cedint el premi Gaudí a la ciutat de Manresa. 
A sota, Aina Clotet en un moment de la pel·lícula. 
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'Plácido' (1961)
Dirigida per Luis García Berlanga i amb guió de José Luis Azcona es va rodar en 
nombroses localitzacions de la ciutat, amb la participació d’actors i extres de la 
ciutat. Protagonitzada, entre altres, pel còmic català Cast Sendra, Cassen i per José 
Luis López Vázquez, la cinta narra les peripècies d’una petita ciutat provinciana 
en la qual a unes burgeses ocioses se’ls ocorre organitzar una campanya nadalenca 
amb el lema Sienta a un pobre en tu mesa. Mentrestant, a Plácido –Cassen– l’han 
contractat per participar amb el motocarro a la cavalcada de Reis, però sorgeix un 
problema que li impedeix centrar-se en la feina: el mateix dia venç la primera lletra 
del vehicle, que és el seu únic mitjà de vida. La pel·lícula es va endur la Palma d’Or 
al festival de Cannes i va ser nominada als Oscars de Hollywood.

Diversos moments de la filmació de la pel·lícula pels carrers de Manresa (Fotos: Antoni Quintana Torras). 
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'Rosa' 
(1995-1996)
Protagonitzada per Margarida Min-
guillón, Gemma Brió, Quim Gutiérrez 
–provinents de Poblenou– i per, entre 
altres, Emilio Gutiérrez Caba –que par-
lava català–, Juli Fàbregas, Pep Munné i 
Rosa Vila, va ser la seqüela de l’exitosa 
telesèrie de TV3 Poblenou, ambientada 
al voltant de la Barcelona postolímpi-
ca, després que a una família del barri 
transformat pels Jocs li toqui la loteria. 
El nucli familiar format per la Rosa i 
els seus tres fills es trasllada de Barce-
lona fins a Manresa per començar una 
nova vida regentant una llibreria. Allà 
coneixen nous personatges que con-
formen noves trames i noves històries. 
Els exteriors del serial es van rodar a 
Manresa, mentre que els interiors se 
seguien enregistrant en els platós que 
la televisió pública catalana tenia ar-
rendats a Esplugues de Llobregat. Amb 
periodicitat setmanal, es van emetre 
29 episodis, dirigits per Enric Banqué, 
Eduard Cortés i Sílvia Quer, sobre els 
guions de Josep M. Benet i Jornet, que 
també va ser pare de Poblenou. 

A dalt, els actors Rosa Vila i Ricard Borràs en el rodatge de la telesèrie a la plaça Major. 
A sota, a la dreta la protagonista Margarida Minguillón (Fotos: arxiu el Pou).
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'Hache' (2018-2020)
Creada per Verónica Fernández i dirigida per Jorge Torregrossa i Fernando 
Trullols, la sèrie produïda per Netflix és un drama estructurat amb tempo de thri-
ller, ambientat en l’ecosistema del tràfic de drogues a la Barcelona dels anys seixan-
ta. En aquest cas, diversos carrers i emplaçaments manresans van suplantar el barri 
xino de la capital catalana i, en diferents seqüències, el Passeig es va transformar 
en la Rambla. L’última seqüència de la primera tongada de nou capítols es va rodar 
a la plaça Major de Manresa. Inspirada en fets reals, el repartiment de la prime-
ra temporada va comptar amb nombrosos intèrprets catalans, al voltant del trio 
protagonista format per Adriana Ugarte, Javier Rey i Eduardo Noriega. La resta 
de cares conegudes de l’audiovisual català són Marc Martínez, Josep Julien, Ingrid 
Rubio, Àlex Casanovas, Roger Casamajor, Pau Durà o Laia Manzanares. De cara a 
la segona temporada, s’incorporen cares noves al repartiment, com el català Marcel 
Borràs, a qui s’ha pogut veure recentment rodant als carrers de Manresa.  

Diversos moments de l'enregistrament de la primera temporada d'Hache, produïda per Netflix al Passeig. (Fotos: Quim Vives - Manresa Film Comission). 
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Clara aposta de futur
L’aposta de Manresa com a escenari na-
tural de cine és ferma i decidida. Les es-
cenes d’interior de la segona temporada 
d’Hache s’estan rodant al Parc Audiovi-
sual de Catalunya a Terrassa. Aleix Far-
rés explica que «hi hem generat bones 
sinergies per complementar tot el que 
podem oferir des de Manresa». I com-
pleta la idea dient que, ara, «ni Terrassa 
ni Manresa queden tan lluny. Hi ha bo-
nes comunicacions i és possible treba-
llar-hi com a alternativa a les múltiples 
complicacions que té rodar en ciutats 
grans com Barcelona». Joan Calmet, des 
de l’Ajuntament, apunta que, producte 
dels bons rèdits obtinguts i tenint en 
compte les sinergies generades, «hem 
estudiat la possibilitat de poder habilitar 
espais al Palau Firal com a platós. És un 
recinte gran, força infrautilitzat i com 
més serveis es puguin oferir relacionats 
amb una mateixa producció millor». 
Aleix Farrés arrodoneix la idea explicant 
que, per a una productora «la concen-
tració del rodatge en un mateix indret o 
en l’entorn proper optimitza els recursos 
i redueix costos. Per això té tantes pos-
sibilitats un espai com l’Anònima». Un 
emplaçament a tocar del centre histò-
ric, amb espai per a l’estacionament de 
vehicles i amb una part per habilitar-hi 
oficines o magatzems de rodatge.

El cineasta Esteve Soler constata que 
«Manresa ha demostrat ser un decorat 
audiovisual amb un gran potencial per 
a qualsevol tipus d’ història. Tant de bo 
seguim descobrint que la ciutat no té lí-
mit com a escenari de la imaginació de 
futurs creadors». Soler brinda per l’apos-
ta municipal i la feina de la Film Office: 
«Els rodatges van a les ciutats a deixar-hi 
diners i la visibilitzen de mil maneres, 
per no parlar de la contribució creativa i 
artística que impliquen. Afavorir els ro-
datges ens enriqueix indiscutiblement». 

A banda del rodatge d’Hache aquest 
febrer, la productora també va escollir 
la ciutat per filmar-hi una altra sèrie 
pròpia creada pel català Oriol Paulo, 
El inocente, protagonitzada per Mario 
Casas, Aura Garrido i Alexandra Jimé-
nez. En aquest cas, els espais escollits 
van ser diversos carrers de la zona de 
les Bases de Manresa, espais absolu-
tament contemporanis. Sens dubte, Rodatge d'Hache al carrer de Sobrerroca aquest febrer (Fotos: Francesc Rubí).
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doncs, un cop engranada la dinàmica, 
les sinergies amb el sector audiovisual 
són contínues. «Entre els professionals 
s’ho diuen», comenta el responsable 
de la Film Office, Aleix Farrés. «Saben 
que aquí són ben rebuts i poden tre-
ballar bé. Els acompanyo a les localit-
zacions, els ajudo a tramitar llicències 
i permisos, faig de mediador, si cal, 
amb propietaris i privats, a diferència 
d’altres municipis». I afegeix, com ja 
apuntava anteriorment, aquí «la gestió 
de la mobilitat i l’ocupació de la via pú-
blica durant els rodatges és molt més 
senzilla i es negocia de manera directa, 
sense gaires intermediaris».  

L’èxit continua
Aleix Farrés té clar que el potencial 
de Manresa com a seu de rodatges i 
produccions audiovisuals «no ha to-
cat sostre». I és que les apostes per la 
ciutat continuen. Fa pocs dies, en una 
entrevista a RAC1, l’escriptor Javier 
Cercas revelava que ja hi ha encarri-
lada l’adaptació cinematogràfica de la 
seva novel·la Las leyes de la frontera. 
Una pel·lícula que està previst que es 
rodi entre Manresa i Girona, que diri-
girà l’andalús Daniel Monzón, cineasta 
que es va posar al capdavant de cintes 
tan celebrades com Celda 211 i El niño.

Per continuar atraient projectes, des de la 
Film Office, apunta Aleix Farrés, «tenim 
projectat un web on poder tenir penja-
des totes les localitzacions amb una breu 
ressenya i una fitxa tècnica que parli de 
superfície i estat dels espais com passa 

ara a l’espai que tenim fins de la pàgina 
de la Barcelona Film Comission». L’aspi-
ració, però, és que l’espai sigui molt més 
complet i «permeti a propietaris privats 
poder ensenyar també aquelles localit-
zacions que puguin resultar atractives».
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d'aquí i d'allà

Iranzu Martinez Orozi 
Ferran Sardans

l meu nom és Iranzu Martinez Oro-
zi. Vaig néixer a Huarte, un poble a 
prop de Pamplona. Tinc 28 anys i 
fa un parell d’anys que vaig arribar 
a Manresa. Abans havia estat vivint 
a Olesa perquè el meu company és 
d’allà. Ens vam conèixer a Itàlia, on 

vaig viure durant quatre anys. L’últim any de la carrera de 
Pedagogia el vaig fer a Parma i l’any següent vaig cursar un 
màster sobre formació d’adults a Bolonya, on em vaig po-
der especialitzar en temes de joves en risc d’exclusió social 
relacionats amb l’esport.

Cada cert temps necessito canviar d’aires i descobrir nous 
idiomes i noves cultures. En tornar d’Itàlia vam decidir 
anar a viure a la terra de la meva parella. Jo tenia moltes 
ganes de descobrir Catalunya i aprendre el català, que és 
una llengua que sempre m’ha interessat molt. Parlo també 
castellà, basc i italià, fet que m’ha facilitat molt aprendre el 
català. He fet diversos cursos del Consorci per la Norma-
lització Lingüística, tant a Olesa com a Manresa, i fa poc 
temps he aprovat el nivell C1. La valoració que faig dels 
cursos, els materials didàctics i els professors és merave-
llosa. A més, s’han espavilat molt a l’hora de fer cursos a 
distància per poder compaginar la vida laboral amb l’apre-
nentatge de la llengua pròpia del país. 

Estar en un entorn en què la majoria de gent parla gaire-
bé sempre en català, poder veure la televisió en aquesta 
llengua i el fet de parlar-lo amb la meva parella m’ha per-
mès poder-lo aprendre amb certa rapidesa. Ser bilingüe 
m’ha ajudat molt, perquè a Huarte les llengües oficials 
són el castellà i el basc, però també l’interès i les ganes 
d’aprendre’l.

Actualment estic estudiant Educació Social a distància per 
la UOC i treballo a la Creu Roja de Manresa com a tècnica 
de refugiats i sense sostre. És una feina imprescindible, que 

(Navarra)

E
«Estic estudiant Educació Social a distància 
per la UOC i treballo a la Creu Roja de Manresa 
com a tècnica de refugiats i sense sostre»

m’apassiona. Estic molt contenta d’haver optat per viure a 
Manresa, ja que té tots els serveis que puc necessitar, però 
no és una gran ciutat atapeïda i estressant. Venint de poble 
té la mida justa. A nivell professional m’hi he pogut desen-
volupar bé i crec que la seva gent és molt simpàtica i acolli-
dora. Quan vivíem a Olesa veníem sovint a la Taverna dels 
Predicadors i sempre m’havia semblat un lloc perfecte per 
viure. Ara em reafirmo en aquesta decisió. 
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indrets

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

s troba situat al Solsonès, prop de 
l’extrem septentrional. Es localitza al 
Nord de Canalda, al terme d’Odèn, 
un dels municipis que formaran 
part del futur Parc Geològic i Miner 
del Solsonès–Alt Urgell. El Puig So-
birà, que s’inclou dintre del Pirineu, 

forma part dels indrets que molt sovint s’anomenen Pre-
pirineu. Tot i això és una part integrant de les serralades 
pirinenques que s’estenen pels sectors septentrionals de la 
comarca del Solsonès, per d’altra banda integrants de la Ca-
talunya Central, com la totalitat de la comarca. Amb tot, 
el Puig Sobirà es situa ben a prop del límit meridional dels 
Pirineus, a tocar de la Depressió Geològica de l’Ebre, que 
s’estén per la major part del Solsonès.

Si el Puig Sobirà és un relleu pirinenc, la Roca de Canal-
da, molt propera, ja pertany a la depressió acabada d’es-
mentar. És a dir, el límit entre les dues unitats geològiques 
que constitueixen el Solsonès passa a prop d’aquest indret, 
com també passa a prop de Berga. Aquest límit el consti-
tueix l’anomenada Falla Sudpirinenca. I un indret directa-
ment relacionat amb aquesta estructura que marca el límit 
meridional del Pirineu és l’encavalcament de Puig Sobirà; 
de fet és l’encavalcament d’aquest cim sobre el Roc de Ca-
nalda. I és l’encavalcament, en aquest indret del Solsonès, 
dels Pirineus sobre la Depressió Geològica de l’Ebre. És a 

dir: aquí el primer es superposa al segon. En aquest lloc, 
els materials pirinencs del Cretaci es superposen sobre 
uns altres materials, també del Cretaci, lleugerament més 
joves. I aquests sobre uns altres materials, molt més joves, 
de l’Oligocè (d’uns 33 – 23 milions d’anys). De fet, es tracta 
d’un doble encavalcament. Tot i així, a la part més alta del 
Puig Sobirà, hi ha uns materials més joves, de caràcter car-
bonatat i més resistents a l’erosió, que pertanyen a l’Eocè i 
tenen una antiguitat d’uns 50 o 60 milions d’anys. Però es 
troben en una situació normal, sobre altres materials més 
antics, també carbonatats.

Nom del paratge: Puig Sobirà. Situació geogràfica: Terme municipal 
d’Odèn prop del poblet de Canalda. L’indret es molt proper al límit 
septentrional del terme, proper a la coneguda Roca de Canalda. Si-
tuació geològica: Es localitza al Sistema Pirinenc, a l’extrem meridio-
nal del Pirineu, molt a prop de la denominada Falla Sudpirinenca. 
Importància geològica: És d’una gran importància geològica, per 
l’encavalcament d’una de les dues unitats geològiques sobre l’altra. 
Cal fer esment que a la part superior hi ha uns materials carbonatats 
més joves, de l’Eocè, en posició normal sobre els altres materials de 
la base, que son del Cretaci. Materials geològics: Hi ha una notable 
diferència entre els materials encavalcants i els encavalcats. Els del 
Puig Sobirà són eminentment carbonatats i a la roca de Canalda, 
el bloc encavalcat, els materials son fonamentalment conglomerats. 
Edat de formació: Cal situar-ho durant la fase àlgida del Plegament 
Alpí; això és durant l’Eocè, cap a uns 40 o 45 milions d’anys. Dels dos 
encavalcaments, primer es va produir el superior i després l’inferior. 
Curiositats: El Puig Sobirà constitueix un dels indrets del Sistema 
Pirinenc que es fa més palès dintre del Solsonès perquè se situa a la 
primera línia del relleu pirinenc, per sobre de la Depressió Geològica 
de l’Ebre, situada al Sud, normalment més baixa.  

L’encavalcament de Puig Sobirà

E
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Ignasi Cebrian

Perspectiva humboldtiana

ai no ha estat tan necessària com ara 
una visió interdisciplinar de la rela-
ció que els humans mantenim amb 
el nostre entorn. Un visió que inclo-
gui els coneixements teòrics i pràc-
tics, les arts, les ciències i les lletres. 
Que inclogui perspectives subjecti-

ves, de gent que viu i encarna les problemàtiques socioam-
bientals, i d’altres objectives, aportades des del coneixement 
científic. D’aquest enfocament en podríem dir humboldtià.

Alexander von Humboldt va néixer l’any 1769 a Berlín, 
Prússia, en el si d’una família aristocràtica i benestant. Va 
ser un gran geògraf i naturalista. La seva primera gran ex-
pedició, acompanyat pel botànic francès Aimé Bonpland a 
l’edat de 30 anys, va ser per terres americanes i va explorar 
el que abans s’anomenava Virregnat de Nova Granada, les 
actuals Veneçuela, Colòmbia, Panamà, Equador i les re-
gions del nord del Brasil i Perú. També va estar a Cuba, 
a Nova Espanya i als nous Estats Units. Un llarg viatge de 
cinc anys que va ser el pròleg del que seria la seva vida. 
Aquests anys d’exploració de la natura i dels humans van 
ser la llavor d’un nova perspectiva. Humboldt afirmava 
que la natura era una gran cadena de causes i efectes en 
què cap fet senzill no podia ser tractat de forma aïllada, 

M
tot estava lligat amb tot. Va ser el primer que va detectar 
que les plantacions colonials al llac València de Veneçuela 
havien transformat tot el paisatge. Els humans produïen 
amb la seva activitat canvis ambientals, paisatgístics i eco-
lògics negatius a petita escala. Ja va detectar canvis en els 
ecosistemes per mala gestió dels recursos.   

El pensament d’Humboldt va influir en d’altres grans pen-
sadors, científics, polítics i artistes: els naturalistes Charles 
Darwin i Ernst Haeckel , els poetes Wordsworth i Goethe, 
l’escriptor i naturalista Henry David Thoreau, el revolucio-
nari Simon Bolívar, el conservacionista John Muir, etc. Els 
seus coneixements interdisciplinaris han arribat als nos-
tres dies, de manera directa, amb les seves publicacions i, 
de forma indirecta, a través d’aquests pensadors. Però, el 
que és clau és que part del moviment ecologista actual està 
fermament arrelat en la visió d’Humboldt sense ser-ne 
conscient. L’aproximació interdisciplinària d’Humboldt 
al medi ambient és irrenunciable, com també ho és la 
perspectiva ètica i social que amara les interconnexions 
entre disciplines. Ara, quan natura i cultura es barregen 
sense distinció, és cabdal no perdre aquest enfocament. 
És l’única eina que ens permet afrontar els problemes so-
cioambientals actuals que tenen una base de coneixement 
científicohumanístic i unes derivades de tipus social i ètic.

natura urbana

Collbaix des del Llaurat al costat del Mas Mollet
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notícies del pou

«Ser actriu suposa un exercici 
d’anàlisi primer i d’empatia 
amb el personatge després, 
fins a fondre-t’hi en una 
abraçada»
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l'entrevista

ÀNGELS 
TORRENS 
VILA
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Directora i actriu de teatre amateur als Carlins. 
Del 1979 al 1983 va ser regidora de Joventut 
per Convergència i Unió a l’Ajuntament de 
Manresa. Mestra i diplomada per l’Escola 
Universitària de Traductors i Intèrprets, (EUTI) 
de Bellaterra, va treballar a l’Escola Ave Maria 
del Poble Nou i a l’Institut Francès. Ha fet 
tasques d’alfabetització d’adults a Sant Joan. 
Ha estat membre de la colla sardanista Dintre 
el Bosc, del grup Cultura i Esplai del CECB i del 
Col·lectiu d’Actors Manresans. Forma part del 
Col·lectiu d’Artistes de la República.

uè remarcari-
es dels més de 
cent anys d’his-
tòria de teatre 
als Carlins?
-Durant molts 
anys, els Car-

lins van ser el referent teatral al Bages, 
quan només en ocasions es feien vari-
etés al Kursaal. La constància setmanal 
de fer-hi teatre fidelitzava l’oci de molta 
gent el diumenge a la tarda. Moderna-
ment, ha estat important l’obertura, que 
ha facilitat, a través dels seus actors i de 
l’Espai, la col·laboració ciutadana.

-Què representa la millora de la sala 
el 2019?

-Per al públic, sentir-se més ben aco-
llit. Millors cadires, amb més espai entre 
files... Se n’ha perdut alguna en benefici 
de la comoditat. El fet de rentar-li la cara 
la fa més bonica i moderna. A dalt, que 
s’omple amb els Pastorets, hi ha les ca-
dires velles de baix i unes quantes files 
de cadires toves, que abans eren de fusta. 

-Què fa la Coordinadora de Grups de 
Teatre Amateur del Bages, Berguedà i 
Solsonès?
-He assistit a algunes reunions men-
suals. Les diferents coordinadores es 
vinculen a la Federació de Grups de 
Teatre Amateur en l’àmbit català. Com 
a coordinadora col·laboro en actes 
com el dia mundial del teatre, al mes 

Q
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de març, o sobre la violència domèsti-
ca de gènere; lectures dramatitzades i 
una trobada anual dels grups teatrals. 
Estic al cas de la mostra de Pineda de 
Mar de teatre amateur i faig coordina-
ció, ajuda i organització d’actes.

-Què n’opines del Concurs de Teatre 
Amateur?
-És un mitjà per fer bolos, bàsicament. 
Hi ha grups als quals els motiva molt i 
d’altres no gaire. Ens hi apuntem per-
què és una manera de tenir actuacions. 
Estem contents quan ens donen pre-
mis, però no tenim un esperit competi-
tiu. Si en lloc de concursos són mostres, 
hi anem amb la mateixa il·lusió.

-Que us diferencia dels actors profes-
sionals?
-Que ells cobren i nosaltres no. Diria 
que hi ha bon i mal teatre professional, 
i bon i mal teatre amateur. Però els mals 
professionals també cobren. Intentem 
utilitzar el màxim rigor possible i ens 
formem amb cursos: alguns tenen la 
carrera i, en el meu cas, dos anys d’in-
terpretació amb un professor especialit-
zat. Fem teatre d’acord amb les nostres 
habilitats i les que ens han ensenyat.

-Quina imatge teatral tens dels teus 
pares?
-Tots dos vivien un nou xip setmanal, 
perquè havien de canviar d’obra. La 
imatge que m’ha quedat de la mare és 
la d’estar a casa rentant plats, amb un 
prestatge sobre la pica, i anar passant 
pàgines amb el llibret de teatre, perquè 
cada setmana interpretava una obra 
diferent. Tenia una memòria d’elefant i 
era molt temperamental fent teatre, vi-
via molt el personatge i sempre sortia 
a l’escena amb el paper sabut. Li solien 
donar el paper més llarg. Eren tots dos 
bons actors. En desmembrar-se el grup 
que havia funcionat durant dècades, la 
mare ho va deixar amb més de 50 anys 
i el pare va continuar dirigint sarsueles 
i participant en actes d’homenatges or-
ganitzats per la Divina Pastora, com el 
d’Àngel Tulleuda, o sortia a escena en 
el de Martí Camprubí. Col·laborava en 
actes puntuals com a actor o director. 
Recordo que en alguna sarsuela havia 
dirigit Mireia Pintó quan començava a 
cantar al teatre Conservatori. El pare 
havia col·laborat amb l’Associació de 
Veïns i amb la Coordinadora de Jubi-
lats fent classes de declamació i poesia.

Inicis
-Quan comences a fer d’actriu?
-De molt petita havia fet d’angelet als 
Pastorets. Vaig començar als set anys 
amb l’obra El lliri d’aigua, de Frederic 
Soler Pitarra. La mare, a casa, durant 
un parell de mesos em va ensenyar com 
ho havia de fer fins que va considerar 
que ja estava a punt. Vaig plorar molt 
dalt l’escenari perquè hi havia escenes 
dramàtiques i sempre visc el personat-
ge. He hagut d’aprendre a controlar les 
emocions. També hi sortien la mare i 
l’Àngel Tulleuda. A la Passió, que no va 
durar gaire, hi havia intervingut dema-
nant al bon Jesús que curés la poteta 
del llagostet. A partir de 1996, vaig 
tornar a fer teatre en diversos muntat-
ges i més endavant en col·laboracions 
com a actriu dels Carlins, amb Tocats 
de Lletra o amb la participació en les 
lectures de l’Espai Memòries. També 
he fet col·laboracions a títol individual, 
amb la Fina Tapias, en recitals i tallers.

-Què destacaries de la teva activitat 
sardanística a Dintre el Bosc?
-Cobreix la meva etapa adolescent. 
Anàvem de concursos en una època en 
què n’hi havia molts, tant de tardor com 
de primavera, després d’assajar cada set-
mana durant un parell d’hores. Voltà-
vem per Catalunya i fins a Font Romeu, 
a la Catalunya Nord. Als concursos de 
la Catalunya Central sempre quedàvem 
segons o tercers, perquè la colla de Puig-
reig gairebé sempre guanyava. Pel que fa 
a l’àmbit català, Les Violetes del Bosc, de 
Barcelona, eren molt bones i no hi havia 
manera de superar-les.

-Com va anar la teva etapa teatral al Cen-
tre Excursionista de la Comarca de Bages?
-Als divuit anys vaig tornar a fer teatre 
amb el grup Cultura i Esplai (CIE), que 

dirigia Lluís Tuneu dins del CECB. Fè-
iem un teatre d’avantguarda, amb obres 
de Benet i Jornet o Xavier Romeu. Una 
de les seves obres, Els mites de Bagot 
s’havia de representar a la Universitat 
Autònoma, quan jo estudiava a l’EUTI, 
però va ser censurada per la dictadura.

-Quines activitats vas fer dins del Col-
lectiu d’Actors Manresans?
-Hi havia diferents grups que s’agafa-
ven seriosament el fet del teatre, ajudats 
per Agustí Soler Mas, que s’hi va im-
plicar molt. Vaig entrar-hi amb el meu 
germà i vam fer obres de l’Agustí: adap-
tacions teatrals de sis Innocentades, 
que després he reprès en diferents mo-
ments. Per exemple, La taverna, amb 
Teti Canal. La primera adaptació teatral 
va ser Ja sé que no s’estila. La segona, Els 
llits de Valldemossa, amb un èxit brutal 
durant tres anys, arreu de Catalunya.

Actriu
-Què remarcaries de la teva etapa 
d’actriu als Carlins?
-Del 1996 fins a l’actualitat he estat 
dirigida moltes vegades pel meu ger-
mà: La mort d’un viatjant, El cafè de la 
Marina, Comèdia negra, Així és si us ho 
sembla, Un matrimoni de Boston, L’Art 
de la comèdia. I per Fina Tàpias: 8 do-
nes, El Poema de Nadal, en el Tocats de 
Lletra... En alguna ocasió m’ha dirigit 
Ivan Padilla. Per exemple, a Cecília Ce, 
una adaptació d’El carrer de les Camè-
lies, de Mercè Rodoreda. 

-Com valores el treball del teu germà, 
Joan?
-Hem fet moltes coses junts durant 
anys, tot i que som absolutament di-
ferents. Potser justament per això, ens 
complementem bé. Considero que és 
un gran director, que fa un treball previ 
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impressionant, de manera que l’actor té 
una guia per saber el que vol, tot i que 
té l’inconvenient que li costa acceptar 
una nova proposta, però n’és conscient i 
procura anar amb la ment oberta. Sem-
pre obté un bon resultat amb les obres. 
Per això, hem guanyat bastants premis. 
És rigorós amb la feina i té un bon do-
mini del moviment escènic. Ens suplim 
mútuament: jo ajudo a afinar sobre els 
detalls que poden millorar cada actor. 
Potser tinc una mica més de bon tracte, 
ja que ell de vegades diu les coses pel 
boc gros. Com a actor també m’agrada, 
perquè es prepara molt les obres.

-Què t’atreu més, dirigir o ser actriu?
-Totes dues facetes tenen grans al·li-
cients: Ser actriu suposa un exercici 
d’anàlisi primer i d’empatia amb el per-
sonatge després, fins quasi fondre-t’hi 

en una abraçada, si treballes més des 
d’Stanislavski; o un exercici i crítica del 
personatge des del distanciament, si tre-
balles més des de Brecht. Els dos models 
són apassionants, però potser me’n sur-
to millor amb el primer. Fer de directo-
ra m’ha aportat molt aprenentatge per la 
interacció amb els diferents actors i ac-
trius amb qui he treballat. M’ha resultat 
molt gratificant: com una abraçada amb 
tot l’espectacle global, on t’ho sents tot 
teu i tot de tots. És fantàstic! I la faceta 
de traductora és com una altra abraçada 
amb algú que ha escrit un text. Has de 
procurar ser fidel amb el to, el sentit i les 
intencions que hi ha volgut donar. Col-
laborar com a tècnica de so, quan la mú-
sica hi té un cert pes, també m’agrada.

-Quina valoració faries del teu treball 
teatral?
-He tingut la sort de tenir al costat 
gent que admiro teatralment, comen-
çant pels pares i el germà. De Carlos 
Lasarte en vaig aprendre molt durant 
dos anys en els cursos d’interpretació. 
Fina Tàpias té un talent extraordinari 
per al teatre i també n’he après, fent co-
ses com a actrius o en la codirecció. En 
la meva petita experiència de directora, 
compartida amb el meu germà i amb la 
Fina, ens hem complementat molt bé. 
Ells dos saben muntar bé l’engròs, les si-
tuacions, els moviments i el domini de 

l’escena, en canvi a mi m’agrada molt fer 
la feina menuda d’ajudar els actors. Ara, 
el que he fet més és d’actriu.

Directora
-Quina ha estat la teva faceta de di-
rectora?
-Vaig començar amb La iaia, de l’ar-
gentí Roberto M. Cossa, fa uns vint 
anys. És una obra que havíem fet amb 
el Col·lectiu d’Actors Manresans, quan 
era jove, orientats pel professor Carlos 
Lasarte. Em va agradar molt, tot i ser 
una mica esperpèntica. Quan el meu 
germà es va agafar un temps sabàtic, 
em van donar la possibilitat de dirigir 
i vaig triar aquesta obra. Recordo que 
em faltava una actriu i em vaig recordar 
de Fina Tàpias, que havia estat alumna 
meva a l’escola Ave Maria, com l’Ivan 
Padilla. Li ho vaig proposar i em va dir 

que sí. No havíem treballat mai juntes i 
arran d’aquesta trobada ho hem fet en 
moltes activitats. Treballem de gust i ens 
complementem bé. Aprenc d’ella i con-
sidero que té molt talent. També vaig 
dirigir els que havien pujat dels tallers de 
l’Alícia Puertas, quan ella ja havia plegat, 
perquè m’ho van demanar. Així que vam 
fer Després de la pluja, de Sergi Belbel.

-Has treballat sovint amb exalumnes 
teus?
-Sí. Aquest és un fet que m’ha gratifi-
cat i m’ha fet molta il·lusió. Exalumnes 
meus que havien començat fent algu-
na coseta de teatre a l’escola amb mi. 
A part de fer la feina de mestra sempre 
vaig procurar fer-hi activitats teatrals. 
A més dels dos esmentats, també n’hi 
ha hagut d’altres amb qui després he 
fet teatre d’adults, com la Sílvia Ruiz.

-Quin record tens del grup juvenil del 
Casal?
-En tinc un bon record. A més de 
l’estrena als Carlins, ens van proposar 
d’anar a algun concurs. Aleshores, hi 
vam donar una volta més i vam tre-
ballar moltíssim. Després de la pluja 
era una obra realista, amb treballadors 
d’unes oficines, on es va valorar que 
tots eren actors molt joves i vam treu-
re algun premi. Hi vaig aprendre molt 
i vaig descobrir que m’agradava buscar 

músiques per les obres de teatre, com 
ja havia fet també a l’escola. Després 
d’aquesta obra, l’escenografia ens la 
vam fabricar nosaltres. Txema Rico ens 
va deixar el taller els caps de setmana i 
ens va proporcionar material perquè els 
mateixos actors triéssim l’escenografia.

-Com valores la direcció amb Fina 
Tapias a El casament dels petits burge-
sos, de Brecht?
-Era una obra difícil perquè els actors 
estan tota l’estona en una taula d’àpat de 
casament, amb un diàleg bastant absurd. 
El repte era: com ho fèiem atractiu? Ens 
va anar molt bé, vam tenir diversos pre-
mis i moltes actuacions. En aquesta obra 
ella creava les situacions i jo perfilava els 
personatges. També hem fet obres com 
a actrius. Per exemple, El matrimoni de 
Boston, on érem tres actrius, amb Merit-
xell Costa, que té un talent espectacular 
que ha estat poc aprofitat.

-Com són els tallers de poesia als Lle-
doners i quines altres activitats fas ara?
-Quan el Valentí Parcerisa, de qui soc 
amiga, va presentar el penúltim dels 
seus llibres de poesia, Amor núvol, em 
va demanar que li fes com un recital a 
partir dels seus poemes. Amb Josep M. 
Aloy, malauradament traspassat aquest 
febrer, havia col·laborat en algunes re-
copilacions com la de Joana Raspall, 
conjuntament amb Fina Tàpias, Hem 
fet moltes coses, i una, per exemple, un 
parell de tallers de poesia als Lledoners, 
a iniciativa dels monitors que organit-
zen activitats i a través de la Montse 
Roldán. Amb la Fina, ho vam muntar 
com a taller de participació, de manera 
que una vintena de voluntaris pogues-
sin escriure, per després llegir-ho i co-
mentar-ho. Anteriorment, amb Anna 
Soler i Pep Torras, hi havíem anat a fer 
unes lectures poètiques i musicades. 
Alguns anys també vaig col·laborar 
en la Trobada de Músics al carrer del 
Vic-Remei, pel que fa a la poesia.

Regidoria de Joventut
-Com valores la teva etapa política com 
a regidora de Joventut de Convergència?
-Ho vaig ser durant la primera legis-
latura democràtica del 1979 al 1983. 
Amb 23 anys vaig decidir apuntar-me 
a la coalició municipal del Pacte Demo-
cràtic de Catalunya que agrupava entre 
d’altres Convergència, amb Josep M. 
Vives a Manresa, Esquerra Democràtica 

«En la Transició, hi havia el punt comú de l’antifranquisme 
i la lluita per la democràcia. I la il·lusió per engegar una 

època històrica nova»
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el perfil

À ngels Torrens Vila neix a Manresa el 14 de 
maig de 1954. De pares manresans: Joan, 
comerciant al major, i Rosa, de la Sastreria 
Teatral, té un germà cinc anys més gran, el 
Joan, director i actor de teatre amateur, que 

treballava professionalment als serveis centrals de Nestlé a 
Esplugues de Llobregat. Comença anar a escola als Infants 
de la carretera de Vic, on s’està fins als 14 anys. Després passa 
a l’institut Lluís de Peguera a fer el Batxillerat Superior i, al 
cap de dos anys, el COU nocturn. Obté la Diplomatura de 
l’Escola Universitària de Traductors i Intèrprets, (EUTI) de 
Bellaterra. Fa el primer curs de Magisteri a Manresa i l’aca-
ba també a Bellaterra. Professionalment, es decanta cap a 
l’ensenyament. Es va casar amb Joan Carles Riu, amb qui té 
dos fills: Laia, cinturó negre de judo, que juga a rugbi amb 
el Sant Cugat, i Aniol, un apassionat de l’escalada. Amb els 
nens molt petits, es van separar. Al grup de teatre de Nestlé 
coneix el segon marit, Joan Marieges, que va morir de càn-
cer. Als 21 anys entra a l’Institut Francès com a professora i 
un any després, el 1976, a l’escola de l’Ave Maria, del Poble 
Nou. Comparteix el professorat als dos centres fins que, al 
cap de 18 anys, Jacques Jordà, de l’Institut Francès, es jubi-
la i aleshores passa a fer la jornada completa a l’Ave Maria, 
on ensenya català, anglès i francès, fins a la jubilació, al 64 
anys. El coneixement d’idiomes la va portar a fer voluntariat 
al barri del Palillo de Sant Joan, on fa alfabetització d’adults. 
Allà va conèixer els germans Francesc i Andreu Dalmau, 
que també hi col·laboraven. De les converses amb l’Andreu 
va decidir incorporar-se al Pacte Democràtic per Catalunya i 
es va vincular a CDC. Del 1979 al 1983 va ser regidora de Jo-
ventut per Convergència i Unió a l’Ajuntament de Manresa.

En un sentit figurat, pràcticament va néixer en un escenari. 
Els seus pares feien teatre cada diumenge amb una obra di-
ferent. De ben petita, amb el seu germà, anaven a veure els 
pares com espectadors directes. Va participar en La Passió als 
Carlins, com a nena del poble i va començar com a actriu 

amb El lliri d’aigua de Pitarra. Fins als 14 anys va fer Pastorets 
als Carlins (àngel, dimoni i Sant Gabriel). Membre del movi-
ment escolta La Salut de Viladordis, dels 14 als 18 anys entra a 
la Colla Sardanista Dintre el Bosc per ballar sardanes, perquè 
com a adolescent necessitava distanciar-se de l’activitat dels 
pares. Fa teatre amb el grup Cultura i Esplai del CECB. Col-
labora amb el grup escènic Talia, de la parròquia de la Seu. De 
1978 a 1989 forma part del Col·lectiu d’Actors Manresans. El 
1991 es va reenganxar al teatre, fent de Marta a Terra Baixa, 
en l’obra que dirigia el seu germà amb treballadors del Comi-
tè d’Empresa que formaven part del grup de teatre de Nestlé. 
S’incorpora al grup dels Carlins la temporada 1992-93, coin-
cidint amb l’etapa en què el seu germà hi torna a dirigir els 
Pastorets. En aquesta etapa adulta, durant dos anys, fa cursos 
d’interpretació amb l’argentí Carlos Lasarte. Als Carlins, s’hi 
està fins ara. I participa en obres de tota mena i en col·labo-
racions ciutadanes des del Tocats de Lletra a la Memòria de 
l’Exili. Bàsicament ha fet d’actriu, però també ha dirigit obres 
de teatre: La iaia o El casament dels petits burgesos, amb Fina 
Tàpias. En la seva darrera participació en l’obra La caiguda 
dels déus fa funcions pràctiques de tècnica de so. Ha traduït 
obres de teatre del francès al català, sobretot en l’època del 
Col·lectiu d’Actors Manresans, on fa tres adaptacions d’Inno-
centades d’Agustí Soler Mas i d’altres obres directament del 
francès. Ara va a classes als cursos de doblatge a l’estudi All 
That Jazz de Badalona i dobla petits personatges en sèries de 
TV3. Participa en els tallers de poesia de Lledoners i forma 
part del Col·lectiu d’Artistes de la República.

zero. Va ser molt gratificant trobar col-
laboració en totes les entitats convoca-
des des dels esplais de les organitzacions 
juvenils, grups de moviments escoltes, 
joventuts dels partits polítics..., amb qui 
vam engegar un projecte conjunt. Es 
va fer un Consell de la Joventut per co-
mençar el que havia de ser la regidoria, 
amb les seves funcions i objectius. Ra-
mon Majó va donar-hi suport en el que 
calgués i vam establir una bona amistat. 
En quatre anys, vam deixar encarrilat el 
projecte de l’Alberg de Joventut, després 
de parlar amb Enric Puig Jofre, que era 
el director general de Joventut; vam co-
mençar els cursos de monitors per veu-
re si quallaven –després va ser el CAE–; 
vam començar a fer cursos de teatre 
des de l’Ajuntament, tot pensant en una 

futura Aula de Teatre... Anàvem po-
sant-hi els fonaments i vaig estar molt 
contenta de veure que els que van venir 
darrera meu les van tirar endavant.

-D’on sorgeix la teva passió pel Barça 
de futbol?
-La meva mare era molt futbolera. Hi 
entenia i discutia totes les jugades so-
bretot de futbol. Però també entenia de 
bàsquet, judo o tenis, ja que li agradaven 
molt els esports. Com a esportista passi-
va, ja que no havia jugat mai a res. Si tenia 
ocasió d’anar al camp del Barça hi anava i 
s’espavilava per entrar sense pagar entra-
da. Jo no tenia aquesta dèria, però arran 
de l’arribada del Guardiola al Barça m’in-
teressa el futbol i ja no ho he deixat. Ara 
soc molt futbolera... i molt culer.

de Catalunya (EDC) de Trias Fargas, el 
PSC-Reagrupament de Josep Pallach i 
el Front Nacional de Catalunya (FNC).  
Com a regidora del Pacte de Progrés 
estava a Esports i Joventut, al costat de 
Ramon Majó. Joventut es va haver d’ar-
rencar de cap i de nou. Ens enteníem i 
encara som amics. Hi havia un punt 
comú, que era l’antifranquisme i la llui-
ta per la democràcia. Hi havia la il·lusió 
per engegar una època històrica nova. 
Hi vaig aprendre molt i va ser una bona 
experiència, però quan es van acabar els 
quatre anys vaig decidir no tornar-hi, ja 
que la política no està feta per a mi.

-Quin balanç faries del teu pas per la 
regidoria?
-No hi havia res i calia domençar de 
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fila cultural

Joan Badia

Llegir Marta Marín-Dòmine és 
el més bell que podem fer

ugir era el més bell que 
teníem és una obra de 
reflexió i aprofundi-
ment, amb una trama 
aparentment senzilla, 

però amb una anàlisi meditada i minu-
ciosa de l’ànima humana. L’argument 
podria ser ben senzill d’explicar. L’au-
tora, a través de les memòries del seu 
pare, segueix els viaranys de dos exi-
lis: el de l’avi patern, a la dècada dels 
anys vint, a causa del pistolerisme de 
la patronal; i el del pare que, en acabar 
la guerra, el 1939, segueix també la di-
àspora dels republicans. L’avi, fugint de 
la dictadura de Primo de Rivera, però 
sobretot de les amenaces per la seva 
activitat sindicalista, havia recalat a Be- 
siers, on va treballar de paleta i on va 
fer venir dona i fills. Al cap d’un temps. 
Però, la dona es va morir i va decidir 
tornar a Barcelona. El pare, adolescent 
encara, viu la República i, sobretot, la 
guerra (experiència dramàtica del pri-
mer bombardeig sobre Barcelona). En 
la diàspora republicana va a parar a Ar-
gelers i altres indrets del sud de França, 
per tornar a la Barcelona de la post-
guerra en plena dictadura franquista.

Elogi del viatge i de la fugida 
Aquests dos periples serveixen a la filla 
per ordir una reflexió sobre el viatge i el 
canvi d’espai com a «forma natural» de 

viure. Contraposa l’errar i l’arrelar: «Qui 
erra recorda els paisatges, qui arrela re-
corda els anys». És a dir, la geografia i la 
història. En la narració dels exilis, Marta 
Martín-Dòmine es posa en la pell dels 
que han de fugir (àvia, avi, pare, tia...) 
i reviu els sentiments, les sensacions, 
però sobretot els impactes emocionals 
que podien causar els espais, els paisat-
ges, els objectes, les olors, etc., en els que 
fugien deixant enrere una vida aparent-
ment plàcida per emprendre el camí cap 
a un altre país, una altra ciutat, amb to-
tes les incerteses i neguits.

De què li ve, però, a l’autora el neguit 
per narrar una fugida constant com 
a «estat natural» de la persona (o al-
menys de les persones del seu voltant)? 
Podem deduir que ens està parlant 
d’ella mateixa, del seu neguit interior, 
de ser no-arrelament enlloc. 

El fet desencadenant probablement és 
un incident esdevingut a la narradora 
quan es trobava a Toronto i, de cop, va 
decidir anar-se’n, «fugir», retornar a 
França. Una ànsia d’empaquetar coses, 
«de fer maletes» la va prendre de ma-
nera sobtada després de preguntar-se: 
–I jo, què hi faig aquí? Aquesta «bo-
geria» es va veure interrompuda per 
la presència d’un amic que, a la vista 
del panorama del pis i de «les maletes 

L’obra premiada enguany amb el vintè Premi Joaquim Amat-Piniella és un 
llibre excepcional, en el sentit que no és una novel·la en què fets i aventures 
siguin el més rellevant, com estem acostumats a veure en premis anteriors. 

a mig fer», li va demanar: -De quina 
guerra vols fugir? 

A partir d’aquí es barreja la vivència 
personal i el descobriment de les fugi-
des (obligades) dels seus pares i avis... 
Fugides per por, però també fugides 
«sense haver de flairar el perill, en el 
moment mateix en què es posa nervio-
sa». I l’autora fa seva una frase de Ruth 
Klüger, que a Refus de témoigner sosté 
que «en aquells temps, fugir era el més 
bell que hi havia, i encara ho és.» 

Veiem, doncs, que no es tracta només 
de la fugida (obligada) dels seus avant-
passats, sinó també de les «fugides» 
personals de l’autora, que ha viscut a 
diverses ciutats i pobles, sense acabar 
d’instal·lar-se del tot en cap. La barre-
ja d’emocions i sentiments personals 
amb les vivències dels seus avantpas-
sats és el que dona la base per a la re-
flexió sobre el seu nomadisme. 

Els espais de la fugida
Si la reflexió sobre les fugides és l’ele-
ment central del llibre, un altre tema 
clau és la visió dels espais al llarg del 
temps: Barcelona (anys vint, anys tren-
ta, postguerra, actualitat), Besiers, To-
ronto, París, el Pallars Sobirà... Com 
canvien els espais, com els veuen i els 
viuen els que fugen i hi són només de 

F



35EL POU · MARÇ 2020

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

passada, com els llegim en funció del 
nostre estat d’ànim... Però és sobretot 
un diàleg entre aquests espais habitats 
fa temps per altres persones i la prota-
gonista que els visita ara intentant de 
descobrir-hi la petja (física, però sobre-
tot vivencial) dels avantpassats. Alguns 
escenaris, a més, agafen significats di-
ferents segons l’època: la Barcelona del 
temps del pistolerisme és vista diferent 
de la Barcelona del bombardeig del 
març de 1937 i de la Barcelona de la 
postguerra o de l’actual. 

Contra la guerra
Però el llibre no és només una anàlisi 
del fugir, dels espais... És també una 
reflexió i un al·legat contra la barbàrie 
dels europeus en les guerres, sobretot 
les que van marcar el segle XX. Per això 
cal ressaltar que l’autora confereix gran 
importància tant als valors que la guer-
ra subverteix, com als estralls de l’odi i 
de la repressió, derivats de la guerra. 

La part central del llibre (capítols 10-12) 
estan centrats bàsicament a analitzar la 
barbàrie de la guerra en general, amb un 
capítol, el 12, Estrangers en aquest món, 
que, per ell sol, ja és tota una lliçó sobre 
la barbaritat de les guerres (i la impossi-
bilitat d’explicar-les, si no s’han viscut). 
La reflexió i els punts de vista, inspirats 
sobretot per pensadors que van viure i 
veure els efectes de la Primera Guerra 
Mundial (la «Gran Guerra»), porten el 
lector a reflexionar sobre la condició hu-
mana i a sentir-se «estranger en aquest 
món». Freud, Remarque, Rolland, Ben-
jamin... desfilen davant nostre en una 
imatge sòlida i contundent contra la 
barbàrie bèl·lica i els que en van cantar 

les lloances (molts sense haver viscut el 
conflicte des de la primera línia).  

El diari del pare com a base per 
a l’anàlisi personal
La intercalació de fragments del diari 
del pare de la narradora dona al text un 
visió fresca i directa dels fets que vol 
narrar. Però l’autora, lluny de només 
transcriure’ls a l’obra, en treu molt de 
profit i utilitza les paraules del pare, a 
manera de palanca, per pouar pensa-
ments i sentiments sobre el viatge pels 
diversos llocs on hi ha restes de vida 
d’ella mateixa o dels seus (és a dir, d’una 
part d’ella que ha viscut allà abans). 

Com diu Marina Subirats, el llibre es 
presenta com un descens a les profun-
ditats interiors de la narradora-prota-
gonista, una autoimmersió per explo-
rar «el propi ser i la pròpia ment, els 

pilars ignorats del que som i ens ha fet. 
Com qui gosa baixar a les catacumbes 
del seu jo per descobrir de què estan 
fetes les columnes que el sostenen, 
materials dipositats per experiències 
alienes, restes de triomfs o de naufra-
gis dels quals ni som conscients.» (Al 
diari Ara, Herències feixugues). 

Si la novel·la, sobretot del segle XX ençà, 
ha de ser l’anàlisi dels sentiments de les 
persones protagonistes de la narració, 
en aquesta obra hi ha un gruix ben im-
portant de sentiments, de sensacions, 
d’imatges i metàfores (poètiques, mol-
tes), que ens porten a una reflexió sobre 
la condició humana en una de les face-
tes, la de fugir, que ha estat l’estat «natu-
ral» de milers i milers de persones du-
rant els darrers cent anys. I encara avui, 
si hom pensa en refugiats, immigrants a 
la força, exiliats i fugitius de tota mena. 

Marta Marín-Dòmine en el discurs d'agraïment pel premi (Foto Genís Sáez).
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propostes

La Llibreria Papasseit ens ofereix, aquest mes de març, 
una exposició de xilografia japonesa de la il·lustrado-
ra i artesana Heidi de la Paz. Es tracta d’una proposta 
en la qual podrem descobrir els seus delicats treballs 
realitzats amb la tècnica mil·lenària del mokuhanga: 
gravat en fusta o xilografia. Aquesta tècnica d’im-
pressió és la més antiga que es coneix i va arribar al 
Japó des de la Xina. De la Paz l’ha estat estudiant i 
experimentant durant els darrers dos anys, treba-
llant-la de la manera tradicional amb els materials i 
les eines bàsiques realitzats de forma artesana i amb 
materials naturals. A l’exposició hi trobarem un llibre 
inspirat en l’obra de l’artista Ktsushika Hokusai, un 
altre llibre d’artista, aquest titulat The guardian of the 
Magical Mountain, que és un record del llibre tradi-
cional japonès artesà, i una sèrie d’estampes i imatges 
simbòliques que ha anomenat Medicina per l’ànima i 
que recull les emocions que experimenta l’individu. 
Es podrà visitar fins al 30 d’abril.

CINEMA. Jordi Casas

VINS. Marc Maldonado, 
sommelier d’Oller del Mas 

ART. Maria Camp

201 Oller del Mas

Albert Serra a la 
mostra ‘Perifèrics’

Xilografia 
japonesa

Cineclub Manresa emprèn una nova aventura amb la primera 
mostra Perifèrics, que durant tres dies portarà a l’Auditori de la 
Plana de l’Om una representació del cinema recent més «arriscat i 
estranyament vist», tal com anuncia el seu programa, amb la mira-
da com a eix temàtic. Entre les cinc sessions, destaca la de Liberté 
(diumenge, 15 de març, 19 h), amb la que serà la quarta visita del 
director Albert Serra a Cineclub. Es tracta d’una història de lliber-
tinatge ambientada a l’Alemanya del 1774, amb la qual Serra va 
obtenir el premi especial del jurat de la secció Un certain regard, al 
Festival de Canes, i els premis Gaudí al millor vestuari i maquillatge 
i perruqueria, a més de la nominació a millor pel·lícula de parla no 
catalana. Perifèrics s’inaugurarà el divendres 13 de març a les 20 h, 
amb Els camps magnètics, de Lluís de Sola, estrenada al passat Fes-
tival D’A. Completen la programació de la mostra una sessió de 
curts experimentals de Lluís de Sola, Oriol Segon, Andrea Fernán-
dez i Nuno Pessoa (dissabte 14 a les 18 h), la sessió retrospectiva 
de Sombre, del francès Philippe Grandrieux (dissabte a les 20 h) i 
el documental Young & Beautiful, de Marina Lameiro (diumenge 
15 a les 17 h). Totes les sessions excepte la retrospectiva comptaran 
amb col·loqui a càrrec dels cineastes. I més enllà del cinema, la 
mostra inclourà un concert gratuït del grup Matagalls, dissabte a 
les 23:30 h, a la sala El Sielu.

En els darrers anys, el celler Oller del Mas aposta 
clarament per la innovació i el coneixement, amb 
l’objectiu d’elaborar vins honestos amb fidelitat al 
seu origen i entorn. El fruit d’aquest esforç és el 
creixement i la bona acceptació dels seus produc-
tes al mercat. El 201 és el primer vi natural elaborat 
a Oller del Mas a partir de Malvasia Manresana, 
varietat poc coneguda, recuperada a la zona del 
Bages. El procés de vinificació és una maceració de 
201 dies en les pròpies pells del raïm, dins de botes 
obertes de roure francès. Això li dona una identi-
tat única i característic color ataronjat. Embotellat 
sense filtrar, el contacte amb les seves pròpies lies 
i llevats indígenes fa que segueixi fent una criança 
dins de la mateixa ampolla. Això permet que el vi 
evolucioni i canviï en el temps. Elaboració total-
ment manual, des de la recollida del raïm, selecci-
onat gotim a gotim, fins a l’embotellat i etiquetat. 
La intervenció és mínima durant tot el procés. Se 
n’han elaborat 558 ampolles, cosa que el converteix 
en un dels vins de producció limitada del celler.

Preu de venda: 201 euros

Començarem per les propostes de la sala Stroika. En primer lloc, cal 
destacar la visita de l’il·lustríssim Albert Pla a la nostra ciutat amb el 
seu últim espectacle Matacerdos. Pla repassa la seva àmplia trajectò-
ria amb una petita formació instrumental i dona espai a la teatralitat 
i la poètica habituals en els seus espectacles (dissabte, 7 de març, 
22:30 h). I per als amants de la festa i la disbauxa, amanida de rock i 
punk tenen una cita obligada al calendari amb la HFMN Fest, amb 
un cartell de somni, que inclou els irreverents The Baboon Show i 
la nostrada Crim, una de les millor bandes en llengua catalana de 
l’actualitat. Una nit per recordar i gaudir com mai (divendres, 20 
de març, 20:30 h). Canviant d’espai cap al teatres, un parell de pro-
postes més que han cridat la nostra atenció. En primer lloc, el con-
cert de la santpedorenca Anaïs Vila al Conservatori. La cantautora 
porta el seu tercer disc, Contradiccions, al directe, després dels seus 
anteriors treballs (divendres, 13 de març, 20:30 h). I per acabar, un 
clàssic que ja ha trepitjat els nostres escenaris moltíssimes vegades. 
Torna Dani Nel·lo amb la continuació de Los Saxofonistas Salvajes, 
per reivindicar el paper del saxo en la seva «faceta més visceral i 
subversiva». Anirà acompanyat dels millors músics de rhythm and 
blues, jazz i rock’n’roll de l’escena estatal.

MÚSICA. Marc Vilanova

Un mes de març 
per emmarcar
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VINS. Marc Maldonado, 
sommelier d’Oller del Mas 

201 Oller del Mas

crònica social

a urbanització dels carrers Nou i Vell de 
Santa Clara es va produir amb l’intercan-
vi del juny de 1981 entre l’Ajuntament i 
els jesuïtes de la Cova de Sant Ignasi, ar-
ran de la permuta dels terrenys de la Sala 

Loiola, que es va rebatejar com a Sala Ciutat, pels terrenys 
ocupats pel camp de futbol del Santa Clara per part de 
l’Ajuntament als religiosos. La Sala Ciutat es va inaugurar 
el desembre de 1960, va deixar de funcionar l’octubre de 
2007 i es va enderrocar a partir del novembre de 2015. A 
la part dreta de la imatge, s’observa una porteria de futbol, 
una cistella de bàsquet i diversos vehicles aparcats (Cit-
roën, Seat 600, Seat 127 i un Land Rover de les obres); el 
tractor ajuda a col·locar els tubs, abans de la presència dels 
dúmpers, i el camió s’enduia runa, al costat de la vorera de 
l’esquerra. Aquest terreny privatitzat va passar a ser propi-
etat de la Cova de Sant Ignasi, que va engrandir els jardins, 
amb la construcció d’un mur de separació amb el carrer 
Nou de Santa Clara. Posteriorment, els jesuïtes van fer un 
pontet per poder traspassar els dos jardins existents.

La casa més alta, a l’esquerra de la fotografia, amb finestres 

a la façana, va ser construïda el 1863, al número 10 del car-
rer Santa Clara –avui arrebossada i pintada de rosa–, que 
separa el carrer Nou del Vell, on pertany la primera casa 
més a la dreta, de 1772, i també arrebossada. Formen part 
d’un grup de cases de l’Eixample del sector de les Esco-
dines, entre mitjan i finals del segle XIX, quan encara exer-
cia com a carrer de sortida cap a Barcelona pel camí ral i, 
en la pràctica, eren les cases més allunyades del centre de 
Manresa. Algunes tenen antics horts que es van convertir 
en jardí. Els arbres de la dreta donaven ombra a l’estiu. Ac-
tualment hi ha una nova vorera i el doble d’aparcament, en 
un carrer rebaixat. En la fotografia, s’observa la col·locació 
d’una canonada nova, ja que arran dels problemes que hi 
havia hagut a la Balconada amb els sifons, amb els 496 pi-
sos habitats des de juny de 1980, es va decidir ampliar la 
capacitat dels nous tubs, en previsió del creixement de la 
zona. En la fotografia s’observa com s’està a punt d’asfaltar 
el carrer per convertir-se en un dels dos accessos al barri 
de la Balconada, conjuntament amb la carretera del Pont 
de Vilomara. Una mica més avall, en el carrer de Sant Bar-
tomeu trobaríem l’antiga presó de Manresa i l’actual confi-
guració del Casal de les Escodines.

Foto: Manolo Sánchez (ACBG)   

L

Urbanització 
de Santa Clara (1982)
J. S. 
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ntre els edificis que formen part del 
patrimoni urbà de Manresa, n’hi ha 
que mostren un estat de deixadesa 
proper a l’abandonament, com aquest 
gran casal construït a cavall dels se-
gles XVIII i XIX i remodelat a principi 

del XX, quan es va convertir en un conjunt d’habitatges 
plurifamiliars. Es troba entre tres carrers, els dos que hi 
havia quan la van construir, el de les Piques i la plaça de 
Llissach, i el que es va acabar d’obrir en la dècada dels sei-
xanta del segle passat, el d’Alfons XII, alineat amb la part 
del darrere d’aquesta casa d’estil neoclàssic amb elements 
neogòtics afegits.

És un edifici d’habitatges de planta baixa i dos pisos i gol-
fes, amb façana a tres vials. Està construït amb murs de 
paredat de pedra que ha perdut l’arrebossat original. El 
xamfrà entre el carrer de les Piques i la plaça Llissach pre-
senta una solució interessant, consistent una tribuna po-
ligonal a l’alçada del primer pis en estil neogòtic. A sobre 
hi ha un dels pocs escuts heràldics que trobem a la ciutat. 

patrimoni ciutadà

E

Casal Llissach
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

També és remarcable la vistosa cornisa que unifica tota 
l’edificació i el cos de coronament que determina el canvi 
d’escala entre la plaça de Llisach i el carrer d’Alfons XII. 
Altres elements neogòtics són les obertures de ventilació 
lobulades de les golfes, sota la coberta, alternades amb les 
mènsules de pedra que suporten la cornisa, i les llindes de 
les obertures.Totes, tant els balcons com les finestres, són 
verticals i estan emmarcades en pedra de fil. Els balcons, 
amb baranes de ferro forjat, tenen una disposició peculiar, 
són correguts a la planta baixa i separats en la segona.

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera inte-
gral per la importància històrica i artística, i perquè la 
seva posició integra el teixit urbà del nucli antic amb el 
del nou carrer d’Alfons XII, derivat d’una reforma del se-
gle XX. Al llarg del temps, els baixos d’aquest casal han 
mantingut una important activitat econòmica. Durant 
molts anys hi va haver el taller de fusteria i la botiga dels 
Mobles Pich, que antigament treballaven per a Cal Jorba, 
i fins als anys vuitanta hi havia la botiga de màquines 
d’escriure i oficina Puig.
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fanal de cua

La LIJ, de dol
l món de la literatura infantil i juvenil està 
de dol. La mort de Josep Maria Aloy deixa 
aquest àmbit sense un dels seus principals 
referents. Potser no era una persona pú-
blica àmpliament coneguda i reconeguda 

–de ben segur que no ho era tant com es mereixia–, però 
les mostres de condol, de suport a la família i de reconei-
xement públic aparegudes quan se’n va conèixer el traspàs 
demostren que era una persona admirada i estimada en 
l’àmbit de la cultura en general i en el de la literatura per a 
infants i joves en particular. Al funeral hi vam poder veure, 
acompanyant-lo, editors, il·lustradors i alguns dels autors 
més importants del ram, com Pep Molist, Maite Carranza, 
Pere Martí o, naturalment, Josep Vallverdú. 
Jordi Estrada, a Regió7, publicava aquell ma-
teix dia un emotiu article on emulava l’últi-
ma conversa que ell i jo hi havíem tingut a 
l’hospital, una setmana abans, en què «vam 
recordar amics absents i dies feliços, com les 
vetllades a la biblioteca de casa teva, en com-
panyia de tants i tants lletraferits que avui se 
senten tan orfes com nosaltres». Valentí Gu-
bianas penjava un dibuix als seus comptes 
d’Instagram i Facebook on li agraïa la saviesa 
i el suport. Molts n’hem compartit algun re-
cord. Joaquim Carbó li va dedicar, a Núvol, 
un article personal i alhora força exhaustiu 
on repassa la trajectòria d’Aloy i reconeix la 
important tasca que el manresà va dur a ter-
me al llarg de més de cinquanta anys.

S’ha parlat de Josep Maria Aloy com un es-
tudiós i crític constant, meticulós, perseverant, rigorós, 
incansable... i també, és clar, com un home afable, discret, 
serè, honest i generós. Precisament aquesta darrera qualitat, 
la generositat, es desprèn d’una de les afirmacions que fa Jo-
aquim Carbó en el seu article: «La passió per conèixer, jut-
jar i facilitar als lectors l’obra que hem publicat els seus con-
temporanis va frenar, segurament, l’obra creativa a l’Aloy».

Ens ha deixat, doncs, algú que va preferir dedicar el seu ta-
lent més a difondre l’obra dels altres que no pas a crear la prò-
pia, tan breu com interessant. Els qui, com a autors i com a 
lectors, ens en vam beneficiar, només podem estar-li agraïts.

De corbs i gralles
a poc he acabat de llegir el llibre de Jo-
sep Clara: Perseguits després de morts. La 
repressió franquista més aberrant, núm. 
362 de la sèrie Episodis de la Història, 
editats per Rafael Dalmau. Aquest va 

aparèixer l’any 2018.

Després de la lectura he recordat una vegada que vaig sentir 
dir per TV a Santi Vila que ell no creia en la llegenda negra 
espanyola. I vaig pensar: jo tampoc, com a tal llegenda, però 
sí que crec en la veritat negra espanyola. Ara mateix aca-
bo de trobar-ne, en el text de J. Clara, rigorosament docu-
mentat, un altre cas. El d’aquelles persones jutjades després 

d’acabada, oficialment, la guerra, d’acord amb 
les lleis de Responsabilidades Políticas (1939) 
i les de Represión de la Masoneria y el Comu-
nismo (1940). Se n’analitzen, a tall d’exemple, 
quinze casos. Allò que resulta més sinistre és 
l’avidesa amb què els tribunals segueixen el 
rastre de possibles béns mobles i immobles 
que si fa el cas incautaran a les famílies per-
què, oh meravella!, resulta que els encartats ja 
feia més o menys temps que eren morts.

També és remarcable per part dels tribunals el 
compliment estricte de la llei. Si aquesta mana 
que l’acusat es presenti a declarar, així cal fer-
ho i així es feia tot i saber la impossibilitat de 
la compareixença de qualsevol difunt. Però 
sí senyor: la llei és la llei i exigeix obediència 
cega. A més, els inefables feixistes tenien clar 
que amb els morts podien fer el que volgues-

sin, fins i tot venir-ne a robar dels cementiris i endur-se’ls a 
camionades per omplir com fos el Valle de los Caídos.

És curiós llegir aquest llibre pràcticament al mateix temps de 
rebre l’informe sobre els components del Tribunal de Cuen-
tas, les seves xarxes de poder familiar i els sous fabulosos que 
cobren, a més d’altres casos prou coneguts de corrupció.

Passen els anys, passen els segles però els mots de Lisístrata 
(411 a.C.) d’Aristòfanes no perden gota de vigència: «Ho tras-
balsa tot la plata, home. Per tal de robar els que maneguen els 
afers públics sempre se n’estan pensant una de nova».

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

           Erques Torres

E F
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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

Commemoració del Dia Mundial de la Poesia a Manresa
El dia 17 de març, a les 19 hores, a la biblioteca Ateneu les Bases, el 
CNL Montserrat, l’Ajuntament de Manresa i Biblioteques de Man·
resa commemorem el Dia Mundial de la Poesia (DMP), amb la col·
laboració del Forn Jorba i el PEN Català.
La UNESCO va proclamar el dia 21 de març el Dia Mundial de la Po-
esia (DMP). Durant els dies anteriors i els dies precedents, a diverses 
poblacions d’arreu del país i de parla catalana, s’organitzen iniciati-
ves de tota mena, tant físiques com a les xarxes socials, per donar 
a conèixer la poesia a equipaments públics i a diversos racons de la 
ciutat i dels pobles.
Alumnes de nivells bàsics del CNL participaran en aquesta comme-
moració llegint o bé un poema en la seva llengua d’origen, que ells mateixos han seleccionat, 
o bé llegint el poema que celebra el DMP tant en català com en la llengua de l’alumne; el 
poema s’ha traduït a 21 llengües. Enguany,  el poema commemoratiu del DMP és  A hora 
foscant, de Josep Carner, en què el poeta parla de l’esperança, de l’absència, de la mort i de les 
exigències de l’escriptura.  
A més de la lectura de poemes en diverses llengües, hi participarà  la filòloga i periodista de 
la Cabília El-Kaissa Ould Braham, que recitarà textos de poetesses amazigues.

https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/programes/dia-mundial-de-la-poesia/dmp-2020/
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/programes/dia-mundial-de-la-poesia/dmp-2020/
https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/03-programes/dia-mundial-poesia/DMP-2020/article-principal/Poema-DMP-2020.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/ilc/03-programes/dia-mundial-poesia/DMP-2020/article-principal/Poema-DMP-2020.pdf
https://cultura.gencat.cat/ca/ilc/programes/dia-mundial-de-la-poesia/dmp-2020/
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empre és positiu ser pioner en alguna cosa, i tant! 
De tota manera, qui obre joc sempre és susceptible 
d’ensopegar amb alguns imponderables que, els que 
juguen després, tenen l’avantatge de poder manegar. 

Manresa obrirà foc amb el tema de la recollida de la brossa 
amb una combinació de contenidors intel·ligents i un ser-
vei porta a porta. Serà pionera, però no parteix de zero. Es 
basarà en altres experiències fetes al país i a l’estranger. Im-
plantacions que caldrà tenir molt en compte a l’hora d’im-
plementar el servei a la nostra ciutat, ja que molts exemples 
nòrdics parteixen d’un grau de civisme que al sud del con-
tinent no acaba de ser anàleg.

S

CIUTADANS (PRESUMPTAMENT) INTEL·LIGENTS

Un exemple ben proper: Santpedor. Els seus habitants s’han 
fet famosos per portar sempre residus orgànics al maleter 
del cotxe a causa d’un fet no pas insòlit. Simplement, l’op-
timització del porta a porta no s’ajusta als hàbits –una mica 
deixats– dels santpedorencs. La mostra no seria rellevant si 
no fos que en diverses zones de Manresa esdevé orgànic –i 
pudent– tot el que envolta els contenidors. Respecte dels 
futurs contenidors tancats a pany i forrellat, també costa de 
visualitzar una majoria ciutadana sumant al civisme –que se 
li suposa– en qüestió del reciclatge, un ús endreçat, pacient i 
curós d’una targeta codificada i, per descomptat, un respec-
te total i absolut al manteniment de cadascun d’ells quan 
no s’obri quan calgui per llençar la bossa del racó. 
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

LA DECADÈNCIA 
D’IGNASYWOOD

n les darreres setmanes, els man-
resans i manresanes heu vist 
com indrets de la ciutat han es-
tat transformats en espais imagi-

naris dels anys 60 per al rodatge de la 
segona temporada de la sèrie de Netflix 
Hache. Un amic es va trobar un carrer 
tallat quan portava a la seva àvia urgent-
ment a l’hospital. Per sort, un membre 
de la productora tenia la solució: «Això 
digui-ho als de l’Ajuntament que ho es-
tan cobrant». No vaig gosar demanar-li a 
l’amic si el consistori va pagar l’enterra-
ment... Però bé, com ja us vaig avançar 
en un espòiler anterior, el que vosaltres 
esteu vivint és el naixement d’Ignasywo-
od, «el nou Hollywood» segons l’ajunta-
ment manresà, per a d’altres «el tot a 
100 audiovisual». Però aquesta moda de 
l’escenografia manresana va durar poc: 
després de les productores audiovisuals 
vindrien els youtubers i, finalment, les 
productores de cinema per a adults.

La productora Weekend Studio va estar 
utilitzant les instal·lacions de l’Anòni-
ma com a centre neuràlgic i plató du-
rant la gravació d’Hache, de la mateixa 

manera que anys més tard ho feien les 
productores de cinema pornogràfic. Els 
milers de metres quadrats de l’Anòni-
ma es van convertir en una fàbrica d’en-
registrar coits en sèrie, gràcies als platós 
modulars que permetien encabir dese-
nes de rodatges en les instal·lacions –la 
producció necessària per als temps que 
«es corren». Menjadors luxosos, cuines 
americanes, habitacions d’estudiants, 
piscines... totes les ubicacions típiques 
de les gravacions d’intercanvi de fluids 
es podien trobar a l’Anònima Studios.

Kleenex, la popular marca íntimament 
lligada al consum d’aquestes peces, va 
ser la patrocinadora d’aquests estudis 
durant la seva primera etapa. Etapa en 
la qual pràcticament ningú no es podia 
imaginar que les estrelles masculines 
del porno serien succionats de la indus-
tria pels Satisfyers i les noves generaci-
ons de joguines sexuals, les quals serien 
les abanderades de la segona etapa. 
Res sorprenent si tenim en compte que 
a finals de l’any 2022 ja hi havia més 
manresanes emparellades amb succio-
nadors que no pas amb persones.

E

El nou miracle de la Llum?

En tal data assenyalada
un cop més altra vegada
tot fent una caminada
per la Fira de l’Aixada, 
medieval i ben nostrada,

hem vist, pels nostres carrers, 
envoltat de cavallers,
guardaespatlles, ballesters
i tot tipus de guerrers,
satisfet com el que més

el rei Pere que castís
ha entomat el compromís,
no gens fàcil i precís,
de pacificar el país
assedegat, malaltís, 

després que el bisbe de Vic,
que sol mirar-se el melic,
fent el paper de cacic
com si fos nostre enemic
es ficà en un embolic

i ens deixà amb un pam de nas
en privar-nos, ves quin cas!,
de la séquia el dret a pas
i no volgué tòrcer el braç
per davant ni per detràs
Tal faràs, tal trobaràs.  

Gràcies, però, a l’invent
d’aquella llum resplendent
que va enlluernar la gent
es va fer més que evident
que parlant la gent s’entén

i  els prohoms de la ciutat,
amb el rei Pere al costat,
van posar a ratlla el prelat
que el pas havia barrat 
a l’aigua del Llobregat.

Oh quin goig, quina alegria,
si estiguéssim avui dia
contents de la monarquia
que en altre temps resolia
els conflictes que hi havia.

Però no, ves quins collons!
avui tenim el borbons
que no escolten puigdemonts
i tanquen a les presons
uns homes plens de raons.

Toquem ferro!: de moment
aquella llum resplendent
que va enlluernar la gent
sembla que ha fet evident
que parlant la gent s’entén
i això no està malament. 
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VA COM VA LLUM DEGÀS

MÉS CATALÀ, IMPOSSIBLE
i existís el premi Més català o 
catalana de l’any, sens dubte la 
vicepresidenta del Grup Tous 
en seria una bona candidata. 

En una entrevista publicada recent-
ment a Actualidad Económica, el su-
plement del diari El Mundo, l’empre-
sària manresana reconeix que «som 
espanyols i és difícil ser més catalans 
que nosaltres». El que no explica és 
què significa, per a ella, ser espanyol, 
ser català i ser més català que ningú. 
Per les seves paraules, es pot deduir 
que ser català, i ser-ho com el que més 
és ser apolític, mostrar-se comprensiu 
envers «algunes visions dels indepen-
dentistes» i no traslladar la seu de 
l’empresa fora de Catalunya, «tot i que 
fiscalment ens sortiria més a compte». 

S

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

I conclou que «es pot ser espanyol i 
estimar Catalunya», que és tant com 
dir soc català i estimo la guàrdia civil, 
soc palestí i estimo el Likud, i soc un 
ós i estimo la caça. La qüestió de fons 

no és tant què ets sinó com et sents. 
És evident que, en l’entrevista que ens 
ocupa, la conclusió final seria: ser cata-
là és la millor manera de ser espanyol. 
O viceversa.
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L’ESTACA
No, no parlem de música, sinó d’apar-
cament. De l’anhelat aparcament que 
demanen els botiguers al Barri Antic 
i que, segons sembla, troba solució al 
solars del carrer de la Dama on alguns 
hi tenen... plaça fixa. A la banda esquer-
ra, mirant l’edifici de l'Anònima, hi ha 
una zona, però, on no es pot aparcar. 
Queda tancada amb unes estaques, 
una solució, diguem-ne, econòmica. 
Ara bé, la sorpresa del lector que em va 
enviar la foto va ser trobar-s’hi un cotxe 
a dins, entre les estaques. La solució a 
l’enigma la va trobar ell mateix: una de 
les estaques és mòbil; es treu i es posa! 
La gent se les pensa totes.

GARATGE BLAU
Continuo amb temes relacionats amb 
l’automoció. Fa uns anys l’estructura 
del Garatge Blau de la carretera de 
Vic, cantonada amb el carrer de la In-
dústria, va ser aixecada de nou i a la 
paret (no pas al rètol del sostre, però 
sí al mur) hi van pintar discretament 
el nom Garatge Blau, la denomina-
ció amb què s’ha conegut sempre 
la benzinera en qüestió. Fa ben poc, 
com m’indica un subscriptor veí de 
la zona, l’estació de servei ha canviat 
de subministrador i, amb la remode-
lació de l’espai, el nom tradicional ha 
desaparegut. D’aquí a un temps, saber 
que aquella gasolinera és coneguda 
com el Garatge Blau serà una prova 
de manresanisme tan definitiva com 
saber on és l’Avecrem.

PANCARTA MEDIEVAL
Passejant pels voltants de la redacció 
de la revista, la proliferació de pinta-
des ens té ben distrets. En el número 
passat ens referíem a una que exhibia 
uns genitals femenins i aquest mes, en 
plena Fira de l’Aixada, a la plaça Major, 
Acció Lila ens advertia que a Manresa 
a l’Edat Mitjana no es podia ni transi-
tar ni avortar, però al segle XXI tampoc. 
Almenys, en aquest cas no es tracta 
d’una pintada sinó d’un llençol perfec-
tament reutilitzable.

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS
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PANTALLA D’INFORMACIÓ 
MULTILINGÜE
La pantalla que acaba d’estrenar l’ofici-
na d’informació turística de la plaça Ma-
jor i que funciona les vint-i-quatre hores 
a l’exterior de la dependència, perquè 
els visitants puguin remenar-hi i buscar 
informació de la ciutat, es pot consultar 
en diversos idiomes. Un lectora em fa 
observar, però, que, quan hi va passar, 
en la versió castellana, a l’apartat Vida 
nocturna, on apareixen diversos locals, 
quan va consultar els serveis del Voilà!, 
el cafè-teatre del carrer del Cos, el nom 
del vial s’indicava amb traducció literal, 
o sigui, calle Cuerpo. Ho he consultat 
ara i ja s’ha esmenat l’error. De tota ma-
nera, malauradament, hi podeu trobar 
més errades de barreja català/castellà. 
El servei de traducció de les pàgines a 
diferents idiomes no sé si era dels ba-
ratets, el que queda clar és que o no fa 
prou bé la feina o s’hauran de repassar 
tots els textos... i en tots els idiomes, no 
fos cas que hi aparegui un Body street.

da de la sèrie Hache al carrer Sobrer-
roca, la darrera setmana de febrer. El 
cinema és el cinema i espero que, pas-
sat el rodatge, la botiga continuï per 
molts anys amb el seu negoci habitual.  

COTARELO I SARDANS
El 29 de febrer, 22 busos del Bages es van 
desplaçar al míting de Comín, Ponsatí i 
Puigdemont a Perpinyà, tot i que tres no 
hi van poder arribar a la Parc de les Ex-
posicions a causa dels controls policials 
i les retencions de trànsit. Qui sí que hi 
va arribar va ser el nostre coordinador, 
Jordi Sardans, que hi va coincidir amb 
el politòleg madrileny Ramón Cotarelo, 
establert a Girona i totalment integrat al 
país, com reflecteix la fotografia.

VILAMALA TRIOMFA 
A MANACOR
Un altre amic del Pou que continua 
un periple pels Països Catalans és Joan 
Vilamala. El 14 de febrer, va presentar a 
Manacor l’auca sobre el cantautor ma-
llorquí Guillem d’Efak il·lustrada amb 
dibuixos de Toni Golmés. L’acte va ser 
multitudinari, els mitjans locals se’n van 
fer un ampli ressò i els autors van tenir 
feina a signar reproduccions de l’auca. 

REDACCIÓ-BORDELL... 
DE CINE
Per acabar, em plau fer-vos saber que 
la fotografia de Francesc Rubí que il·
lustra la portada d’aquest mes de la 
revista correspon a la botiga Dagda, de 
productes esotèrics i alternatius, situa-
da als baixos de la casa Vallès, que al 
primer pis allotja la redacció del Pou. 
L’establiment va ser convenientment 
redecorat com a bordell El Edén, du-
rant la filmació de la segona tempora-
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QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

LLUÍS MATAMALA, TREBALL I PERSISTÈNCIA

qui no el coneix, l’advocat Matamala? Lluís Matamala i 
Ribó! Va néixer a Gaià, l’any 1951, en una casa de pagès 
enmig d’una descendència de sis criatures. I d’entre 
tota la colla, un oncle capellà va animar-lo per anar a 

estudiar, intern, amb els germans de la Sagrada Família, a Be-
gues. Van ser dos anys i, després, vingué el seminari conciliar 
de la diòcesi de Vic: cinc anys d’Humanitats al menor, i tres de 
Filosofia al major. Estudiar durant el curs, i a l‘estiu, treballar 
de valent. De pagès, de manobre, d’escorxador... i, ara a Cabri-
anes, amb la inquietud de promoure o bé iniciar caramelles, 
teatre o el moviment júnior i les colònies d’estiu. En acabat, a 
Barcelona, va començar la carrera de Teologia, però no passà 
del tercer curs: el món obrer l’atrau i decideix penjar els hàbits 
a favor d’una plaça d’escorxaporcs a Mafrica, que combina 
fent classes de llatí o català a les tardes, a Artés. Era a primers 
dels 70, quan es treballava a preu fet, sense drets i en règim 
d’explotació laboral pura i dura. Fou aleshores, de resultes 
d’una vaga, que bregant-se en els temes jurídics es planteja 
estudiar per ser advocat. Dit i fet, la tardor del 76 comença els 
estudis de Dret en horari de vespre, tot compaginant la fei-
na ara en una escola de Barcelona. Són temps d’una activitat 
frenètica: no en té prou que s’afilia a la USO –i n’esdevindrà 
secretari general al Bages– i també al PSC –i en plega arran 
del pacte amb el PSOE el 1977. En aquell moment ja s’havia 
casat amb Rosa Fargas, anava per pare de família i vivien a 

Sant Joan de Vilatorrada, on engega les festes del barri del 
Palillo. N’està orgullós: «Gairebé sempre he treballat deu o 
dotze hores diàries!». Quan enllesteix la carrera, l’estiu del 81, 
s’incorpora al bufet de Leopold Corbella, i aquell mateix mes 
de setembre defensarà una demanda de divorci, aprofitant 
la llei que s’havia aprovat tres dies abans. Divorcis, i en català! 
N’ha hagut de fer molts, moltíssims, fins a esdevenir gairebé 
l’especialitat de la casa en quatre dècades, Això i els temes 
agraris, l’altra flaca del nostre home. Tot plegat li permet que-
dar-se el bufet d’en Corbella, al carrer Nou, i passar-lo al cap 
de set anys al Born i, set anys després, a tocar de la plaça de la 
Independència. Només a tocar! Prou que li sap greu, aquesta 
independència que mai no s’acaba d’abastar, tot i els molts 
esforços per tal d’aconseguir-la. Perquè, al capdavall, el Mata-
mala és un patriota dels de pedra picada, que s’estima el país 
i la llengua, la seva gent i la història. Que ha destinat esforços 
i recursos a multitud d’iniciatives: el seu despatx ha obert les 
portes a les reunions més diverses! Des de la Fundació Inde-
pendència i Progrés –quan la independència era un objectiu 
de minories– fins a la plataforma contra la presó de Lledoners 
o el col·lectiu Manresa Decideix. I ara mateix, feliçment jubilat 
a Manresa, des de l’Assemblea Nacional Catalana. I tot sota 
un únic lema: pensar i actuar, que per això des dels temps 
dels romans hem trencat lleis i n’hem fet de noves, perse-
guint –incansablement!– un món millor. 

I
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BLOC 3 Sessió per a tota la ciutadania

Dimecres 11 de març a les 18 h al Centre Cultural El Casino
Dijous 26 de març a les 18 h al Centre Cívic Joan Amades

Inscripcions a www.manresa.cat/residus

BLOC 1 Sessió inaugural, oberta a tota la ciutadania. Vine a 
conèixer quina és la situació dels residus a Manresa i a 
Catalunya, quins reptes i obligacions tenim en els propers 
anys, i com són els models avançats que s’han aplicat en 
altres municipis. Francesc Mauri, meteoròleg i divulgador, 
dirigirà l’acte, que comptarà amb la participació de:

 Josep M. Tost i Borràs, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya

 Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a 
la Gestió de Residus

 Xavier Codina Casas, alcalde de Santpedor, municipi 
pioner al Bages del Porta a porta des del 2005

 Noèlia Ramírez Calatrava, alcaldessa de Balsareny, 
municipi pioner al Bages dels Contenidors intel·ligents, 
des de 2018

Dilluns 2 de març a les 18 h a l’Auditori Plana de l’Om

L’Ajuntament de Manresa s’ha posat a treballar en el disseny d’un nou 
model de recollida de residus, que s’implantarà a partir del 2021. Ara 
vol informar de la proposta tota la ciutadania, i recollir les aportacions 
per decidir conjuntament el millor sistema.

Voleu participar-hi?
 Responeu l’enquesta que trobareu a www.manresa.cat/residus 

 
 Participeu a les sessions que s’han organitzat:

BLOC 2 Sessió per a professionals i activitats econòmiques

RESTAURACIÓ

Dimecres 11 de març a les 10 h al Centre Cultural El Casino

COMERÇOS

Dimecres 11 de març a les 13.30 h al Centre Cultural El Casino

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
(despatxos, perruqueries, tallers, altres serveis, etc.)

Dijous 26 de març a les 10 h al Centre Cultural El Casino

 

Això s’acaba...

un nou model de gestió de residus

Participa-hi!

www.manresa.cat/residus

Manresa prepara per al 2021 

I fins al 15 de març, podeu opinar sobre quines accions creieu que l ’Ajuntament ha de prioritzar per al període 2020-23,   
en l’enquesta del PAM: w ww.manresa.cat/pam

BLOC 3 Sessió per a tota la ciutadania

Dimecres 11 de març a les 18 h al Centre Cultural El Casino
Dijous 26 de març a les 18 h al Centre Cívic Joan Amades

Inscripcions a www.manresa.cat/residus

BLOC 2

BLOC 1 Sessió inaugural, oberta a tota la ciutadania. Vine a 
conèixer quina és la situació dels residus a Manresa i a 
Catalunya, quins reptes i obligacions tenim en els propers 
anys, i com són els models avançats que s’han aplicat en 
altres municipis. Francesc Mauri, meteoròleg i divulgador, 
dirigirà l’acte, que comptarà amb la participació de:

 Josep M. Tost i Borràs, director de l’Agència de 
Residus de Catalunya

 Ricard Jorba Garcia, gerent del Consorci del Bages per a 
la Gestió de Residus

 Xavier Codina Casas, alcalde de Santpedor, municipi 
pioner al Bages del Porta a porta des del 2005

 Noèlia Ramírez Calatrava, alcaldessa de Balsareny, 
municipi pioner al Bages dels Contenidors intel·ligents, 
des de 2018

Dilluns 2 de març a les 18 h a l’Auditori Plana de l’Om

L’Ajuntament de Manresa s’ha posat a treballar en el disseny d’un nou 
model de recollida de residus, que s’implantarà a partir del 2021. Ara 
vol informar de la proposta tota la ciutadania, i recollir les aportacions 
per decidir conjuntament el millor sistema.
Voleu participar-hi?

 Responeu l’enquesta que trobareu a www.manresa.cat/residus 
 �ns al 31 de març.

 Participeu a les sessions que s’han organitzat:

Manresa prepara per al 2021  
un nou model de gestió de residus

Participa-hi!

www.manresa.cat/residus

Això s’acaba...

I fins al 15 de març, podeu opinar sobre quines accions creieu que l’Ajuntament ha de prioritzar per al període 2020-23,  
en l’enquesta del PAM: www.manresa.cat/pam

Sessió per a professionals i activitats econòmiques

RESTAURACIÓ

Dimecres 11 de març a les 10 h al Centre Cultural El Casino

COMERÇOS

Dimecres 11 de març a les 13.30 h al Centre Cultural El Casino

ALTRES ACTIVITATS ECONÒMIQUES  
(despatxos, perruqueries, tallers, altres serveis, etc.)

Dijous 26 de març a les 10 h al Centre Cultural El Casino


