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MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:
Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat

AVUI, COM 
AL SEGLE XIV, 
L’ACTITUD MARCA 
LA DIFERÈNCIA

PREMI
SÈQUIA
2020

El PREMI SÈQUIA als hereus de 
l’esperit dels manresans del segle 
XIV vol reconèixer persones i 
institucions vinculades a la Ciutat 
que destaquin per la seva actitud 
compromesa amb el benestar 
col·lectiu i per la seva capacitat 
per sobreposar-se davant de 
l’adversitat. En defi nitiva, que visquin 
i hagin fet propi l’esperit que va 
permetre la construcció de la Séquia.

Sense ser un requisit indispensable 
es valoraran de manera especial 
les candidatures que contribueixin 
a posar de relleu el treball i les 
actituds de persones o institucions 
que actuen des de l’anonimat i/o 
són poc conegudes.
El premi té dues categories:

• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions, 

col·lectius, empreses o grups

Les associacions, institucions 
i empreses manresanes poden 
presentar candidatures al premi, 
tant en la modalitat individual com 
col·lectiva, abans del 31 de desembre 
de 2019.
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editorial

l trinxat, la xatonada, la cuina de la garoina o els calçots són alguns dels 
referents gastronòmics del país que han fet fortuna. Un element principal 
que ha contribuït a consolidar-los en un determinat territori ha estat la 
disponibilitat directa dels productes que els conformen, però, sobretot, 
una sinergia multifactorial entre agricultors, restauradors, promotors tu-
rístics i institucions locals per projectar-los a l’exterior: a Catalunya, en 
primer terme, i a la resta de la geografia si hi ha fortuna. A la nostra ciutat, 

naturalment, també hi ha una tradició gastronòmica arrelada que, com a tret distintiu, compta 
amb una figura que va fixar-la des de finals de segle XIX. Ignasi Domènech, nascut a Manresa, al 
marge de les habilitats als fogons, va confeccionar receptaris amb clara vocació divulgativa, que 
mimetitzaven la pràctica quotidiana a les cuines de les fondes manresanes al voltant del 1900 i, 
posteriorment, ho va anar ampliant afegint-hi tot allò que aprenia i observava en establiments de 
Barcelona, Madrid, París o Londres. I en el llibre de capçalera de Domènech, La teca, del qual es 
van imprimir múltiples edicions, trobem reproduïdes dues receptes de tradició manresana amb 
el bacallà com a element principal. I no cal ser gaire astut per deduir que el bacallà no s’obtenia 
pas del curs fluvial del Cardener a l’alçada de Manresa o del Llobregat, en el pas per la comarca. 

El bacallà era a la taula dels manresans per una qüestió de distribució i disponibilitat de mercat. 
No només a les fondes o als escassos restaurants de cert nivell de la ciutat, sinó a totes les cases, 
ja que, a un preu relativament assequible, permetia alimentar amb certa substància tota una fa-
mília. Al bacallà conservat amb sal, amb elaboracions més casolanes o, a les fondes, amb receptes 
més sofisticades, s’hi sumen productes ben presents a la Manresa de la primera meitat del segle 
XX i fins als anys seixanta i setanta. Al banda dels productes de l’horta manresana de Viladordis 
o el Poal que es podien comprar a plaça o es conreaven a casa mateix, cal afegir una oferta ingent 
de menuts de carn –especialment de xai– que, majoritàriament, s’adquirien a les Mandongueres 
–l’espai de l’actual plaça d’Europa. Des dels anys vint, l’escorxador de l’actual plaça Bages genera-
va un excedent de peces que, en èpoques on no era possible la refrigeració, es col·locaven ràpida-
ment al mercat a un preu raonable. El receptari es completa amb gra cuit, receptes de guisats per 
a dates assenyalades i altres curiositats derivades del paper de Manresa com a punt de distribució 
alimentària del centre de Catalunya. Moments en què la ciutat, com la cuina elaborada amb allò 
que s’hi distribuïa, era capital.

E

Cuina capital
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fa 25 anys

Debat sobre la crisi 
climàtica, al Casino 
El 2 d’octubre es va fer una  taula rodona sobre el 
tema  «La lluita contra la crisi climàtica a Manresa»,  a 
la  Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino.  Hi van 
intervenir: Ignasi Cebrian, biòleg i membre de Meandre 
Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda;  Florenci Vallès, 
president de la Delegació del Bages de la Institució 
Catalana d’Història Natural, i  Joan Oms, fundador del 
Verds i membre de la Plataforma del Bages en Defensa 
del Clima. Durant l’acte es va presentar la revista d’oc-
tubre, que en el reportatge central parlava sobre com 
afronta la crisi climàtica la ciutat. 

Laura Estrada 
exposa a bar Til·lers 
La il·lustradora Laura Estrada, col·laboradora habitual 
d’aquesta revista, exposa al bar Til·lers, de la plaça Clavé, 
una part de la seva obra gràfica, concretament un con-
junt de set retrats de la sèrie Els barbuts, en aquarel·la i 
llapis de colors. La mostra es pot visitar durant tot el mes 
de novembre.

El reportatge central de la revista del mes de desembre de 
1994, elaborat per Joan Garriga, Annabel Sardans, Mar-
ta Serra i Mireia Vila, amb el títol de La feina de buscar 
feina, parlava del nombre d’aturats a la comarca, un total 
de 7.575, un 57% dels quals eren dones. La xifra d’aturats 
havia disminuït, però sobretot a causa de la liberalització 
del mercat de treball, que comportava que la majoria de 
contractes de treball signats fossin temporals i de baixa 
qualitat, com afirmaven els sindicats a la revista. Amb la 
llei de desenvolupament de les empreses de treball tempo-
ral (ETT), es legalitzava una situació que sovint permetia 
«explotar la gent», segons explicava Laura Massana, lla-
vors coordinadora del CEPROM. 

El dia 11 de novembre, unes vint tendes de campanya 
s’instal·len a la plaça d’Espanya en reivindicació del 0,7% 
del pressupost de les diferents administracions per al 
desenvolupament del Tercer Món. El dia 4, s’havia fet una 
acció artística en diferents llocs ignasians rememorant 
l’obra de Joseph Beuys. I el dia 25, el saló de sessions de 
l’Ajuntament acollia el lliurament del premi Bages de Cul-
tura al geògraf sallentí Joan Vilà i Valentí (el reportatge 
Els xinesos manresans es desvinculen de la màfia, de Joan 
Piqué i David-Joan Torra, publicat a El Pou de la gallina, 
hi rebia una menció honorífica del premi Regió7).

Al Bages, hi havia 
més de 7.000 aturats

Acampada pel 0,7% a la plaça d’Espanya

Ens solidaritzem 
amb l’editorial de l'ACPC 
L’Associació Cultural El Pou de la gallina assumeix plena-
ment els continguts de l’editorial elaborat per l’Associació 
Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), arran de la sen-
tència del Tribunal Suprem, que trobareu publicat a la pà-
gina 5 d’aquesta revista.



5EL POU · NOVEMBRE 2019

editorial conjunt

Número 358 - Novembre 2019

De mes a mes 6

Favets...
Josep M. Oliva / Jordi Sardans  8

...i tremendos
Josep Ramon Mora 9

Isabel Casanova.
Un mirall a la càmera   10

Cuina manresana, entre 
la proximitat, la tradició 
i la capitalitat comercial  12

Jamaa Mbarki Berkan (Marroc) 21

La mina de petroli de Riutort 22

Activistes ecologistes (II) 23

L’Entrevista a Roser Torra Miró 24

Quadern obert 29

A Manresa, els pensaments 
floreixen el novembre 30

Propostes           32

Cruïlla Passeig 
de Pere III/Guimerà (1977) 33

Col·legi Asil dels Infants 34

Fanal de cua
L. Capdevila / L. Calderer         35

el Cul del Pou 37

Contra la sentència 
La sentència del Tribunal Suprem, con-
demnant a penes d’entre 9 i 13 anys els 
presos polítics i líders socials, demostra 
una veritat cada vegada més evident: el 
projecte polític contrari a la indepen-
dència de Catalunya no és l’autonomis-
me ni el federalisme sinó l'autoritarisme, 
que castiga qualsevol mena de dissi-
dència. Els mitjans de comunicació en 
general, i la premsa comarcal i local en 
particular, estem obligats a donar tota la 
informació, sigui quina sigui, ens agra-
di o no ens agradi. L’Estat espanyol no 
solucionarà el conflicte amb Catalunya 
agredint impunement, ni acusant gent 
independentista de terrorisme, ni engar-
jolant totes aquelles persones que no 
pensen ni actuen igual, imposant un 
càstig dur, llarg, injust i anacrònic Els 
líders polítics i socials que el Suprem ha 
condemnat són líders que van ser esco-
llits democràticament per dur a terme 
la missió a què s’havien compromès 
públicament, i ho van fer sense exercir 
cap tipus de violència. Tot plegat, recor-
dem-ho, es tractava de deixar votar la 
gent i per això els empresonen.

Des de l’octubre del 2017, hem après 
lliçons importants. Una, que l’Estat es-
panyol està disposat a aniquilar qual-

sevol garantia democràtica per garantir 
la seva unitat territorial; també que la 
Unió Europea exercirà el rol de còm-
plice necessari de l’autoritarisme fins 
que els catalans generem una situació 
d'inestabilitat prolongada en el temps. 
El referèndum d’autodeterminació de 
l'1 d'octubre va demostrar que, enfront 
d’una desobediència generalitzada de la 
ciutadania, els poders estatals no poden 
controlar el territori. Aquesta és el gran 
aprenentatge d’aquell dia. L’exercici dels 
nostres drets, com la llibertat d’expres-
sió, de pensament, de reunió, de decidir 
i de votar no poden ser punibles. Com a 
mitjans de comunicació del territori que 
som, hem de recollir, i reflectir i relatar 
totes les realitats que vivim al nostre 
entorn. Però mai no podrem estar d’acord 
amb un estat, autodenominat de dret, 
que no permet altra visió que la seva, altre 
discurs que el seu i que no només ignora 
sinó que castiga la reivindicació d’una 
part molt important del nostre país.

Com a mitjans de comunicació som 
partidaris del diàleg, de la discussió, de 
l’acord i del consens. Recollint i estant a 
prop de totes les sensibilitats, acceptant 
les dissidències, però mai d’acord 
amb uns poders, judicial, executiu i 
legislatiu que castiguen la diferència i 
les mobilitzacions pacífiques i premien 
el seguidisme i l’autoritarisme.

Associació Catalana de Premsa Comarcal

EL POU
de la gallina

caçats a la xarxa

Vist ara davant la Lemmerz de Manresa. Controls de la 
Guàrdia Civil, on sou?

Des de la primera fase del Pla Parcial Urbanístic al 
barri de la Sagrada Família de Manresa amb la cons-
trucció del supermercat Mercadona, els carrers de les 
vivendes del barri estan plens de fang, degut a eslla-
vissades del terreny. Volem que algú faci alguna cosa, 
Ajuntament de Manresa.

24 d'octubre. MoniJubbs, dignitat i Independència @MoniJubells

31 d'octubre. AV Sagrada Família de Manresa @AssociacioDeVe1

La construcció de l’hipermercat ja va despertar recels per part dels pares de l’escola 
Ítaca i d’alguns veïns i comerciants. L’aterrament de Mercadona ha possibilitat la 
prolongació del carrer de Sant Maurici. El nou vial que es deurà inaugurar quan 
s’acabi l’establiment, que és qui ha remogut terra... i cel.   

Gairebé sempre, el sentit de l’humor és el millor aliat per 
superar la tensió i la tensió ciutadana. El propietari/ària 
del vehicle amb aquest copilot jamaicà tan perjudicat, 
també és de premi.

EL POU
DE LA
GALLINA
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de mes a mes

La UVic-UCC gradua 
la primera promoció 
4 d’octubre. Amb una cerimònia solemne, els primers 294 
graduats de la UVic-UCC reben el seu títol al teatre Kur-
saal, en presència del rector, Josep-Eladi Baños, i l’alcalde 
Junyent, amb lliçó de comiat d’Imma Ubiergo, adjunta a la 
direcció general de la FUB. 

Manresa homenatja 
Pete Seeger 
6 d’octubre. El teatre Kursaal acull un concert d’homenat-
ge al cantautor i activista nord-americà Pete Seeger, en el 
centenari del seu naixement, amb la participació de grups 
com Els Seegers, Barba-roig, Tren Seeger (amb Artur 
Gaya) i altres músics i cantants manresans, a més del cor 
InCordis. El dia 2, Cineclub havia projectat Pete Seeger. El 
poder de la cançó.

Moren el periodista 
‘Xano’ Lozano i el 
farmacèutic Pradell 
12 d’octubre. El periodista radiofònic Joan Antoni Loza-
no, narrador dels partits del Bàsquet Manresa durant tren-
ta anys, mor als 61 anys, víctima d’un càncer de pulmó. El 
dia 31, mor als 85 anys el metge i farmacèutic Joan Pradell.

La Mediterrània convida 
l’illa de Sardenya 
13 d’octubre. La 22a edició de la Fira Mediterrània convi-
da l’illa de Sardenya a mostrar les seves tradicions i porta 

a Manresa un total de 103 espectacles, de 117 companyies. 
La ballarina i coreògrafa Sol Picó i la Bada Chapicó ha-
via inaugurat el festival, que es clou amb la Girobanda de 
Cesare Dell’Anna a la plaça Major.

Clam manresà contra 
la sentència del TS 
14 d’octubre. La plaça de Sant Domènec queda desborda-
da per la protesta ciutadana contra la sentència del Tribu-
nal Suprem i tot seguit es formen manifestacions multi-
tudinàries cap a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Les 
protestes havien començat amb una concentració al mig-
dia, a la plaça Major i continuen durant tota la setmana.

L’homenatge a Companys 
aplega molta gent 
15 d’octubre. En el 79è aniversari de l’afusellament de Lluís 
Companys, unes 300 persones assisteixen a l’ofrena al presi-
dent màrtir, amb parlaments de Joan Badia, president de 
la Fundació Independència i Progrés, i Lluís-Vidal Sixto, 
secretari d’Acció Sindical de CCOO a la Catalunya Central.

La Marxa per la Llibertat 
omple Manresa 
16 d’octubre. Unes 15.000 persones s’apleguen en la rebu-
da de la Marxa per la Llibertat, procedent de Berga. A la 
carretera de Cardona, camí del Congost, la gentada s’enca-
lla perquè es troba amb un grup d’espanyolistes davant la 
caserna de la Guàrdia Civil i es produeixen càrregues dels 
Mossos i es cremen contenidors. L’endemà, més de 8.000 
persones continuen per la C-55 en direcció a Vacarisses.
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La vaga general 
paralitza Manresa 
18 d’octubre. La vaga general convocada pels sindicats 
CSC i IAC buida d’activitat Manresa, amb la majoria de 
comerços del centre tancats i amb serveis mínims a l’Ajun-
tament i als centres d’ensenyament. Una altra manifestació 
massiva recorre el centre fins a la plaça Major.

Ecoviure potencia 
el sector agroalimentari 
20 d’octubre. Una vuitantena d’expositors, molts dels 
quals són productors agroalimentaris, participen al Palau 
Firal en una edició de la fira Ecoviure, on es debat especi-
alment sobre l’emergència climàtica.

La FUB reconeix Pere Fons 
22 d’octubre. La UVic-UCC fa l’obertura formal del curs 
amb un acte on Pere Fons, director de la FUB en una èpo-
ca clau, rep la medalla institucional.

OCTUBRE 2019
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...I una de calenta

La rotonda de la Bonavista
No és només l’aspecte estètic com a plaça, sinó les difi-
cultats que planteja per a conductors i vianants, tant per 
l’actuació dels semàfors com pels stop, passos de zebra i 
altres senyals de trànsit. Conductors de cotxes i autobusos, 
taxistes i vianants es queixen perquè els vehicles s’encallen, 
sobretot en hores punta, especialment en dos punts: la 
carretera de Santpedor i el tram de pujada des del passeig 
de Pere III a la Ben Plantada, amb llargues cues de cotxes 
atrapats, que algunes vegades han arribat fins a l’institut 
Lluís de Peguera. Els conductors que venen de la carretera 
de Santpedor i volen entrar a la rotonda es troben taponats 
pels que venen de la carretera de Vic. Alguns conductors 
eviten la rotonda per estalviar-se els embussos i passen per 
vies alternatives, que no estan preparades i que també co-
mencen a anar sobredimensionades, com ara el carrer de 
la Séquia, des de cal Roqueta fins al Passeig. I els vianants 
pateixen en algunes cruïlles, que han de creuar en ambre. 

Ampliació de l’Espai 1522
Com que el 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi a Man-
resa cada vegada és més a prop, sembla definitiva l’aposta 
municipal per consolidar el Centre d’Interpretació de la 
Manresa Ignasiana. Ja és un fet la decisió d’ampliar l’Espai 
1522, que actualment ocupa l’ala est del que havia estat 
claustre de l’antic convent dels frares de Sant Domènec. 
L’Ajuntament ha decidit destinar 100.000 euros per a la 
recuperació de l’ala sud del claustre, que toca al Conserva-
tori, per engrandir el projecte museístic. A poc a poc, es va 
recuperant bona part del claustre, opció que es va iniciar 
el 2015, amb la creació del centre d’interpretació. Aquest 
fet també va comportar la restauració de les columnes, les 
voltes i els arcs del voltant. Pel que fa a la nova intervenció 
d’ampliació, se sap que millorarà els elements del claustre 
neoclàssic. La nova pavimentació serà la mateixa de l’Es-
pai 1522 i es construiran unes rampes interiors per habi-
litar l’espai de cara a les persones amb mobilitat reduïda.

Tocats de Lletra 
reivindica els radicals 
26 d’octubre. Malgrat que alguns actes s’han de suspen-
dre per les protestes contra la sentència, el Tocats de Lle-
tra porta durant dues setmanes poetes joves i d’altres de 
consolidats, com Marta Pessarrodona, que assisteix al 
Sopar Estellés. El recital de David Fernández amb textos 
d’Erri de Luca i la presentació del llibre Ferran Puigdellívol 
(1919-1941), de Montserrat Torra, clouen el cicle.

Diàlegs reflexiona 
sobre les ganes de pensar 
30 d’octubre. La jornada de debat Diàlegs, organitza-
da per la FUB, Regió7 i la UOC, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, convida a reflexionar sobre el pensament el 
sociòleg Salvador Cardús, la politòloga Ana Sofía Carde-
nal i la mestra i psicòloga Montserrat Pedreira.

Emili Grifell rep 
el premi Sardà Dexeus 
30 d’octubre. L’economista manresà Emili Grifell rep en 
el Sopar dels Economistes a Barcelona el premi al millor 
llibre d’Economia 2019, per l’obra The Oxford Habdbook of 
Productivity Analysis.

Contra la sentència per la 
violació a la fàbrica Vinyes 
31 d’octubre. Unes 150 persones es concentren a Sant Do-
mènec contra la sentència per la violació a la fàbrica Vi-
nyes, que només condemna els autors per abusos.

Marxa per la Llibertat (Laura Busquets)
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favets...

Noms i cognoms
l desembre del 1970, l’àrbitre murcià 
Ángel Franco Martínez va ser convocat 
a la residència del canonge de la catedral 
de Múrcia a una reunió que li va semblar 
molt estranya. Quan va ser allà, a més a 

més del canonge s’hi va trobar al secretari del Ministre de 
Governació. Aquells dies s’estava fent l’històric «procés de 
Burgos» contra setze membres d’ETA i el diumenge poste-
rior a la reunió havia de dirigir el partit entre la Reial So-
cietat i l’Athletic de Bilbao. Dir-se Franco i fer d’àrbitre en 
aquell partit era exposar-se a una cridòria monumental, 
en què el seu nom serviria d’excusa perquè la gent omplís 
d’insults algú altre que es deia com ell. El règim no podia 
tolerar una protesta com la que es veia venir i li van dir que 
s’havia de posar malalt. No tenia cap altra opció i l’ende-
mà va comunicar al Comitè que s’havia lesionat entrenant. 
Li van fer jurar que no ho explicaria ni a la seva dona, i 
durant molts anys li va guardar aquell secret. El partit el 
va dirigir un altre col·legiat i a partir de llavors a tots els 
àrbitres se’ls anomena amb els dos cognoms.

Últimament els redactors de TV3 també personalitzen les 
seves cròniques dient el nom i els dos cognoms, una cosa 
inèdita fins ara i que es veu poc natural i molt forçada, 
més que res perquè és gent a la qual portem anys veient i 
mai no s’havien presentat així. L’estimació que devien tenir 
abans per les seves mares devia ser la mateixa que tenen 
ara, però sense necessitat de fer tanta comèdia. La perspec-
tiva de gènere, com tot el que s’emmarca en la correcció 
política, té aquestes coses. En els meus anys escolars els 
companys ens coneixíem pel primer cognom i, si era molt 
comú, directament pel segon: el Garcia Vilaplana era el 
Vilaplana i el García Cercadillo, el Cercadillo. Quan no hi 
havia una altra opció perquè el segon també era molt cor-
rent, com passava amb l’Antonio Martínez Pérez, llavors li 
dèiem Martínez-Pérez, talment com un àrbitre. Amb na-
turalitat i sense fer bandera de res.

Excepte quan omplo un imprès o dono l’adreça, sempre 
em presento només amb el nom i el primer cognom, 
bàsicament per no allargar-ho. Els que em saben el segon 
són amics o gent propera. I tots saben també com valorava 
la meva mare sense necessitat de fer tanta cagarel·la.

Reivindicació dels Panyos
a importància de la fàbrica dels Panyos en 
la revolució industrial catalana i la seva 
protecció va ser l’eix sobre el qual va girar 
el powerpoint de presentació del nostre 
col·laborador Lluís Virós en la jornada 

sobre el patrimoni que el passat 25 d’octubre va tenir lloc al 
Museu de la Tècnica. Virós va incidir en el fet que es tracta de 
la primera fàbrica de l’estat espanyol completa des d’un punt 
de vista de modulars, seriada, amb espais regulars, finestres 
i il·luminació. En no formar part de l’arquitectura del ferro, 
no disposa de bigues d’aquest metall, sinó que són de fusta i 
consegüentment amb espais més reduïts. Ara bé, arquitectò-
nicament és una fàbrica molt intel·ligent per l’època i sobre-
tot feta amb molts diners. És la més antiga que queda, forma 
part del nostre patrimoni i és obvi que cal trobar-li un ús per 
rehabilitar-la, arreglar-la i mantenir-la d’una vegada.

En la segona part de la xerrada Virós va explicar el context 
europeu de la indústria de la seda manresana, molt potent 
al segle XVIII, ja que s’exportava arreu del món, tot apro-
fitant les colònies de l’imperi espanyol. El capital surt dels 
comerciants, que venien la seda als treballadors seders que 
teixien a casa amb els seus telers i els compraven els tei-
xits, que després venien a la resta del món. Van arribar a 
ser els més rics de Manresa. Tant Llorenç Ferrer com Isa-
bel Hernández han escrit sobre les tres grans companyies 
manresanes: la més potent la de Pau Miralda i associats. 
Pau Sagristà i companyia, convertida més tard en Asols, 
Sacristà i Cia; el negociant Joan March...

En aquells moments, en la segona dècada del segle XIX, es 
passa d’una època preindustrial a una altra d’industrial, un 
cop es produeix la revolució industrial. La societat va can-
viant les seves formes feudals per abraçar el capitalisme, 
quan es produeix la revolució liberal. Per tant, la fàbrica 
dels Panyos no és un producte aïllat, sinó que està lligat a 
una època en què la companyia inversora té lligams amb 
el comerç internacional. Però a partir de 1794 es produeix 
un col·lapse comercial de més de vint anys amb Amèrica, 
coincidint amb la pèrdua de les colònies continentals. És 
en aquestes circumstàncies que la incipient burgesia man-
resana viatja per Europa i opta pels draps fins de llana ori-
entats cap al mercat espanyol.

E L
Jordi SardansJosep M. Oliva
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L’hora de la política
empatia és un sentiment propi de l’es-
pècie humana que ens permet la par-
ticipació efectiva en la realitat que 
experimenten altres persones. És la 
capacitat de llegir emocionalment la 

gent que ens envolta. Tot sembla indicar que és un sen-
timent seleccionat per l’evolució de l’espècie, per facilitar 
la vida en societat. 

Per a aquelles i aquells que no hem estat agraciats amb la 
fe en la independència, l’empatia ens permet, si més no, 
aproximar-nos als sentiments d’aquells que tenen aques-
ta convicció i ens ajuda a entendre les reaccions emotives 
que molta gent del nostre entorn ha tingut en conèixer els 
continguts de la sentencia del Tribunal Suprem, que con-
demna els polítics catalans imputats per la seva participa-
ció en l’anomenat procés. 

Aquesta capacitat intel·lectual de transposició, de po-
sar-se en el lloc de l’altre, no vol dir acceptar ni donar per 
bons els seus arguments ni les seves lectures de la realitat. 
És disposar-se a escoltar –amb interès–; analitzar con-
juntament les situacions; ser capaç de valorar les impli-
cacions personals que hi ha darrere les anàlisis polítiques 
i, finalment, afavorir l’aparició de solucions alternatives 
obertes a la seva evolució. 

El dret és una pràctica interpretativa i argumentativa. No 
crec que hi hagi una sola sentència en aquest món que no 
admeti una interpretació contradictòria. Els meus conei-
xements jurídics no em permeten una valoració pròpia de 
la sentència del Tribunal Suprem. M’haig de refiar d’allò 
que diuen els experts en els quals, per raons d’experièn-
cia personal, confio. El que veig que diuen és que aquesta 
sentència no és ni una venjança ni una baixada de panta-
lons, però que conté errors greus que només s’expliquen 
per la necessitat del Tribunal Suprem d’arribar a un pacte 
d’unanimitat en el seu si sense fer marxa enrere en els as-
pectes més significatius de la instrucció. Tot indica que la 
qualificació penal i la quantitat de les penes imposades són 
el resultat d’un pacte intern que, un cop aconseguit, s’ha 
justificat amb arguments jurídics, a costa de forçar el llen-
guatge i la interpretació dels fets, buscant sobretot blindar 

L'

...i tremendos

la sentència de cara a ulteriors recursos, a canvi d’intro-
duir elements que fan més fràgil l’exercici de la dissidència 
política en aquest país.

Però si tots estaven d’acord en el fet que la judicialització 
del conflicte polític no era cap solució, hauríem d’admetre 
que centrar-nos en el debat de la sentència tampoc no ho 
serà. És urgent tornar a la política per intentar posar-nos 
d’acord en quines són les prioritats del moment. Que els 
polítics i activistes independentistes surtin de la presó 
com més aviat millor hauria de ser l’objectiu número 1, 
per raons de justícia, però també com a condició per co-
mençar a destensar la política i la vida quotidiana del país. 
No crec que l’amnistia sigui el camí per aconseguir aquest 
objectiu. Pot ser més o menys útil per mantenir la mobi-
lització emocional del independentisme, però no ajudarà 
a treure’ls de la presó. L’objectiu número 1 bis hauria de 
ser posar fi, el més aviat possible, a la crisi d’autoritat que 
pateix el govern de la Generalitat, que es va posar dramàti-
cament de manifest en la setmana posterior a la publicació 
de la sentència, personificada en la figura del seu presi-
dent. Necessitem un govern que sigui capaç de gestionar 
amb solvència i calma la frustració generada per ells ma-
teixos i d’oferir-nos un full de ruta en el qual capiguem la 
immensa majoria dels catalans.

@carles_claret

Josep Ramon Mora
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retrats

Laura Serrat

Dues adolescents s’enamoren i, per mantenir-ho en secret, es submergeixen al fons de la 
piscina per fer-se petons. Aquesta és la història que explica la manresana Isabel Casanova 
a través del curtmetratge Salir del agua. Una peça de vuit minuts que posa de manifest la 
pressió social que senten les joves a l’hora de mostrar els seus sentiments. La directora del 
film confessa que la realitat i la ficció s’hi enllacen. Ella i la primera noia que va estimar es 
capbussaven al mar per abraçar-se sense que cap mirada pogués esquerdar el seu amor. El 
cinema s’ha convertit en una via per explicar les històries invisibles que inquieten la Isabel. 
La feina com a fotògrafa en un estudi on practica la fotografia industrial, d’interiorisme i 
artística ocupa la major part del seu temps. Però aprofita els viatges amb cotxe, els cafès al 
bar i les nits per escriure guions.
 
Dins la cafeteria és l’indret on es concentra a l’hora d’escriure o dibuixar les escenes. Amb la 
cafetera en marxa i la porta oberta i tancada amb el vaivé de la gent, ella deixa volar la ima-
ginació. De tant en tant, es tira enrere el serrell llarg i queda suspès a l’aire enmig dels seus 
cabells curts. El nas prim i els ulls ametllats li endolceixen el rostre. Va començar a estimar 
el cinema amb la pel·lícula Yentl, de Barbra Streisand. Tot i així, no va saber que volia dedi-
car-se a l’àmbit audiovisual fins gairebé els seus trenta anys. En un primer moment, va llan-
çar-se a estudiar per ser actriu a l’Institut del Teatre, però, poc després, va abandonar-ho 
per posar-se a treballar a la Pirelli. La seva vida va fer un gir quan va descobrir la fotografia.
 
«Quan era petita jugava amb la càmera dels meus pares i vaig redescobrir la fotografia anys 
després», explica. En entrar a l’Institut d’Estudis Fotogràfics, va viure el canvi entre la foto-
grafia analògica i la digital. Assenyala que quan se’n va de viatge encara agafa una càmera 
de rodet per enquadrar les escenes que es troba pel camí. La sensibilitat a l’hora de disparar 
la trasllada al cinema. «Quan les càmeres professionals van incloure l’opció de filmar, em va 
començar a interessar el cinema. Podia utilitzar els mateixos recursos estilístics amb imat-
ges en moviment», subratlla. Des d’aleshores, cuidar la fotografia dels seus curts és una de 
les seves principals regles. Aquesta cura dels detalls provoca que el procés de rodatge s’en-
careixi. «Fent cinema no hi he guanyat res, al contrari, he hagut de desembutxacar diners, 
però no renunciaré a la meva passió».
 
La Isabel va debutar com a directora amb el curtmetratge Un cadàver al riu. Seguidament, 
va dirigir Salir del agua, seleccionat en tretze festivals. Més endavant, Sex Shop i, actual-
ment, està treballant en el curt sobre la vellesa: Los años que me quedan. Mentre assaboreix 
el cafè i anota les idees per als pròxims projectes, rep una trucada. El guió de Los años que 
me quedan és un dels seleccionats entre els deu finalistes del projecte Acció curts, de Dones 
Visuals. Una iniciativa que facilita la connexió entre els projectes emergents i les empreses 
productores. La Isabel destaca que en els curts i la fotografia s’hi veu reflectida. Com apun-
ta el fotògraf i cineasta Eikoh Hosoe, «la fotografia és alhora mirall i finestra».

Un mirall a la càmera

Marc Prat

Isabel Casanova
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Cuina del restaurant Las Vegas (Foto: Francesc Rubí)

Cuina manresana, entre 
la proximitat, la tradició 
i la capitalitat comercial 
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tema del mes

Carles Claret

tema del mes

Si en altres parts del territori hi ha consolidats –i sobretot ben 
promocionats– plats típics elaborats amb productes molt 

determinats, a Manresa, les menges habituals i l’oferta gastronòmica 
beuen d’un receptari fixat per la figura d’Ignasi Domènech, a partir 

de l’observació de la cuina quotidiana, i de l’emplaçament geogràfic 
de la ciutat que, històricament, proporcionava un ampli i variat 

abastiment de productes.  

es poblacions i, 
en especial, el seu 
entorn, vesteixen 
els plats que es 
posen a taula. 
Els de les cases i, 
per extensió, els 
dels restaurants. 

Avui dia es pot menjar pràcticament de 
tot a tot arreu. Sempre, això sí, tenint en 
compte les possibilitats de cada butxa-
ca. En l’alimentació quotidiana, fins fa 
relativament pocs anys, la bretxa entre 
les famílies benestants i les classes més 
populars encara era molt més accentu-
ada i, en ciutats com Manresa, la dieta 
dels treballadors dels tallers o les múlti-
ples fàbriques tèxtils no tenia res a veure 
amb la de les estovalles dels menjadors 
de l’emergent burgesia.

De la mateixa manera, mentre que els 
encarregats d’anar a plaça a comprar 
i a carregar els productes per al rebost 
eren les minyones i els mossos, entre els 
obrers, les caps de família feien mans i 
mànigues per treballar, la gran majoria, 

L
i aprofitar la setmanada per alimentar 
tantes boques com hi havia a casa. El 
cistell s’omplia escollint els aliments més 
assequibles en una ciutat on hi havia 
una oferta diversa formada per fruites i 
hortalisses provinents de l’entorn rural, 
carn i menuts vinguts de l’escorxador 
municipal o peix i conserves arribats 

d’arreu a través de rutes de transport ro-
dat en les quals Manresa era un empla-
çament clau dins la xarxa de distribució. 

Proximitat i tradició
En la restauració actual, i després d’anys 
en què la innovació als fogons estava a 
l’ordre del dia, Benvingut Aligué, que 
continua al capdavant de la cuina del 
restaurant d’arrel familiar, pensa que 

«s’està recuperant la cuina més tradici-
onal. La gent agraeix que hi sigui. De 
fet, si no tingués sortida, evidentment, 
no l’oferiríem. Jo he aplicat tècniques 
noves, però sempre m’he mantingut 
arrelat a la base de la tradició». L’esta-
bliment combina un menjador destinat 
als menús i plats del dia amb una sego-
na sala, on complementen l’oferta amb 
altres propostes a la carta.

El cuiner i gastrònom manresà Ignasi 
Domènech (1874-1956) va ser l’encar-
regat de posar negre sobre blanc el re-
ceptari de la cuina de la zona d’arrel tra-
dicional que va plasmar en un llibre de 
capçalera, La teca. Dedicat a la cuina des 
dels deu anys, va saber compilar i, poste-
riorment, divulgar allò que veia entre 
plats, olles i fogons de les cuines, primer 
a Manresa i al Bages, i, posteriorment, 
a Barcelona, Puigcerdà, Madrid, París i 
Londres. Als primers reculls, Domènech 
descriu al detall les receptes del bacallà a 
la manresana –amb dues variants–, del 
conill a la manresana, i altres estofats, 
guisats i postres que omplien les panxes 

Ignasi Domènech descriu 
al detall les receptes del 
bacallà a la manresana 
–amb dues variants–, 
i del conill a la manresanaCuina manresana, entre 

la proximitat, la tradició 
i la capitalitat comercial 
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dels manresans i que van quedar reflec-
tits en els seus reculls gastronòmics. 

El restaurant Las Vegas, fundat l’any 
1956 per Joaquim, Quimet, Garcia ja és 
el més antic de Manresa després del tan-
cament de fonda de Sant Antoni a la Pla-
ça Major. Tot i que inicialment va tenir 
un soci «ben aviat va tirar endavant sol,» 
explica la seva filla Pilar, que, conjunta-
ment amb l’Asun, el Jep, el Xevi i el més 
gran, Joaquim, que porta els comptes, 
continuen fent-lo funcionar. «Els dos 
primers anys», continua explicant Pilar 
Garcia, l’establiment «era un bar-cafe-
teria amb un saló al primer pis. Després, 
es va contractar un cuiner molt bo amb 
la idea de ser un dels millors restaurants 
de la ciutat. El meu pare sempre va ser 
un home molt despert, que captava bé 
les tendències i s’adaptava ràpid als nous 
temps». Ni el fundador ni cap dels cinc 
fills són cuiners. «Com el pare, sempre 
hem estat de cara al públic».

Per la seva banda, els germans Joan Se-
bastià i Jordi Rodó i Rodà atresoren la 
memòria del Suís, ubicat a l’actual car-
rer de les Piques, un dels restaurants 
més emblemàtics de la ciutat, que va 
obrir portes com a taverna l’any 1940, 
va canviar al local del costat, sota de 
l’Ateneu, poc després, i va acabar sent 
un restaurant de referència durant més 
de sis dècades. L’avi, Sebastià Rodà, 
conegut popularment com a Sebastia-
ni pel seu bigotet prim i els cabells rin-
xolats que el feien semblar italià, era 
nascut a Sant Pere Pescador, a l’Alt Em-
pordà i, segons asseguren els nets, «era 
un cuiner excel·lent a qui les famílies 

benestants feien tancar el restaurant 
per servir-los una bona bullabessa o 
l’especialitat de la casa, el pollastre amb 
llagosta». Rodà va introduir plats de la 
cuina de la seva terra a Manresa, on 
s’havia instal·lat poc abans de la guerra 
juntament amb la seva dona i una filla. 
Abans d’obrir el seu propi negoci havia 
treballat a Barcelona a l’hotel Ritz i al 
prestigiós Grand Café Au Lion d’Or. 

A Manresa va començar a treballar-hi 
com a cuiner del cabaret Petit Doré i, 
posteriorment, a les cuina de cal Mas-
caró i cal Perdiu. La seva bona mà va 
deixar empremta al menjador del Suís. 
El seu altre net, Joan Sebastià, ens 
apunta algunes de les especialitats de 
la casa com «la sípia amb mandongui-
lles, el conill amb cargols, el senglar a 
la planxa amb herbes, les sopes, l’em-
pedrat o els pèsols amb pernil». L’avi 
també era un amant i bon coneixedor 
dels plats de peix i cuinava amb molta 
solvència», segons recorden els nets, 
«sarsueles, suquets, lluços al pil-pil o a 
la basca, bacallà a la llauna o amb sam-
faina, angules, congre o popets».

Herència familiar
Amb el pas dels anys, la Pepeta, la dona 
del fundador, va anar deixant les funci-
ons al menjador a les filles, i la cuina al 
seu gendre Joan. «El pare era un cuiner 
solvent, però ho va aprendre tot de l’avi, 
va ser-ne un continuador», comenta 
Jordi Rodó. En qualsevol cas, la carta 
del Suís sempre va mantenir especiali-
tats que Joan Rodó va saber conservar 
fins a la clausura de l’establiment, l’any 
1996. Anys abans, i amb els nous temps 

i la millora de les comunicacions, la 
funció d’hostal es va deixar a banda.

De la mateixa manera que Sebastià 
Rodà va traspassar el coneixent culina-
ri al seu gendre, Benvingut Aligué asse-
gura que «la intuïció a la cuina la vaig 
heretar de l’àvia Ció. Qualsevol menjar 
que feia era bo». Recorda trobar l’àvia 
paterna feinejant a la cuina del restau-
rant familiar obert a mitjans dels cin-
quanta «a primera hora del matí, quan 
jo tornava de marxa». Aligué va estudi-
ar cuina a França i a Itàlia, i va ser dels 
primers a assistir a les classes de Ferran 
Adrià al Bulli. Ara bé, de l’essència de 
l’ofici va empeltar-se’n a casa mateix, a 
partir «de la cuina del sofregit i la pi-
cada. La base de la cuina catalana. La 
picada fa d’espessant, però, a diferència 
d’altres productes, no resta gens de sa-
bor i contribueix a texturitzar».  

Bategant al centre de la ciutat des de 
fa més de sis dècades, el negoci enge-
gat per Quimet Garcia, Las Vegas, és 
l’únic restaurant «que, avui dia, conti-
nua servint el bacallà a la manresana. 
Sempre l’hem tingut a la carta», expli-
ca Pilar Garcia. «Evidentment, hi hem 
anat fent les adaptacions de cocció i 
presentació. Procurem trobar bons 
espinacs i, en funció de la temporada, 
l’emplatem amb allioli de codony, que 
és la recepta alternativa que descriu 
Ignasi Domènech». Per als Garcia, 
aquest plat, «més que el conill, que 
també descriu l’històric gastrònom, 
però que no té tanta sortida», contri-
bueix «a mantenir la tradició i conser-
var el receptari més propi. Una carta 

Quimet Garcia, fundador de Las Vegas. Al costat invitació a la inauguració l'agost de 1956.
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de presentació per a molts turistes que 
passen per Manresa. Sembla que no 
n’hi ha, però per casa gairebé cada dia 
tenim un parell de taules». 

L’any 1982, el fundador de Las Vegas va 
morir d’accident de cotxe. Aleshores, 
només la seva filla Pilar treballava al 
restaurant i el més petit, Xevi, estudiava 
hostaleria a Girona. La resta de germans 
no es dedicaven a la restauració. «Vam 
parar uns dies la part de dalt i vam plan-
tejar-nos repensar el negoci,» explica Pi-
lar Garcia. Finalment, «entre tots, vam 
decidir tirar endavant». Com feia el seu 
pare, «ens hem anat adaptant a la cui-
na en funció de les tendències de cada 
època... Durant un temps, la brasa tenia 
molta tirada, després també vam fer pi-
zzes i, quan estaven de moda els plats 
combinats, ens hi vam posar». A partir 
del 2006, el restaurant va introduir les 
tapes, «un tipus de plat pensat per com-
partir. A part, mantenim una carta molt 
dinàmica en funció dels productes de 
mercat i un menú diari variat».  

A mitjans dels anys quaranta, tot i les 
restriccions de postguerra, la filla del 
Pepe de cal Carreras –un mecànic in-
dustrial manxec que, amb 25 anys, ha-
via fet cap a la fàbrica Carreras Perelló–, 
enfilada en un tamboret, començava a 
remenar a la cuina al costat de la seva 
mare. «Era una gran cuinera, igual que 
la tieta i les àvies. A casa, el menjar sem-
pre va ser un aspecte fonamental». De 
petita, la Dolors Gómez, que va acabar 
fundant l’escola Lleure i impulsant l’as-
sociació Cuineres del Bages amb l’ob-
jectiu de transmetre la cuina tradicional 
amb productes autòctons de la comarca, 
recorda que «no m’agradava gens men-
jar i em renyaven perquè no hi havia 
manera que m’acabés el que hi havia al 
plat». Per raons de feina, el pare «viatja-

va força, visitava restaurants aquí i allà i 
era molt sibarita. Volia menjar bé i bo». 
La seva dona procurava satisfer-lo i, se-
gons recorda la filla, consultava diversos 
llibres de cuina. La Dolors va estudiar 
Arts Aplicades, «que també m’han ser-
vit a l’hora de tenir idea en la presenta-
ció dels plats», però de ben jove va tenir 
l’afany de voler saber més coses. 

Quan tenia entre 17 i 18 anys va co-
mençar a assistir «a les classes de cuina 
de Josep Lladonosa a Barcelona. Vaig 
procurar aprendre dels millors». Des-
prés de casar-se «amb un senyor amant 
d’un seguit de plats copiosos com peus 
de porc, cargols o ventre que jo, de jove, 
era incapaç de menjar-me, i que ara 
m’encanten», va acabar convertint una 
afició i la inquietud per la gastronomia 
en una feina on confessa que sempre va 
disfrutar molt. L’habilitat, però, va co-
mençar «amb una bona base. A casa, 
sempre havia vist una gran organitza-
ció a la cuina, tant dels estris com de la 
conservació dels aliments als armaris i 
a la nevera». Tot i haver mamat la cuina 
de Las Casas de Juan Núñez (Albacete), 
municipi manxec limítrof amb el País 
Valencià, «la mare es va adaptar ràpida-
ment a la cuina d’aquí. Sabia triar bé el 

producte i venia d’una terra on hi havia 
horta, de manera que, a Manresa, de se-
guida va saber on comprar les fruites, 
verdures i hortalisses que necessitava».  

La Manresa capital
L’historiador Francesc Comas destaca 
que, fins ben entrat del segle XX, i a cau-
sa d’una xarxa de comunicacions encara 
molt precària, «Manresa exercia un pa-
per de capital molt més destacat que ara 
i era el lloc de distribució d’alimentació i 
mercaderies del centre del país». El cro-
nista descriu una carretera de Vic molt 
transitada, «on es concentraven els ma-
gatzems dels principals majoristes de la 
ciutat que rebien els camions carregats 
amb els productes que, posteriorment, 
es repartien per la ciutat, al Bages i a les 
comarques veïnes, a través de l’eix del 
Llobregat i del Cardener». En tractar-se 
d’un vial central i ben connectat per al 
transport, s’hi concentraven bacalla-
ners, peixaters, licoreres... i altres esta-
bliments de subministres com ferreteri-
es i material constructiu. Al marge dels 
productes i aliments de primera neces-
sitat, Manresa també acollia visitants de 
pobles i barriades perifèriques –les pa-
rades de tots els autobusos de línia eren 
a la Muralla–, que anaven a Cal Jorba, el 

Xevi i Pilar Garcia, dos dels cinc germans propietaris de Las Vegas al menjador del restaurant.

Francesc Comas:
«Fins ben entrat del s. XX,
Manresa exercia un paper
de capital molt més 
destacat que ara i era el
lloc de distribució 
d’aliments i mercaderies 
del centre del país»
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primer gran economat, o a les sastreries 
i botigues de roba del centre a comprar 
vestimenta i calçat. 

Al marge dels mercats de plaça, a la 
ciutat hi arribaven productes estacio-
nals que es venien en parades ambu-
lants que es guanyaven el dret d’estada 
mitjançant una subhasta municipal. 
Durant l’estada, els comerciants dor-
mien a la parada, al costat del gènere. 
S’ubicaven a «la plaça dels Infants o a 
la del Remei», relata Francesc Comas. 
És el cas de fruiters almeriencs, «com 
la família Jódar, que, en bona part, es 
va establir a la ciutat, i que viatjaven 
fins a Manresa per vendre síndries i 
melons, o els orxaters Coloma, pro-
vinents de Xixona».

Tot i ser una ciutat d’interior, des de 
principis del XX, a Manresa sempre 
s’hi va poder trobar peix fresc. Al mar-
ge del bacallà, alguns majoristes, com 
la família Valls «feien arribar peix del 
nord, a partir de proveïdors de con-
fiança, que al Suís servia al meu avi i 

al meu pare per fer receptes al pil-pil, 
bullabesses i sarsueles», recorda Joan 
Sebastià Rodó. I és que en restaurants 
com el Suís era habitual veure-hi tot 
tipus de viatjants que feien parada a 
Manresa per visitar clients, a la comar-
ca o a Berga, Igualada o Solsona.

A part dels comercials, el dilluns, segons 
explica Francesc Comas, era el dia dels 
tractants de bestiar, tot i que d’animal 
no se’n veia cap. «Generalment eren pa-
gesos de la comarca que venien a passar 
el dia a Manresa. Al matí negociant i 
traient feixos de bitllets al mig del car-
rer, comptaven o venien caps de bestiar. 
A tocar del migdia, passaven per algun 
prostíbul i després es fumien un bon ti-
beri en alguna fonda o restaurant. Per 
completar el dia, acabaven fent tertúlia 
amb algun prohom al Quiosc del Mig». 
Les converses entre fabricants, burge-
sos i adinerats també eren habituals a 
l’hotel Mundial, l’hotel Sant Domingo, 
a la Granja Costa (posteriorment Las 
Vegas), a Cal Perdiu o a la Cerveseria, 
propietat de la família Seoane.  

El Suís: parada i fonda
La figura del viatjant que feia parada i 
fonda a Manresa s’associa a l’ús d’una 
fonda com la del Suís, situada estra-
tègicament entre l’estació de la Renfe 
i el centre de la ciutat. Els comercials 
«s’hi estaven tota una setmana. Des 
de la dècada dels seixanta i bona part 
dels setanta, a casa hi havia hagut fins 
a seixanta llits», explica Jordi Rodó. 
Les primeres habitacions es van ha-
bilitar a la plaça d’en Creus. Poste-
riorment, continua explicant Jordi 
Rodó, «com que molts viatjants ja es 
desplaçaven amb cotxe, es van obrir 
més habitacions a la Sagrada Família, 
a la finca que tots coneixíem com la 
casa de pagès, on hi havia més espai 
per aparcar».

Al Suís els viatjants s’hi allotjaven a 
pensió completa i dilluns hi acudien 
els tractants de bestiar i els agricultors 
a fer plat fondo. Guisats i rostits com el 
civet de senglar –poc habitual a Man-
resa–, el pollastre amb bolets, l’estofat 
de vedella, el pernil rostit, el conill al 
rom o el fricandó feien les delícies dels 
comensals que arrodonien el tiberi 
«amb un flam, crema catalana... o un 
pijama!», com recorda amb un gran 
somriure Jordi Rodó. L’àpat, natural-
ment, «acabava amb cafè, copa i puro». 

Tallant el bacallà
Fins ben entrat el segle passat, Man-
resa rebia quilos i quilos de bacallà, 
que distribuïen majoristes com la fa-
mília Oms –ubicada al principi de la 
carretera de Vic– o Puigdellívol, a Sant 
Domènec. El peix viatjava lligat entre 
arpilleres i conservat amb sal conjun-
tament amb barrils de fusta que con-
tenien arengades. Tots dos peixos pas-
saven del majorista a la venda al detall, 
en la qual el bacallà es venia filetejat o 
trossejat i les arengades unitàriament i 
a un preu popular. Joan Sebastià Rodó 
recorda, precisament, «la gran quanti-
tat de botigues de pesca salada que hi 
havia, on, al marge de bacallà i arenga-
des, també es venien olives i confitats. 
Benvingut Aligué apunta que el gran 
nombre d’aquestes botigues «entronca 
amb l’establiment del bacallà a la man-
resana amb espinacs, panses i pinyons, 
com a plat típic, tot i que Manresa, lò-
gicament, no té port ni accés al mar». 

L’inventari de les mandongueres. 
Menut i possible plat 
Font: Joan Sebastià Rodó i Rodà (Restaurant Suís)

cap (morro) i pota (vedella) 
morro i tripa (vedella) 
morro (vedella) amb salsa verda  
pota (vedella) a la llauna  
peu (porc) guisat  
peu (porc) a la brasa
orella (porc) amb mongetes i bolets 
ventre (porc) a la planxa
ronyons (xai, vedella o porc) saltats al brandi 
fetge (xai, vedella o porc) amb ceba o amb all i julivert 
coradella (menuts de xai): pulmó (també dit freixura o perdiu), fetge, 
sang i cor 
saltabarrancs i picaportes (peu i tripa de xai)
garró de porc (genoll) 
jarret de vedella (conill de les potes-ossobuc) 
platillo de menuts de pollastre (escaldums) i tripa (banda bossa)
gigot (cuixa o espatlla de xai desossada) 
llengua estofada/rostida (vedella) 
turmes (xai/vedella) 
cervell (porc-vedella-xai) arrebossat/saltat
braó de xai (braç-cuixa) 
barra/galta (porc)
careta (vedella)
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Francesc Comas explica que les boti-
gues de pesca salada s’establien a peu 
de carrer, a les entrades de les cases. 
Allà també s’hi solia despatxar gra 
cuit. De fet, «les mongetes, les llenties 
i els cigrons ja bullits eren la salvació 
de moltes dones», assegura Dolors 
Gómez. «Després de fer dotze hores a 
la fàbrica, s’estalviaven d’haver-les de 
posar al foc. Coent un tros de cansala-
da o botifarra, o bé o afegint-hi trossos 
de bacallà o hortalisses ja tenien l’àpat 
a punt». La tradició d’aquest primer 
precuinat de la modernitat era molt 
típic a les colònies industrials, on la 
feina a la fàbrica deixava poc temps 
per fer el menjar. Alhora, a les taver-
nes de la ciutat, mentre que les dones 
solien quedar-se a casa o a càrrec dels 
fills, «els homes es gastaven part del 
jornal menjant-se un bacallà a la llau-
na acompanyat dels beures que fessin 
falta», bromeja Francesc Comas. 

A plaça
Continuant la retrospectiva, l’historia-
dor incideix en un aspecte clau en la 
conservació d’aliments fins ben entrat 
el segle XX, la manca de refrigeració i 
neveres. En etapes com la postguerra, 
a més, es cobrava setmanalment i els 
recursos eren escassos. Per tot plegat, 
conclou Comas, «necessàriament, la 
gent comprava dia a dia i la majoria 
de productes es venien a granel». La 
venda de fruites, hortalisses i fruites 
es feia «al mercat de les pageses de la 
plaça Major. S’hi trobava producte que 
majoritàriament venia de l’horta de la 
ciutat. El mercat era diari i s’acabava 
a les dotze del migdia, quan l’agutzil 
tocava el xiulet i les parades havien de 
desmuntar-se». El ritual del xiulet ana-

va acompanyat amb el cobrament de la 
taxa corresponent per poder vendre al 
públic. A la plaça del Carme, hi havia 
el planter per a l’hort, i a la Plana de 
l’Om s’hi instal·laven els gallinaires. 
L’aviram s’acostumava a tenir a casa 
mateix. De les gallines se n’obtenien els 
ous, se’n matava alguna per menjar-se-
la i les gallines més velles servien per 
fer-ne caldo. Les cases que s’ho podien 
permetre també engreixaven un porc 
que proporcionava cansalada, botifar-
res, embotits i menuts per a tot l’any. 

Després d’anys de projeccions muni-
cipals per adaptar-se a les necessitats 
d’una ciutat de població creixent, l’any 
1908 va obrir l’escorxador de l’actual 
plaça Bages, un edifici modernista que 

C/ Sobrerroca (El Pou de la Gallina) 
Manresa

facebook.com/2d_sushi 
Tel. 93 676 74 11

El millor sushi 
al millor lloc!

Sebastià Rodà i la seva dona Pepeta propietaris del Suís que va obrir portes el 1940.
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havia projectat Ignasi Oms quatre anys 
abans. L’activitat iniciada a principis de 
segle es va anar multiplicant fins a ser 
vertiginosa passada la meitat de segle. 
«Els xais, ja esquilats, venien amb tren i 
passaven pel mig de la ciutat fins a arri-
bar a l’escorxador,» rememora Joan Se-
bastià Rodó. Francesc Comas relata que 
s’escorxaven «quantitats ingents de xai 
que venien de pastures de més al nord 
o de Lleida i, des de Manresa, també es 
feien arribar a tota la comarca». 

A l’escorxador s’hi matava essencial-
ment xai i els porcs que proveïen de 
carn a aquelles llars que no podien cri-
ar-ne. La carn de vedella i l’aviram era 
reservada per a les classes altes. «Men-
jar pollastre a les famílies més humils 
es reservava per al Nadal, pel sant de 
l’home de la casa o per la Festa Major, 
moment en què es reunia tota la famí-
lia, fins i tot la que no vivia a la ciutat». 
A la primera meitat de segle, descriu 
Comas, «hi havia una vintena de car-
nisseries, la majoria al voltant de la pla-
ça Major. Una de les més conegudes se-
lectes era cal Soldevila, al carrer d’Àngel 
Guimerà, que estava emparentada amb 
el qui va ser alcalde de Manresa». En 

Ignasi Domènech, el prescriptor
El reporter i fotògraf Salvador Redó, durant anys vinculat al diari Regió7, 
conjuntament amb el seu amic i col·leccionista Josep M. Camps, van co-
mençar a ressenyar la figura del cuiner i gastrònom Ignasi Domènech i 
Puigcercós (Manresa, 1874 - Barcelona, 1956), «amb motiu d’unes diades 
gastronòmiques organitzades pel gremi de restauradors l’any 1989», apun-
ta el mateix Redó. D’aquella tasca en va sortir un biografia breu editada per 
Caixa de Manresa i el compromís, en un Ple Municipal celebrat el 10 de 
març d’aquell mateix any, de dedicar-li un carrer de la ciutat.

Trenta anys després, el carrer d’Ignasi Domènech ja és una realitat. Està 
situat al barri de la Sagrada Família i substitueix el consagrat a l’advocat 
i polític Lluís Argemí de Martí. Paral·lelament, Redó i Camps, que mai 
no han deixat de buscar informació sobre el gastrònom, s’han compromès 
amb la revista Dovella a resseguir-ne la biografia tenint en compte la rela-
ció que va tenir amb la ciutat. 

Les investigacions de Redó i Camps sobre registres i padrons municipals 
han situat la casa de naixement de Domènech al segon pis del número 4 
de la carretera de Cardona, una finca que, actualment, es manté dempeus, 
acull un menjador del frankfurt Cal Manel i conserva el mateix número 
d’entrada. Orfe de mare un dia després de néixer, «la necessitat del pare de 
buscar feina per tirar endavant i la mala relació amb la madrastra fa que 
sigui afillat pels tiets que viuen al primer pis», narra Salvador Redó. 

La família Puigcercós-Cisa, que regentava la fonda del Centro –també 
coneguda com cal Nasi–, en una finca que hi ha entre els carrers Nou i 
del Born, l’introdueix com a aprenent a la cuina i ajudant de la seva tia 
Antònia a l’establiment quan només tenia deu anys. Als catorze, amb l’ofici 
après, marxa de Manresa i comença un periple que el portarà des de llocs 
relativament propers com Monistrol de Montserrat o Puigcerdà fins a Bar-
celona, Madrid, Burgos –on, a més, comença a fer classes– París i Londres, 
on coneix el seu gran mestre, el francès Auguste Escoffier, que en completa 
l’aprenentatge ensenyant-li com presentar els plats de les receptes més so-
fisticades que Domènech introdueix a l’estat espanyol.

Per a Salvador Redó «des del moment que entra a la primera cuina a Manresa 
i durant tota la seva vida, especialment quan viatja a l’estranger, Domènech 
no para de xuclar coneixement i tècniques, copiar receptes, però, sobretot, 
deixar-les per escrit per, posteriorment, donar-les a conèixer, publicar llibres 
o fer classes de cuina». El llibre que recull receptes relacionades amb la cuina 
catalana i d’arrel manresana, La teca (1924), es reedita en divuit ocasions (l’úl-
tima el 2006) i passa a ser un llibre de referència a les cuines de moltes llars.

«Tot i que durant molt temps es lloga de cuiner per a banquets de famílies 
benestants o per a grans esdeveniments, Domènech arriba un moment que 
agafa l’estatus de divulgador. Una mena de Ferran Adrià avançat al seu temps, 
que assessora restaurants i fins i tot indústries i empreses com Catalana de Gas, 
que fabricava els primers forns i l’utilitzava de provador», explica Redó. Asso-
ciat amb diferents impremtes com la casa Quintillà Cardona, primer a Madrid 
i després a Barcelona, edita una trentena de llibres i receptaris de referència. 
Tot i ser un cosmopolita, confirma Redó, «Domènech sempre va tenir molt 
present la geografia del Bages. Hi tornava sovint perquè ho considerava casa 
seva. Ens consta que havia fet classes de cuina per a noies al convent de Sant 
Francesc i que feia moltes estades a Castellbell i el Vilar, on vivia la seva germa-
na, que li mecanografiava les receptes i amb qui tenia una excel·lent relació».
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aquests establiments era on anaven les 
minyones o les senyores de les famílies 
dels prohoms a comprar, a un preu més 
elevat, la carn de vedella o el pollastre.  

Ara bé, la majoria de famílies, al marge 
del bacallà i les arengades, mentre no 
va arribar la refrigeració i el transport 
frigorífic, s’alimentaven principalment 
dels menuts que descartaven a l’escor-
xador i que tenien preus molt assequi-
bles. La venda es concentrava a l’edifi-
ci de les Mandongueres. Molta cuina 
manresana es basava, precisament, en 
aquestes despulles. Joan Sebastià Rodó 
n’apunta alguns plats com «la llengua 
de vedella, d’una textura exquisida, els 
estofats de careta de vedella, el cervell 
a la romana o a la milanesa, el ventre 
de porc a la brasa...». A part dels que 
ja ofereix al seu restaurant, Benvingut 
Aligué hi suma «les galtes de porc, el 
fetge i els ronyons amb ceba, la sang i 
fetge o els peus de porc».

Les Mandongueres
L’actual emplaçament de la plaça d’Eu-
ropa va ampliar la zona dels Infants 
després que s’enderroquessin dos edi-
ficis que van ocupar-la gairebé tot el 
segle passat. El més concorregut, com 
narrava el mateix Francesc Comas en 
un de les seves col·laboracions al diari 
Regió7 l’any 2014, «era destinat a mercat 
de peix fresc i menuts, i conegut amb el 
nom de les Mandongueres o les Moca-
deres; i l’altre, edificat els anys trenta del 
segle passat, com a Parc de Bombers». 
L’edifici està relacionat amb l’activitat de 
la mocadera, la persona que, en la ma-
tança del porc, que s’acostumava a fer a 
les cases o en els masos, s’encarregava de 
preparar la moca o les entranyes i feia 
les botifarres. «La paraula mandongue-
ra», continua explicant Comas, fa re-
ferència a les dones que s’encarregaven 
«de fer el mondongo; és a dir, l’elaboració 
de productes fruit de la matança com la 
llonganissa i les botifarres».

Abans de la construcció de l’escorxa-
dor, prop de la plaça d’Europa, s’hi feia 
un mercat a l’aire lliure. En les actes 
municipals del 1885, una colla de pro-
pietaris, comerciants i industrials van 
presentar un informe a l’Ajuntament 
demanant “la instalación de una plaza 
Mercado en la Plaza de los Infantes y 
bajos del Cuartel del Carmen. Atendi-
endo que dicho punto es sumamente 
céntrico y verdaderamente el de enlace 
entre la ciudad alta y la baja, no cabe 
duda de que reune todas las circunstan-
cias apetecibles para un mercado”.

Per tot plegat, la cuina al voltant dels 
menuts era l’estrella, especialment entre 
les famílies més populars. Dolors Gó-
mez, que recorda perfectament la gran 
oferta que n’hi havia a la ciutat, en els 
seus llibres també ha tingut en compte 
receptes d’origen familiar que ha batejat 
com «els callos de la iaia Cándida».     

Cuina d’aprofitament
En una mena de tradició recuperada, 
el restaurant Aligué té el costum de re-
cuperar aquella cuina. «Cada divendres 
fem bacallà, tant per al menú del migdia 
com per a opció per als esmorzars de 
forquilla. Dimarts, cap i pota. I el dijous 
i el dissabte com a plat del dia es poden 
menjar callos. Sembla mentida, però 
estem servint 24 quilos de callos cada 
setmana!». A aquests manlleus d’aquella 
cuina, s’hi afegeixen altres menuts com 
les galtes o els peus de porc, així com 
altres receptes de la casa de tota la vida 
com les espatlles de conill o de cabrit. 
«Volem novetats i plats que ens sorpren-
guin, però també volem tradició, per 
canviar i poder canviar de tant en tant». 
Aquest fet, segons Aligué, explica aques-
ta reconnexió amb la cuina d’abans.  

Per a Dolors Gómez, aquella cuina 
d’aprofitament «del que hi havia», tam-
bé propiciava que molt sovint «sense 
comptar amb el millor producte, un 

bon cuiner, a partir d’una bona mà i 
una bona salsa, sabés disfressar carns 
dures o aliments que no eren de pri-
mera». Per a la cuinera, això també ex-
plica l’evolució de plats més copiosos a 
una cuina que té molt més en compte 
la qualitat del producte. De la cuina 
d’aquella època, la Dolors es queda 
«amb la capacitat de saber aprofitar el 
menjar del tot, ja siguin els menuts o 
les espines i els caps quan es compra 
peix fresc per fer fumets i brous».

Això no obstant, Gómez té clar que 
«comptar amb un bon producte és 
essencial». Quan entrem a delimitar 
quins plats o receptes podrien carac-
teritzar la gastronomia manresana i 
del Bages, la cuinera comenta que «els 
cops que m’han demanat buscar re-

Dolors Gómez, promotora 
de l'associació Cuineres del Bages
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ceptes amb productes d’aquí m’ha cos-
tat. Tenim molt bon producte de pro-
ximitat, però cap de prou significatiu o 
que hàgim sabut promocionar, a partir 
de plats o receptes».

El segell del Km 0
Així com la Denominació d’Origen 
Pla de Bages ha fet un llarg camí per 
consolidar-se en el panorama vitiviní-
cola del país i comença a projectar-se 
més enllà del territori, Benvingut Ali-
gué confirma que «no s’ha aconseguit 
trobar un prototip de cuina manresa-
na o, per extensió, del Bages». Com 
a fill d’un pagès, sempre ha treballat 
amb productes del costat de casa. «Te-
nim hort propi i coneixem molt bé el 
producte. No n’hem fet mai bandera 
perquè hi ha sigut des de sempre i els 
clients saben que als plats hi troben 
aquest producte».També ha treballat 
amb agricultors propers i li sap greu 
que el Vallès «hagi capitalitzat la cuina 
amb llegums. A Viladordis es fan unes 
mongetes del ganxet magnífiques i uns 
cigrons petits d’una finor extraordinà-
ria. I, gràcies al clima que tenim, tam-
bé tenim tomàquets molt gustosos». 

A Las Vegas, segons comenta Pilar Gar-
cia, mantenen la consigna de «prioritzar 
el fet de poder treballar amb producte 
fresc i de la vora. Mantenim proveïdors a 
qui ja comprava el pare, molts dels quals 
són de la zona, com el Casassayas de Vi-
ladordis o qui ens serveix la botifarra, 
que és de Calaf». Seguint sempre el que 
demana la clientela, Garcia comenta que 
hi ha un corrent cada cop més accentuat 

cap a «una cuina més lleugera, vegana 
i natural: amb un paper important de 
tot el verd». L’anomenada cuina healthy 
(sana) «afavoreix la incorporació, en la 
mesura que es pot, del producte ecolò-
gic i de temporada que, a la nostra zona, 
concretem en una cuina de mercat que 
incorpora albergínia blanca, mongetes o 
tomàquets de varietats com la de Man-
resa o de Montserrat i d’altres que fan 
més suc com el pit de monja». 

Tot i no tenir un plat típic clar, a Manresa 
i al Bages, el valor gastronòmic s’obté, en 
definitiva, dels aliments, que es poden 
trobar al costat de casa. Benvingut Ali-
gué els defensa com a segell del territori. 
I és que, igual que Pilar Garcia, pensa 
que, un cop al plat, connecten amb la 
nostra cuina més tradicional. «Quan 
n’és el temps, per exemple, incorporem 
els bolets que són molt apreciats», diu 
Aligué. Al cap i a la fi, conclou, «un plat 
té èxit si un cop te l’has menjat penses 
que, si tornessis a aquell restaurant, te’l 
tornaries a menjar. Allà s’hi ha fixat un 
record del sabor, una sensació de repeti-
ció». Ho compara amb les bones pel·lí-
cules. «No et sap greu gaudir-ne un altre 
cop perquè en tens un bon record i quan 
les tornes a veure sempre hi descobrei-
xes matisos nous». 

Per últim, Joan Sebastià Rodó, aposta 
per recuperar i promocionar, preci-
sament, la cuina a partir dels menuts 
«que es va popularitzar tant a l’època de 
plena activitat de les mandongueres» 
com un patrimoni propi de la ciutat i la 
comarca. Pilar Garcia no té cap dubte a 

Benvingut Aligué a l'entrada del seu restaurant. 

afirmar que, després d’un temps en què 
han tingut molt mala premsa, «menuts 
com els ronyons tornen a formar part 
de les cartes de restaurants de tres es-
trelles Michelin». Unes vísceres que, al 
Suís, els germans Rodó Rodà s’havien 
fet farts de veure cuinats al xerès.
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d'aquí i d'allà

Jamaa Mbarki 
Ferran Sardans

m dic Jamaa Mbarki el Bachir i vaig 
néixer l’any 1970 a Berkan, una ciu-
tat del nord-est del Marroc, a l’est del 
Rif, prop de la frontera amb Algèria. 
És una ciutat una mica més gran que 
Manresa, amb molta població rural. 
De fet, jo vivia al camp. I va ser una 

sort, perquè l’escola rural estava a trenta metres de casa. Soc 
el petit de deu germans, cinc nois i cinc noies, i com que 
cap d’ells havia passat de l’educació primària el meu pare 
va pensar que no calia que hi anés: «Si els altres no ho han 
aprofitat, tu tampoc ho faràs», em deia. Però tot i això vaig 
decidir anar-hi i, un bon dia, el professor va proposar al meu 
pare d’apuntar-me oficialment. I ho va fer. Amb setze anys 
vaig entrar a la Universitat. En teoria s’hi entra amb divuit, 
però a quart de primària el professor li va dir al meu pare 
que si es comprometia a apuntar-me a una escola a la ciutat 
de Berkan, em faria passar de tercer a cinquè directament. 
Vaig començar a estudiar a la Facultat de Dret a Oujda, una 
ciutat de mig milió d’habitants que es troba a uns quinze 
quilòmetres a l’oest de la frontera amb Algèria i a uns sei-
xanta quilòmetres al sud del Mediterrani. A la Universitat, ja 
se sap, coneixes gent més gran, idees, principis, valors... Em 
vaig començar a relacionar amb moviments comunistes i 
vaig participar en diverses vagues. Una d’elles la recordo per-
fectament: un dia un professor ens va convocar a un examen 
sorpresa el dia que nosaltres havíem organitzat vaga i ens 
va suspendre a tots els que no hi vam anar, més de la meitat 
de la classe. Era la primera vegada que suspenia. Estava a la 
Universitat gràcies a una beca, perquè la meva família no 
m’ho podia costejar. I suspendre em va costar perdre la mei-
tat de la beca, que passava a ser insuficient per cobrir el cost. 

Aquell estiu, amb divuit anys, necessitava estalviar diners 
per poder sufragar l’any següent. Un germà meu, el Moha-
med, estava vivint a Gavà, i vaig proposar-li de venir cap a 
Catalunya fins al setembre i treballar amb ell al camp, a Sant 
Boi i Viladecans. Li va semblar bé i vaig arribar a principis de 
juliol del 1988. Van anar passant els mesos i sempre dèiem, 
amb el meu germà, «el bitllet de tornada ja el comprarem 

Berkan (Marroc)

E
«He acompanyat centenars de persones 
en el seu procés d’establiment a Manresa»

demà». Érem molts pocs marroquins aleshores a Catalunya 
i que jo estigués aquí al meu germà li agradava. No el feia 
sentir tan lluny de casa. Aleshores, a Gavà vaig conèixer la 
meva dona –amb qui tenim dues filles– i vaig optar per que-
dar-me aquí. El seu pare treballava a Manresa i em va buscar 
feina amb ell de manteniment al mercat municipal. El 1992 
ens vam establir a Manresa i el 1995 ens vam casar. El 2000 
vaig entrar a treballar a l’Ajuntament fent tasques d’auxili-
ar d’equipaments i d’administratiu de recursos humans. Al 
cap de set anys vaig començar a ser el delegat de Comissions 
Obreres al comitè de l’Ajuntament de Manresa. El 2008, el 
nou govern municipal buscava un agent d’acollida i com que 
ja coneixia la casa –parlo sis llengües i tenia experiència en 
processos d’acollida– van decidir agafar-me a mi.

He acompanyat centenars de persones en el seu procés d’es-
tabliment a Manresa. Aquesta feina m’ha permès acumu-
lar molta experiència, que he acompanyat de formació en 
l’àmbit de la nova ciutadania i l’acollida, així com en l’àmbit 
de l’estrangeria. Des del 15 de maig del 2019 sóc regidor 
de Nova Ciutadania i Cooperació i Regidor d’Habitatge a 
l’Ajuntament amb ERC, partit en què milito des de fa uns 
quants anys. A la ciutat hi ha 108 nacionalitats, cosa que 
significa una riquesa increïble de cultures. Treballo per una 
ciutat democràtica i justa i per sembrar sentiment d’estima 
a Manresa, que és i serà una ciutat de pau i convivència. 
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indrets

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

n aquesta ocasió no ens referirem a 
un indret purament geològic sinó a 
un lloc on han estat explotats en el 
passat els materials geològics i que 
posteriorment ha estat convertit en 
un centre geoturístic, malgrat que 
en aquests moments estigui tancat 

per problemes geològics que esperem ben aviat quedin su-
perats. Ens estem referint a la mina de petroli de Riutort, 
situada a l’antic terme de Brocà, actualment de Guardiola 
de Berguedà, però proper al terme de la Pobla de Lillet, ja 
que el Riutort marca la frontera. Aquí va haver-hi, a co-
mençaments del segle passat, una explotació petroliera, 
especialment entre els anys 1906 i 1917. El seu màxim va 
ser a l’any 1912. Tot i així, les exploracions van començar 
abans i ja s’extreia petroli a partir de l’any 1901, d’uns ma-
terials bituminosos de l’Eocè, d’una antiguitat d’uns 50- 
55 milions d’anys, en uns nivells de margues o calcolutites 
d’origen marí. Sovint, se’ls ha anomenat disodila. Aquests 
materials de l’Eocè es troben al Mantell del Cadí, dintre 
dels anomenats Pirineus Meridionals o Prepirineu.

L’explotació va arribar a tenir una longitud d’uns 383 me-
tres, distribuïts en diverses galeries, les unes perpendi-
culars amb les altres. Fins fa poc temps, aquestes galeries 

es trobaven en un relatiu bon estat, fins al punt d’obrir-se 
al públic a l’any 2004, com a Mina Museu. Malgrat això i 
els treballs necessaris de manteniment, es va produir un 
esfondrament a l’interior i esperem que ben aviat s’hagi 
solucionat el problema, ja que era l’única mina de petroli 
visitada a Europa. A l’interior de la mina es pot veure com 
regalimava el petroli en molts indrets i al fons d’una de les 
galeries transversals, on hi ha una represa, es pot observar 
una preciosa bassa d’aigües de tonalitats verdes i blavoses. 

Nom del paratge: mina de Petroli de Riutort, paratge de l’Obaga 
dels gitanos. Situació: a la riba dreta del Riutort (o riu de Gavarrós), 
en el sentit descendent de les aigües. Importància geològica i mi-
nera: es situa entre uns afloraments dels materials de l’Eocè Inferior; 
tot i així, la seva importància es troba en haver estat una de les prin-
cipals explotacions petrolieres de principis del s. XX a Catalunya. Ma-
terials geològics: el petroli es troba en uns afloraments d’uns nivells 
de margues o calcolutites de tonalitats grisenques, que pertanyen 
a l’Eocè Inferior. Edat de formació: aquestes roques que pertanyen 
a l’Eocè Inferior tenen una antiguitat d’uns 50–55 milions d’anys. 
Cal suposar que el petroli procedeix de la putrefacció d’éssers vius 
marins que van quedar enterrats entre els sediments. Altres indrets 
similars a Catalunya: aquestes roques de l’Eocè es situen dintre del 
Mantell del Cadi, en diverses comarques. S’ha trobat petroli a diver-
ses localitats del Berguedà i del Ripollès; en aquest cas va haver-hi 
petites explotacions a Sant Joan de les Abadesses i a Vallfogona del 
Ripollès. Un prec: caldria solucionar el problema del despreniment 
de la mina. És un fet molt important preservar l'única mina subterrà-
nia visitable de petroli de tot Europa i possiblement del món.

La mina de petroli de Riutort

E
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Ignasi Cebrian

Activistes ecologistes (II)

n el moviment ecologista hi ha 
grups que tenen actituds radicals, 
però mai violentes, sempre con-
centrades a fer accions de desor-
dre públic o de sabotatge. És el cas 
del grup ecologista Earth First. 
Fan ús de l’acció directa per en-

frontar, aturar i, eventualment, revertir les forces que són 
responsables de la destrucció de la Terra i els seus habi-
tants. Dit amb unes altres paraules: enfrontar-se, aturar i 
revertir el capitalisme salvatge que és el responsable de la 
destrucció i la pèrdua de la dignitat dels habitants humans 
de la Terra.

Els ecologistes hauríem de fer accions contundents, però 
no tan histriòniques com les proposades per Edward Ab-
bey (1927-1989), ecologista i escriptor de la novel·la The 
Monkey Wrench Gang  (La colla de la clau anglesa), on 
s’expliquen les peripècies d’una colla de quatre amics bas-
tant singulars, quixotescs i ecologistes que van en contra 
de la construcció d’una presa al Glen Canyon, a Arizona. 
Aquesta colla usa mètodes molt expeditius i directes, no 
s’atenen mai a retòriques verbals i van directes a l’acció, 
fan sabotatges. D’aquesta novel·la surt una manera de fer 
ecologisme, el monkeywrenching. I també en surt la filoso-

E
fia del grup ecologista Earth First, que té el sabotatge com 
a pilar per aconseguir els seus objectius. El seu mètode de 
treball, però, sempre ha estat la desobediència civil.

Un altre grup ecologista recent, nascut el 2018, és Extinc-
tion Rebellion. També utilitza la resistència noviolenta i la 
desobediència civil per lluitar contra la crisi ecològica en 
què vivim. Les seves accions es centren sobretot a lluitar 
contra la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat davant 
la incompetència dels governs. Volen mobilitzar el 3,5 % 
de la població. Si s’aconsegueix aquesta fita, està assegurat 
el canvi que plantegen.

Seguint les passes d’aquests dos grups ecologistes, és im-
portant fer accions de desobediència contra el capitalisme 
sense sentit de les grans empreses, contra les persones enri-
quides fraudulentament explotant els treballadors i contra 
els països caducs que menystenen la dignitat humana. Con-
tra qualsevol tipus de repressió subtil i no tan subtil. Hi ha 
dues formes directes de fer-ho: podem no comprar certes 
marques i podem fer desobediència civil davant de certs 
governs il·legítims. Aquestes accions, en certa manera, 
també serien un bon sabotatge que obstruiria la maquinà-
ria de la societat capitalista de forma tant o més contundent 
que les accions perpetrades per la colla de la clau anglesa.

natura urbana

La biodiversitat és un dels valors indispensables a protegir pels ecologistes
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notícies del pou

«Estem formant una congregació europea, 
en comissió amb holandeses, franceses 
i alemanyes. Hem treballat com negres 

i tenim les constitucions fetes. Roma 
n’haurà de decidir l’aprovació»
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l'entrevista

ROSER 
TORRA 
MIRÓ
Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Monja benedictina del monestir de Sant 
Benet de Montserrat des del 1954, és neta 
del polifacètic metge Oleguer Miró i filla 
de la concertista de l’Orfeó Manresà, Rosa 
Miró. Culta, curiosa, franca i independentista, 
al monestir hi ha fet tots els papers de 
l’auca: treballs de ceràmica, responsable 
de la bugaderia, cuina i rebost. Actualment 
n’és l’organista. Té estudis musicals als 
Conservatoris de Barcelona i Manresa. S’ha 
anat adaptant a les noves tecnologies: 
l’ordinador, el mòbil, el Whatsapp...

uè em pots dir 
del teu avi Ole-
guer Miró?
-No el vaig 
conèixer per-
què va morir 
el 1927 i jo vaig 

arribar al món el 1928. L’he viscut lle-
gint coses seves i escoltant el que m’ha-
via explicat la mare; és a dir, la seva vida 
i miracles. Però en no haver-lo conegut 
en vida, el que jo pugui explicar ja es 
troba en qualsevol biografia. En re-
marcaria el seu aspecte polifacètic. 
Metge sobretot, escriptor, començant 
per l’Aforística Mèdica Popular de l’any 
1900, que són adagis divertidíssims de 
llegir, relacionats amb la medicina. Va 

ser el promotor i director de la Revista 
Il·lustrada Jorba, on es va especialitzar 
en articles, alguns relacionats amb la 
Llum i el misteri de la Trinitat. Recordo 
que va escriure un llibre per a infants 
titulat Les ulleres de l’avi. Quan els nets 
li demanaven com sabia una cosa, ell 
responia que «a través de les ulleres».  

-Em pots fer cinc cèntims dels teus 
progenitors?
-La mare va posar-nos noms de mare-
dedeus a totes les germanes; és a dir 
que començaven per Maria, però cap 
de nosaltres el fèiem servir a casa. A 
mi, sempre em van conèixer per Roser. 
El pare, Valentí, era de Cardona, on 
l’avi exercia de director de la fàbrica de 

Q
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la Plantada. Quan el pare i la mare es 
van casar, l’avi, com a regal de noces, els 
va comprar una llibreria que es traspas-
sava, a la Plana de l’Om. Després se la 
va quedar el meu tiet Ramon, que tenia 
la Impremta de Sant Josep. Aleshores, 
el pare s’hi va quedar com a llibreter. 
La mare havia estudiat música, tenia la 
carrera de cant, sabia dibuixar i cantar, 
parlava francès: era una persona culta.

Rosa Miró
-Què més recordes de la teva mare?
-Per damunt de tot era una persona 
molt culta, que va tenir la sort de trobar 
al Conservatori mestres molt bons, com 
Joaquim Pecanins. El va ajudar en el seu 
estudi arreu de Catalunya, en la recupe-
ració de cançons populars que estaven 
deixades de la mà de Déu. Les recollia 
i tots dos anaven de poble en poble a 
promocionar la cançó catalana. El mes-
tre Pecanins feia la xerrada i la mare 
interpretava les cançons. Era l’època en 
què l’Orfeó Manresà era més actiu. La 
mare participava en diversos concursos 
organitzats per l’entitat. El primer any 
va guanyar un premi, en cantar de me-
mòria les tonades i la lletres del llibre 40 
cançons populars catalanes, publicat per 
l’Avenç. L’any següent ja en sabia més de 
cent, i ens havia explicat que en va arri-
bar a saber fins a dues-centes. A l’arxiu 
de l’Orfeó es poden trobar tots els con-
certs que hi havia fet.

-D’on et sorgeix la vocació de monja?
-És difícil d’explicar. Els meus pares 
eren gent de missa i de parròquia. El 
pare formava part dels Amics del Cant 
Gregorià. Vivíem a la plaça de Sant 
Domènec, davant de Ca la Buresa i l’es-
glésia, on vaig ser batejada. La casa la 
va construir l’avi quan es va casar: un 
pis per al matrimoni i un per a les dues 
filles. A la pràctica, la gran va viure al 
primer pis, amb els avis. Casats, pare i 
mare van llogar un segon pis de la casa 
del darrere, on hi havia hagut la saba-
teria Dalmau. Allà hi van néixer els 
meus germans. La meva arribada va 
ser a casa de l’avi, ja que, en morir els 
avis, els tiets, que no tenien fills, dispo-
saven de dos pisos en un i els van oferir 
la possibilitat de compartir-lo. Avui dia, 
aquesta casa ja no existeix. Al pis de dalt 
hi havia la rectoria, amb els capellans de 
la parròquia de Sant Pere Màrtir. Vaig 

ser membre d’Acció Catòlica. El rector, 
Miquel Bosch, fill de Navarcles, li va de-
manar al pare que li muntés un cor par-
roquial de nois i noies que assajàvem 
en dies diferents a casa. Me’n cuidava 
personalment. Amb un noi anomenat 
Jaume ens aveníem molt. Tothom em 
deia que me l’havia deixat perdre, però 
m’ho vaig agafar amb filosofia i els deia 
que n’hi havia molts, de jaumes, al món. 
Les circumstàncies del futur no es co-
neixen. A mi m’agradava molt la música 
i tocar el piano. El pare em deixava lli-
bres de tendències diverses damunt la 
taula. Em vaig formar fins que la vida 
em va portar a ser monja. 

-Vas continuar mantenint relació 
amb la parròquia?
-Sí. Quan van posar la primera pedra 
a Crist Rei tenia catorze anys i recor-
do que vaig anar a cantar amb el Cor 
Parroquial. En marxar de la parròquia 
de Sant Pere Màrtir el 1952 hi havia els 
fonaments fets i es veien les parets de 
la nova església. Després, ja no hi vaig 
mantenir relació, perquè la vida monàs-
tica d’aleshores era molt estricta. Vaig 
perdre totes les amigues perquè només 
podien tenir deu minuts de visita. 

-A quina edat vas voler ser monja?
-El 26 de desembre de 1947, enca-
ra amb dinou anys, vaig demanar a les 
monges de Santa Cecília per entrar-hi. 
Feia poc que s’havia mort una meva ger-
mana dos anys més gran que jo i d’altres 
germans s’havien casat. Però, per no dei-
xar el pare i la mare amb els petits, les 
monges de Santa Cecília em van dir que 
ho anés madurant. Era un monestir petit 
i elles eren molta colla, de manera que 
gairebé no hi cabien. El maig de 1952 
s’havien ajuntat les dues comunitats de 
Sant Anton i Santa Clara, de Barcelona, 

amb Sant Benet de Mataró, que eren les 
que vivien a Santa Cecília.

-Als 24 anys, entres a Santa Cecília?
-Sí, exactament, quan van posar el 
noviciat comú a Girona. Vaig entrar a 
Santa Cecília, on vaig fer sis mesos de 
postulantat. Al monestir de Sant Daniel, 
de Girona, vaig vestir l’hàbit i al cap d’un 
any vaig fer els primers vots, o prime-
ra professió: febrer de 1954. La meva 
germana gran n’era l’abadessa. Hi vaig 
estar fins al desembre, quan vaig passar 
al nou monestir de Sant Benet de Mont-
serrat, obra de l’arquitecte Lluís Bonet, 
inacabada per manca de recursos i que, 
interinament, deien, però encara hi és, 
va aprofitar l’edifici de l’hotel Marcet.

Sant Benet de Montserrat
-Quina ha estat la història recent de 
les monges de Santa Clara?
-Durant la Guerra de Successió, les 
monges de Santa Clara tenien el mo-
nestir on hi ha la Ciutadella: el van des-
truir i ara està sota el parc. En quedar-se 
sense, Felip V els va concedir una part 
del Palau del Rei. Sense fer malbé el 
Tinell, les monges van construir l’esglé-
sia entre les arcades. Acabada la guerra 
civil, i sense monestir, van ser acollides 
per les Reparadores del carrer Gandu-
xer. Més endavant van comprar el cas-
tell del carrer Copèrnic i finalment van 
anar a viure en una casa particular de 
Ripollet, fins al 13 de maig de 1952, que 
com ja he dit, s’ajunten amb les de Sant 
Benet de Mataró –que vivien a Santa 
Cecília– i formen la nova comunitat 
de Sant Benet de Montserrat. El 15 de 
desembre de 1954 s’estableixen al nou 
monestir, on actualment residim tren-
ta monges. Al nostre Arxiu, conservem 
la història de tota la comunitat, on per 
exemple es guarden unes cartes d’una 



27EL POU · NOVEMBRE 2019

monja de Santa Clara que mantenia 
correspondència amb sant Ignasi.

-Com va ser la teva formació?
-La fèiem tota al monestir. Teníem 
classes bàsicament de llatí, teologia i 
història monàstica. Si disposàvem de 
temps i aptituds, també podíem fer 
llengües. Com que hi havia una bona 
biblioteca, algunes ens continuàvem 
formant, com ja havia fet quan estava 
a casa dels pares. He estat una gran de-
voradora de llibres de tota mena. No 
em vaig deixar perdre cap Simenon, 
per dir algun llibre no de «missa».  

-Com era la vostra vida quotidiana?
-Quan vivia a casa meva, ja fèiem una 
vida comunitària: entre tots ho fèiem 
tot. T’avenies més amb uns germans que 

amb altres, però sempre he après de tot-
hom. A Girona, ens aixecàvem a les cinc 
i, si era la festa d’un sant, com que haví-
em de resar més, ho fèiem a tres quarts 
de cinc. Actualment, ens llevem a les sis. 
Els horaris monàstics comencen amb el 
res de Matines, que és la primera pre-
gària. Després segueix la pregària perso-
nal. Abans, anàvem a resar Prima, que es 
va suprimir el 1964 amb la reforma del 
Concili Vaticà II, Tèrcia, que ara tampoc 
es resa, Laudes i missa. S’esmorzava, es 
netejava l’habitació i tot seguit anàvem a 
treballar fins a la una. En època de for-
mació estudiàvem i després anàvem a 
treballar. Fèiem diverses feines, com ara 
confeccionar les saies dels escolanets de 
Montserrat. Brodàvem i repassàvem pe-
ces de roba sortides de fàbrica, per a una 
empresa de Sabadell. Ara, a un quart de 
dues anem a la pregària intermèdia, la 
sexta o nona. Acabem de dinar a les 
dues i després hi ha una estona llarga 
de descans fins a dos quarts de quatre, 
que treballem. A les sis fem recreació, 
una estona d’esbargiment comunitari. A 
tres quarts de set, tenim la pregària de 
vespres. D’un quart de vuit a tres quarts 
de nou, lectura i pregària en particular. 
Sopem i a un quart de deu, anem a com-
pletes, que duren deu minuts. Després 
hi ha temps de dutxar-se i a les deu ens 
retirem a descansar. 

-Has viscut canvis?
-N’he viscut molts, des de la manera de 
resar, de menjar a altres aspectes de la 
vida. Quan vaig entrar, per esmorzar, es 
menjava sempre pa amb oli i ara tenim 
un self service, on podem triar des d’em-
botits, formatges o cereals. Fins fa poc, 
portàvem tota l’hostatgeria i la comuni-
tat, i fèiem el dinar nosaltres, però ara 
ens hem fet grans i tenim dues cuineres 
que no són monges i es parteixen la set-
mana. Personalment, fins als 86 anys he 
fet de tot: tocava l’orgue, administrava el 
rebost, feia lectura i de monja. Amb or-
dre, el temps dona per a molt.

Gregori Estrada
-Quina relació tenies amb el pare 
Gregori Estrada, monjo manresà de 
Montserrat?

-Molt bona. Havia nascut al carrer del 
Carme. Penso que era un sant home. 
Humaníssim, trempat, amant de la mú-
sica, molt savi i culte. El Llibre Vermell 
crec que el van trobar tot desfet. Ell i el 
Pare Ireneu Segarra el van descobrir i 
estudiar a fons. Tots els cants estaven 
relacionats amb les danses que feien els 
pelegrins a l’església i el pare Gregori es 
va entretenir a buscar els punts de les 
danses per saber com ho feien. Va ser 
un gran estudiós; compositor, director i 
especialista en el cant gregorià, conjun-
tament amb el pare Ireneu. Tots dos van 
ser els grans compositors del material 
que cantàvem a Montserrat.

-Com va anar la cessió a l’arxiu de 
Sant Benet d’un pergamí musical dels 
segles XII-XIII?
-El pergamí el van trobar en un mas 
que havia estat la casa del pare Grego-
ri. Ens el va portar el musicòleg català 
Romà Escalas, bon amic de la germa-
na Anna Nubiola i actual secretari de 
l’Institut d’Estudis Catalans, que el 21 
de desembre de 2017 el va lliurar a l’Ar-
xiu del nostre monestir de Sant Benet 
de Montserrat. El dia de la presentació 
vaig acompanyar amb l’orgue la inter-
pretació dels Goigs a Santa Cecília. 

-Què és la Federació Catalana de 

Monges Benedictines?
-És el conjunt dels monestirs catalans 
de benedictines agrupats en Federació. 
Antigament, les monges depenien del 
bisbe, que portava el control del mo-
nestir i vetllava per l’observança de les 
lleis prescrites pel Dret Canònic. Ha-
vien de donar comptes del que gasta-
ven, per sortir calia demanar permís al 
bisbat i explicitar-ne el motiu. Després 
de la guerra, aquesta situació encara va 
ser vigent durant anys. Per millorar la 
situació en la postguerra, la Santa Seu 
va nomenar l’abat Aureli Escarré com a 
Visitador Apostòlic dels monestirs de 
benedictines d’Espanya. Va delegar en 
dos monjos del seu monestir perquè 
vetllessin per aquestes comunitats, en 
els àmbits material i espiritual, per tal 
que no estiguessin aïllades ni tancades.  
Més endavant, la Santa Seu va donar 
la possibilitat de formar federacions i a 
la Península se’n van fer quatre: la ga-
laicolleonesa, la pirinenca, amb Ovie-
do que restava aïllada, la castellana del 
centre i la catalana.

-Pel que fa a una nova congregació, 
quina ha estat la vostra decisió?
-Fa dos anys va sortir un decret de la 
Santa Seu, Cor orans, en el qual es des-
fan les federacions. Roma proposa dues 
opcions als monestirs: agrupar-se en 
una Congregació de monestirs ja exis-
tents o formar-ne una de pròpia. Les 
congregacions que ja existeixen són de 
monjos. Les benedictines d’Espanya 
han optat per fer una fundació pròpia 
i la nostra opció ha estat formar part de 
la Congregació Europea de la Resur-
recció, encara en gestió, amb monestirs 
d’Holanda, Alemanya, França i altres. 
Ho estem treballant en les reunions co-
munitàries que fem setmanalment.

Més que feminista, realista
-Et consideres feminista, dins l’Església? 
-No, diria que soc realista. Venim 
d’una època patriarcal on no teníem ni 
vot ni veu. Els monjos ho portaven tot i 
nosaltres no podíem sortir. Les obres del 
nou monestir les van dirigir els monjos 
de Montserrat. Un dia l’abat Escarré ens 
va donar permís per baixar a veure-les!   

-Quin ha de ser el paper de les dones 
a l’Església?
-La dona dins l’església catòlica té molt 

«El pare Gregori Estrada era un sant home. Humaníssim, 
trempat, amant de la música, molt savi i culte. Gran estudiós, 

compositor, director i especialista en el cant gregorià»
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el perfil

R oser Torra Miró neix a Manresa, l’1 de ge-
ner de 1928. El pare, Valentí Torra Pujol, 
era cardoní, de la fàbrica de la Plantada, 
ara reconvertida en Museu. Professional-
ment, era llibreter. La mare, Rosa Miró 

Camps, era manresana, filla del metge Oleguer Miró, i va 
ser professora de música i gimnàstica rítmica. És la vui-
tena de catorze fills, dels quals només en queden dos de 
vius: ella i el Jordi. Estudia Primària fins als 14 anys, amb 
les Vedrunes de Casa Caritat, que durant la Guerra Civil 
van haver de marxar. Aleshores va passar a estudiar amb el 
professor González, que tenia l’Acadèmia González Martín 
a ca l’Escalé de la carretera de Vic. Durant la Dictadura tot 
es feia en castellà i «ens ensenyaven una història d’Espanya 
esgarrifosa». Autodidacta, aprèn francès arran de llegir Le 
Monde, periòdic al qual estava subscrit el pare; fa servir la 
llibreria familiar, amb la biblioteca de l’avi metge com l’En-
ciclopèdia Espasa. A classe, resolia problemes de geometria 
i quan els feien portar adagis els treia del Diccionari Salvat. 
Dels 19 als 24 anys treballa com a dependenta a cal Moltó, 
una sabateria que tenia botiga i fàbrica al carrer Carrió. Al 
vespre, estudiava música al Conservatori de Manresa: sol-
feig, teoria, història de la música i estètica. Va plegar a quart 
curs de piano. Ballava sardanes per les enramades i assistia a 
les audicions convocades pels gremis (modistes, sabaters...) 

Una temporada es va treure un sobresou treballant per una 
casa de llenceria, on feia fistons per a jocs de llit. 

L’any 1952 entra com a monja a Santa Cecília. Al cap de 
sis mesos de postulantat i ja al Noviciat comú, ubicat al 
monestir de Sant Daniel de Girona, vesteix l’hàbit i al cap 
d’un any fa els primers vots, el febrer de 1954. El 15 de 
desembre d'aquell any entra al nou monestir de Sant Benet 
de Montserrat, on porta gairebé 65 anys. A començaments 
dels anys setanta va estudiar al Conservatori de Música de 
Barcelona. És l’organista de la comunitat. Sempre va tenir 
molta capacitat de treball i traça per sortir-se de les feines 
encomanades. Des del començament i durant molts anys 
es va dedicar a fer ceràmica, portava la bugaderia i havia 
estat encarregada de la cuina i el rebost. S’ha adaptat a tots 
els avenços: fa anar habitualment l’ordinador, el mòbil i el 
Whatsapp. Està al cas del que passa arreu i, per descomp-
tat, a Catalunya. N’espera aviat la independència.

concedir. Després de dos anys, va tornar 
al monestir. Tots sabem que la política té 
el perill de reduir-se a poder, diner... i a la 
llarga, si no obres amb el cor net, embru-
ta. La Teresa és una persona dotada per a 
moltes coses. I molt disponible. Quan ha 
tornat al monestir, una de les coses que 
se li han confiat és la responsabilitat de 
les neteges, i ho fa amb tanta dedicació 
com quan parla de teologia, de cultura, 
de feminisme o de medicina. Combina 
bé la vida de monja amb activitats a fora, 
però d’una manera compatible. 

-Què en penses sobre el moment po-
lític que estem vivint i especialment 
sobre la independència de Catalunya?
-Hi estem abocats i ho tenim molt a 
la vora. Com més complicat, més a la 
vora ho tenim. No ho dubtis: patirem, 
però ens en sortirem. Si patim nosal-
tres ja no ho hauran de fer els que vin-
guin al darrere.  

-En un món globalitzat, com veus el 
futur?
-En una època com la nostra, de glo-
balització a tants nivells, ja no són actu-

als les polítiques de partit, de competi-
tivitat, de poder, de domini d’uns sobre 
els altres. I cal eixamplar la mirada vers 
un horitzó més ample, de convivència, 
de diàleg, de respecte, d’acord amb la 
transformació social que vivim a di-
ferents nivells. Per fer-ho, calen bons 
pensadors, capaços d’obrir camins nous 
que esborrin les rivalitats entre estats, 
que promoguin un cert agermanament 
que sobrepassi les fronteres del poder, 
del diner i de la pobresa. I que facin lloc 
al diàleg, a la convivència i a la pau a 
nivell mundial. I com a fruit, la igualtat 
d’oportunitats per a tothom.

-Finalment, vols dir alguna cosa so-
bre la crisi climàtica?
-Sí. Em fa l’efecte que ens hem pres a 
la lleugera les normes que ens donaven 
els científics, que ens alertaven sobre 
les conseqüències del mal tractament 
que hem donat a la naturalesa, sense 
miraments ni visió de futur, i que ens 
fan témer per la salut i el benestar de 
les generacions futures. Potser és l’ho-
ra de prendre mesures dràstiques so-
bre el tema i posar mans i cor a l’obra.

recorregut per fer, però tot anirà venint. 
He vist molts canvis al llarg dels anys. 
Sense fer cap batalla ni córrer més del 
compte, anem evolucionant endavant.

-Tot depèn de Roma?
-No. Hi ha coses que ja no les hauran de 
decidir ells. El Concili Vaticà II va com-
portar un canvi important i va resoldre 
qüestions concretes, com les sortides del 
convent, que van a discreció de l’aba-
dessa; la pregària s’ha reduït i guanya en 
qualitat, hi ha més autonomia en molts 
àmbits. Hem fet alguns canvis, ja que des 
de fa alguns anys a l’estiu portem una tú-
nica, en lloc de l’hàbit per anar a l’esglé-
sia, per la calor. Després d’un estudi seri-
ós sobre el seu significat, des del 21 de 
juny hem fet la prova de no portar el vel 
i ha estat acceptada. I d’aquesta manera, 
anem fent passos endavant ben positius. 
Sense pressa, però sense pausa.

-Una de les teves companyes és Teresa 
Forcades, com l’heu rebut després de 
la seva experiència fora del monestir?
-Sentia que havia de fer alguna cosa a 
nivell polític, ho va demanar i se li va 
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CULTURA Novembre 2019

quadern obert Antolina Vilaseca
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fila cultural

Jordi Estrada

A Manresa, els pensaments 
floreixen el novembre

acord amb la idea 
primigènia del Cos-
mògraf, consistent a 
crear espais de refle-
xió i debat sobre com 

transformar la societat, l’equip organit-
zador, format per representants d’enti-
tats i institucions diverses, ens proposa 
al llarg del mes de novembre un seguit 
de xerrades i converses a l’entorn de 
qüestions ètiques i estètiques, tractades 
des d’una òptica científica, filosòfica, 
política i artística. El programa d’acti-
vitats s’iniciarà amb la projecció de la 
pel·lícula Dovlàtov (Aleksei German, 
2018), inspirada en l’escriptor i pe-
riodista dissident rus Serguei Dovlà-
tov, que el 1979 va emigrar als Estats 
Units, on va morir onze anys més tard. 
En l’àmbit científic, la professora de la 
UPC, Núria Salán, parlarà de la invi-
sibilitat i el silenciament de les dones 
pel que fa a les seves aportacions en els 
avenços de la tecnologia i la ciència. 
Química i investigadora, Salán presi-
deix la Societat Catalana de Tecnologia 
i treballa activament per a la promoció 
de la dona en les carreres tècniques. En 
el camp artístic, Núria Güell, l’obra de 
la qual qüestiona els límits de l’ètica i 
la legalitat, dissertarà sobre els concep-
tes de pàtria, patriarcat i identitat a par-
tir de les seves darreres creacions. 

Si bé el pensament i la reflexió són 
presents en tots els actes del Cosmò-

graf, és en el vessant filosòfic i social 
on s’incideix més directament en la te-
màtica d’enguany. Sota el títol Discre-
pància i dissidència de pensament, el 
filòsof i polític iranià Ramin Jahanbe-
gloo parlarà sobretot del seu darrer 
llibre, L’obligació moral de desobeir, 
prologat en la seva versió catalana per 
Jordi Cuixart. Pensador i activista so-
cial, Ramin ha estat llargament perse-
guit i represaliat al seu país per la seva 
lluita noviolenta a favor de la demo-
cràcia. Per a Ramin, la desobediència 
civil i l’acció noviolenta són la prova 
del cotó de la democràcia. Actualment 
dirigeix el Centre Mahatma Gandhi. 
En relació amb la lluita ecològica, la 
filòsofa Marta Tafalla, professora de 
filosofia de la UAB i estudiosa de la 
relació de la humanitat amb els animals 
i la natura des d’una perspectiva ètica, 
exposarà com fer front a l’ecocidi per 
mitjà del decreixement i la restauració 
ecològica. També es parlarà dels totali-
tarismes i del mal. Més concretament 
de la banalitat del mal, expressió con-
cebuda per la teòrica política alemanya 
Hannah Arendt per indicar que algunes 
persones actuen malvadament d’acord 
amb les regles del sistema sense refle-
xionar sobre els seus actes. D’això i del 
fet que cal estar atents per evitar-ho ens 
parlarà la professora de filosofia de la 
Universitat de Barcelona, Fina Birulés. 
Quant als totalitarismes i l’avanç de 
l’ultradreta a Europa, la filòsofa italia-

Art, ciència i pensament s’uneixen novament en la tercera edició del cicle 
Cosmògraf, a l’entorn dels conceptes de dissidència i insubmissió. 

na Donatella Di Cesare basarà la seva 
intervenció en la necessitat d’educar 
en la memòria històrica per evitar no-
ves involucions. A més d’exercir com 
a professora de filosofia teorètica a la 
Universitat romana de La Sapienza, 
Di Cesare és columnista del Corriere 
della Sera i ha publicat diversos as-
saigs, entre els quals Una guerra civil 
global (2017) i Tortura (2018). Com-
pleten el programa la presentació de 
l’assaig L’ànima del silenci, del filòsof 
Joaquim Sala; la xerrada Arquitectura 
social, cooperació i revolta, a càrrec de 
l’arquitecta, urbanista i experta en me-
diació, participació i resolució de con-
flictes en l’espai públic, Itziar González 
Virós; i les entrevistes amb el periodis-
ta, escriptor i exdiputat de la CUP, An-
tonio Baños, i amb la metgessa, teòloga 
i cofundadora del Procés Constituent 
Català, Teresa Forcades. 

Teixint confluències
Un any més el Cosmògraf és el resultat 
d’unir en un mateix cartell i temàtica 
propostes diverses corresponents a ci-
cles diferents. Sempre sota la coordina-
ció tècnica de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament, s’hi donen cita Pes-
sics de vida, organitzats conjuntament 
amb el Col·legi de Periodistes des de fa 
cinc anys; Pessics de saviesa, instaurats 
el 2013 conjuntament amb el Grup de 
filosofia; Parlem d’art, en col·laboració 
amb el Cercle Artístic, i Divendres de 

D'
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ciència, una iniciativa de l’Agrupació 
Astronòmica de Manresa. En la sego-
na edició s’hi va afegir l’associació Una 
altra educació és possible i en aquesta 
tercera, Cine Club Manresa.

Segons Enric Badia i Anna Vilajosana, 
responsables de la demarcació de la Ca-
talunya Central del Col·legi de Periodis-
tes, tant el cicle Pessics de vida com el 
Cosmògraf, pretenen fomentar l’esperit 
crític. L’aportació del Col·legi consisteix, 
diu Badia, a «presentar un personatge 
de relleu, per la seva activitat cultural, 
social o política, i entrevistar-lo davant 
el públic, amb la col·laboració d’un pe-
riodista del territori». D’aquesta mane-
ra, afegeix Vilajosana, «es posa en valor 
la tasca del periodista, per tal com se’l 
treu del seu mitjà de comunicació habi-
tual i se li dona una dimensió més so-
cial, ja que li permet entrar en contacte 
més directament amb la gent». 

Dissidència i insubmissió
Preguntats sobre si és viable la dis-

sidència en l’ofici periodístic, Badia 
considera que «si bé en teoria això és 
possible, a la pràctica ja no ho és tant, 
perquè totes les línies editorials estan 
lligades a interessos econòmics o polí-
tics». I ho exemplifica citant el cas del 
periodista gallec Suso de Toro, el qual 
«va ser apartat com a col·laborador del 
diari El País i la cadena Ser per expres-
sar les seves opinions sobre el conflicte 
català». Dit això, Badia remarca que 
«és un error confondre el periodista de 
carrer amb la línia editorial d’un mit-
jà». En aquest sentit, remarca que, tal 
com es diu en el manifest Sense perio-
disme no hi ha democràcia, signat pel 
Col·legi de Periodistes de Catalunya i 
molts altres col·lectius, «el periodis-
me té la funció social de fer arribar a 
la ciutadania la informació necessària 
per formar-se un criteri sobre els afers 
públics de manera lliure».

Per a Xavier Valls, exprofessor de filo-
sofia i promotor del Grup de Filosofia 
de la Catalunya Central, la dissidèn-

cia i la insubmissió no són fenòmens 
nous, «si bé actualment han arrelat 
amb més intensitat a causa de la neces-
sitat col·lectiva de reinventar el món». 
I fa esment del filòsof impulsor de la 
desobediència civil i l’ecologisme, 
Henry David Thoreau, al segle XIX, 
i també del filòsof empirista anglès, 
John Locke, autor del Tractat sobre el 
govern civil, on es defensa el dret de 
la gent a revoltar-se quan les lleis no 
compleixen allò que s’ha pactat entre 
el govern i la ciutadania. Valls sosté 
que «s’hauria de mesurar el PIB no 
només en termes econòmics, sinó de 
benestar social» i proposa «consumir 
més recursos culturals, que no esgoten 
el planeta, i menys recursos naturals».

Reptes assolits, reptes nous
A banda de la consolidació d’un pú-
blic fidel i l’increment de la presència 
de dones ponents (Vilajosana pun-
tualitza que «es tendeix a pensar més 
en homes per la senzilla raó que són 
més visibles») i de personalitats de 
renom internacional, caldria, segons 
Yolanda Esteve, tècnica de Cultura i 
coordinadora del Cosmògraf, «dispo-
sar d’una connexió audiovisual que 
permetés enregistrar les intervencions 
i alhora visualitzar aquelles altres que 
es fan en altres llocs, i també que els 
ponents estrangers que ens visitin pu-
guin, a més de presentar la ponència, 
mantenir trobades amb grups locals, 
estudiants...». Per a Esteve, el gran 
repte consistiria a fer de Manresa una 
ciutat àgora; és a dir, un centre i un 
referent en el món del pensament, el 
coneixement i el debat de les idees. Les 
potencialitats hi són. Només falta cos-
mografiar-ho.

El filòsof i polític iranià, Ramon Jahanbeglooo, 
autor del llibre L’obligació moral de desobeir
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propostes

En dies de debat sobre memòria històrica arriba l’úl-
tima pel·lícula dels directors de Loreak i Handia, que a 
través d’un relat angoixant i tràgic treuen a la llum un 
dels episodis encara silenciats de la Guerra Civil: represa-
liats del conflicte i de la posterior dictadura que van op-
tar per amagar-se en petits habitacles a les pròpies cases, 
en alguns casos durant més de trenta anys, com és el cas 
del protagonista, Higinio. Són els anomenats talps. Amb 
l’ajuda i complicitat de la seva dona, Rosa, Higinio deci-
deix no emprendre el camí de l’exili per restar a prop de la 
família i és així com anem descobrint les seves vides, pors 
i angoixes durant 33 anys des de les dues cares de la paret: 
la realitat de la dura vida de postguerra que viu Rosa i la 
realitat que Higinio percep a través de les escletxes que 
el separen del nou ordre en el qual ell no té lloc. El que 
comença sent una escapatòria desesperada deriva cap a 
l’acomodament després dels anys fins a acabar amb la por 
i el dubte de sortir a un nou món exterior on res no és 
com el protagonista ho havia conegut. Gràcies a les ma-
gistrals interpretacions d’Antonio de la Torre i sobretot 
Belén Cuesta, els directors aconsegueixen transmetre els 
dilemes i convulsions d’aquesta història real.    

MÚSICA. Marc Vilanova

VINS. Sergi Blanque

CINEMA. Laura Vidal

Cent.Kat Picapoll 2018

Música càlida per 
combatre el fred

‘La trinchera infinita’

Començant per la Stroika, el primer plat del menú 
musical que us recomanem és alta cuina de proximi-
tat. Ni més ni menys que els navarclins The Wax, que 
continuen presentant en societat el seu últim treball, 
A place to bury our sins away. Un llarga durada que 
imposa un gir a nivell estilístic, menys metàl·lic però 
igualment contundent i emotiu, que col·loca la ban-
da bagenca com un dels valors a l’alça del panorama 
alternatiu estatal (dissabte 9, 21.30 h). En segon lloc, 
us recomanem una banda tribut que ja ha trepitjat la 
sala del polígon dels Dolors. The Other Side és sens 
dubte la millor banda tribut a Pink Floyd de l’estat 
i ens tornen a visitar, aquesta vegada per revisar els 
millors talls del repertori de la banda de Waters, Gil-
mour i compayia. Un espectacle de llum i de so que 
farà les delícies dels gourmets més exigents (dissabte 
15, 21.30 h). Al Kursaal, dues interessants propostes 
amb la cançó com a element central. En primer lloc, 
Núria Cols i David Martell ens presentaran el Boule-
vard de la Chanson française, un passeig antològic per 
les cançons franceses més populars originals d’Edith 
Piaf, Jacques Brel, Juliette Greco, Charles Aznavour, 
Gilbert Bécaud i un llarg etcètera (dijous 21, 20 h). I 
per acabar, destaquem el concert de Jonatan Penalba 
amb el seu espectacle Soca-rel, amb peces tradicio-
nals poc conegudes del gran públic i clàssics contem-
poranis de la cançó en valencià (dissabte 9, 19 h). Un vi jove del celler Grau i Grau, en què es 

busca una manera diferent de poder atraure 
nous adeptes. Amb una criomaceració de 
les pells durant 16 hores i fermentació alco-
hòlica a temperatura controlada de 14 ºC-
16 ºC, es para la fermentació i es deixen uns 
10 grams de sucre sense fermentar, fet que 
li dona un toc dolcet. Color groc palla i 
net. En nas li surten notes fresques, cí-
triques, amb un punt d’albercoc, fàcil de 
reconèixer en la varietat. A això s’hi su-
men notes florals blanques. En l’entrada 
és dolç, cosa que ens recorda com està 
elaborat el vi. Contrasta amb l’acidesa i 
l’equilibra. Un vi finet, fàcil, àgil i amb 
un punt de carbònic que dona aquesta 
frescor i cruixentor. Un vi lleuger, més 
aviat enfocat a persones que vulguin 
iniciar-se en el món del vi. Ideal per 
fer aperitius, amanides, pizzes, menjar 
asiàtic i/o picant. Recomanem servir-lo 
ben fred: 6 ºC-8 ºC.

Preu de venda: 8,60 euros

Voleu jugar a recordar com era Manresa a través de 
dibuixos? Ens ho proposa Ferran Costa amb l’expo-
sició Manresa. Te’n recordes?, que podem visitar al 
Casal de les Escodines del 5 al 30 de novembre. Es 
tracta de nou reproduccions de gran format d’obres 
fetes durant els anys seixanta, de diversos espais em-
blemàtics de Manresa. Amb un treball del dibuix 
sòlid, utilitzant llapis de color, tinta xina i aquarel·la, 
representa aquests espais i, alhora, els converteix en 
escenes entranyables i plenes de vida. Paisatges reals 
que reconeixem observats des d’una mirada plena de 
detalls, anècdotes i petits personatges que donen ale-
gria i s’han convertit en uns elements representatius  
de la seva obra. I acabem aquest apunt proposant-vos 
també visitar, fins al 10 de novembre, al Centre Cul-
tural el Casino, l’exposició de fotografies a càrrec de 
Foto Art Manresa inspirades en diverses poesies, 
amb motiu del cicle Tocats de Lletra.

ART. Maria Camp

Dibuixant Manresa
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crònica social

oneguda popularment com la plaça de 
la Farola –amb cinc llums, situada al 
mig i rodejada per una illeta de colors 
vermell i blanc perquè els cotxes no hi 
topessin–, on la guàrdia urbana dirigia 

el trànsit, ara és la plaça de Crist Rei. Es podia circular 
conduint normalment pel Passeig de baix, com demostra 
la imatge. Davant, s’observa el solar que va quedar després 
d’ensorrar la Metal·lúrgica Tèxtil (antigues Cintes Lluvià), 
que el 1975 es desplaça als Comtals. El solar va quedar 
net l’agost de 1976. Posteriorment, s’hi aprecia l’anagrama 
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona. 
Les caixes van ser de les primeres empreses a fer propa-
ganda en català i així anunciava: «Si voleu tenir un pis, 
aquí us deixem diners». I en castellà: «Le damos dinero 
para que se compre un piso en este edificio». El nou edifici 
construït tenia deu pisos d’alçada, segons el Cadastre, i va 
ser inaugurat l’any 1979. Alguns dels vianants masculins 
porten pantalons de pota d’elefant característics de mitjans 
i finals dels anys 70. S’hi veu el quiosc de gormanderies, 
on la canalla rebia caramels del botiguer, i una xurreria 
clàssica. No es veu l’edifici de l’església de Crist Rei, però 
si les Cuines Grox del costat, edifici acabat l’any 1971, o 
el Banco Catalán de Desarrollo, que després va comprar 
Banco de Madrid. Entre d’altres cotxes, alguns mal apar-

cats sobre la vorera, s’observa un R-12 en primer terme, 
dos minis, un 127...

Segons dades del Cadastre, la casa de la farmàcia del carrer 
Barcelona/Alcalde Armengou és del 1969. La crisi econò-
mica i l’augment de la demanda dels cotxes van portar al 
tancament per trams del tren entre Manresa i Olvan. Segons 
l’enginyer Salmeron, expert en ferrocarrils, que ha estudiat 
totes les vies estretes de trens de Catalunya, al capdamunt 
del carrer Guimerà, a l’actual carrer de Carrasco i Formi-
guera, passava la via del tren que s’aturava al baixador del 
carrer Saclosa, clausurada pel que fa al trànsit de passatgers 
el 1969. A la dreta de la fotografia, observem un mur de 
totxo, per on passava la via, que es va tirar a terra. Per la part 
de sota, actual Carrasco i Formiguera, s’obria un carreró as-
faltat que acabava en triangle amb una placeta i l’entrada a 
dues cases construïdes el 1932, en temps de la República: 
una guarderia i els baixos de la peixateria Valls, que venia 
a l’engròs i al detall i la portaven els pares de l’exalcalde de 
Manresa, Jordi Valls, amb l’habitatge dels seus propietaris, 
amb dues galeries grans i maques al darrere. Del Passeig, 
observem les faroles de dos llums metàl·lics que hi havia 
entre els plàtans. L’únic edifici pujant a l’esquerra és del 1969 
i correspon a la llibreria Nadeu, on també vivien els propie-
taris, amb les finestres del celobert interior.

Foto: Antoni Quintana Torres (ACB)  

C

Cruïlla Passeig 
de Pere III/Guimerà (1977)
J. S. 
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n el primer tram de la carretera de Vic 
trobem aquest edifici públic, en una 
zona que tenia amb funcions comer-
cials, industrials o d’habitatge burgès. 
És una obra d’Ignasi Oms i Ponsa, 
bastida entre 1898 i 1901 en un estil 

modernista historicista.

Es tracta d’un edifici gran amb la planta, en forma d’una 
U, format per un cos principal rectangular i per dues ales 
laterals. El cos principal és més ample, coincideix amb el 
tram central de la façana a la carretera de Vic i conté l’esca-
la d’accés al segon pis. En el cos central i en l’ala sud és de 
dues plantes i de tres en l’ala nord, amb un tercer pis que 
incorpora un terrat. El mur de la façana és de paredat i les 
cantonades i les divisions verticals estan fetes amb carreus 
de pedra grisa que contrasten amb el color vermell de la 
vistosa línia d’imposta entre els dos pisos, dels marcs de 
totes les obertures i de les arcuacions cegues de sota la co-
berta, que estan remarcades amb maó vermell. La façana 
principal és unitària i simètrica, presenta un cos central 
més destacat per mitjà d’un capcer i als extrems de la fa-

patrimoni ciutadà

E

Col·legi Asil dels Infants
Lluís Virós. Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS:
- BARAUT, Anton; BOVER, Imma, «El Modernisme al Bages», a Dove-
lla, núm. 3, Manresa, desembre de 1981.
- JUNYENT, Francesc, El patrimoni històric i artístic (dels orígens als 
nostres dies), Parcir Edicions Selectes, Manresa, 1994.
- LACUESTA, Raquel, Ignasi Oms i Ponsa, arquitecte: la consolida-
ció del modernisme terra endins, Delegació del Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya a Manresa i Angle Editorial, Manresa, 2009.

çana es desenvolupen dos cossos en forma de torres. A la 
planta baixa les finestres estan coronades per arcs rebai-
xats mentre que la porta principal i les grans finestres de 
la primera planta són d’arc de mig punt, característics de 
l’historicisme neoromànic. Les façanes que donen al pati 
posterior tenen grans obertures amb vidrieres que contri-
bueixen a donar llum a l’edifici. L’ala sud continua pel car-
rer dels Infants amb una nau d’una sola planta que manté 
els mateixos trets estilístics.

El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parci-
al; és a dir, la volumetria, la tipologia i l’aspecte exterior, 
per la importància històrica, artística i perquè és una de 
les obres de l’arquitecte Oms que enriqueix el paisatge i, a 
més, és fàcilment reutilitzable.
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fanal de cua

A l’amic escocès
aria Barbal i Pep Coll han escrit algu-
nes de les millors pàgines de la literatu-
ra catalana en les darreres dècades. Tots 
dos són del Pallars i aquest és el paisatge 
d’una part important de les seves obres. 

Tots dos, a més, demostren que es poden generar missat-
ges universals des de qualsevol racó de món –en aquest 
cas, des d’una geografia física i humana molt concreta i 
inhòspita– i que, per tant, l’etiqueta de «novel·lista rural» 
que, als anys vuitanta, quan semblava que només es po-
dia parlar de barres de bar, olor d’asfalt i clavegueres fu-
mejants, s’utilitzava amb cert menyspreu, no condiciona 
gens, en realitat, la qualitat i el missatge del 
text. Coll ha explorat literàriament el Pirineu 
a través de les històries ancestrals que hi ex-
plica la gent –des de les llegendes atàviques 
que són el fonament de Muntanyes maleïdes, 
fins a la reconstrucció d’un crim real a Dos 
taüts negres i dos de blancs. 

Barbal, per la seva banda, ha trobat en el seu 
Pallars un paisatge de fons, poques vegades 
agraït, d’on surten personatges memorables. 
Si Pedra de tartera (1984) és la història de la 
Conxa, un dels grans personatges de la litera-
tura catalana, A l’amic escocès, la seva última 
novel·la, fa un recorregut per la vida del Benet: 
la infantesa en una llar on els pares no s’esti-
men, la feina que es veu obligat a fer a Obres 
Públiques i la que ha d’abandonar –voldria ser 
artista, a Barcelona–, i, sobretot, la guerra. La 
guerra, pròpiament, apareix poc, en la novel·la de Barbal, 
però és present al fons de gairebé totes les pàgines, perquè 
condiciona la vida de tothom que hi surt. El Benet és un 
d’aquells personatges de carn i ossos que només saben cons-
truir els grans escriptors: discret, apassionat, honest, sensible, 
resignat i atrapat per l’entorn humà amb què li ha tocat viure. 
Un entorn humà que proporciona altres personatges molt 
interessants: pares, germans, amics, xicota... o el mateix amic 
escocès a què fa referència el títol. I tot plegat explicat amb 
un estil que combina tècniques narratives diverses i efectives 
amb un llenguatge esquitxat, aquí i allà, amb mots i expressi-
ons (esquerar, xinalla, furro, farnaca, mosta, aventar-se a cór-
rer, albardar, escunçar...) que perfumen i enriqueixen el text.

Per pensar-hi una mica
l mot d’ordre per estimular els exèrcits 
a la victòria: «Saquejar, violar, matar», 
compta amb realitats molt negres també 
en la història d’Espanya. El protagonis-
ta de Mar i cel d’Àngel Guimerà –l’acció 

transcorre l’any 1639–, Saïd, és un supervivent d’una 
d’aquelles ràtzies en què els seus pares –un mahometà 
i una cristiana del País Valencià– foren vilment assassi-
nats esgrimint el nom de Crist com a tapadora. Aquesta 
aliança perversa troba una expressió genial en els dos 
versos amb què Saïd caracteritza una gent que per a la 
seva vergonya té: «l’odi unit al perdó; l’anyell al tigre: / lo 

punyal i la creu tot d’una peça».

Que els fonaments de tot això tenen encara 
plena vigència ho demostren, entre altres, 
dues coses. Una, que un genocida de les 
proporcions de Franco hagi estat enterrat 
durant tants anys dins d’una església, i que 
la seva exhumació ara respongui només a 
qüestions d’oportunisme, i que es pretengui 
presentar el trasllat com un final d’etapa. No, 
senyor! Un criminal, tant o més que l’esmen-
tat, Queipo de Llano, segueix enterrat a l’es-
glésia de la Macarena de Sevilla. Per a més 
escarni i cinisme, el mateix barri on la bona 
gent va patir d’una manera terrible els mals 
instints d’un dels principals protagonistes 
del cop d’estat de 1936.

L’altra és que aquest joc d’aliances antagòni-
ques es repeteix ara amb la democràcia. Si llavors el país 
més anticristià es presentava com el més cristià del món, 
ara el més antidemocràtic es presenta com el que més i 
amb pretensions de donar-ne lliçons a qui ho és de debò. 
Una qüestió de noms: abans, a Espanya, qui feia nosa al 
poder constituït era un «hereje»; ara és un «terrorista».

Decididament, passen els anys i segueix essent certa aque-
lla definició de Max Estrella, l’inefable protagonista de Lu-
ces de bohemia de Valle Inclán: «España es una deforma-
ción grotesca de la civilización europea».

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

           Erques Torres

M E
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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

I tu, jugues en català?
I tu, jugues en català? és un programa impulsat pel Consorci per a la 
Normalització Lingüísticaque té com a finalitat, d’una banda, donar a 
conèixer l’oferta de jocs i joguines en català i, de l’altra, fomentar-ne l’ús 
i el consum.Des del 2013, al voltant de 400 botigues de tot Catalunya hi 
donen suport. A més,  el CPNL ha tancat acords amb fabricants de jocs 
per promoure l’ús del català en aquest àmbit.
El nombre d’accions i activitats relacionades amb el programa no ha 
parat de créixer des del 2013 gràcies a la col·laboració i la implicació 
d’agents socials, d’entitats i de les administracions. Moltes d’aquestes 
accions han tingut com a objectiu sensibilitzar pares i mares, ludote-
ques i esplais sobre la importància de promoure l’ús del català en els 
moments de lleure: 17 fabricants i 371 establiments adherits; 189.556 
cartes de Reis repartides; 1 catàleg que recull prop de 775 jocs en català: 
més de 100  activitats organitzades; participació en 22 fires, parcs de 
Nadal i festivals.

Per a més informació:https://www.cpnl.cat/jocs/

https://www.cpnl.cat/jocs/
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NÚM. 264

REVISTA D'OPINIÓ I OPINIÓ NOVEMBRE 2019

rribades aquestes dates, la temperatura, des de ja 
fa uns quants anys, no convida gaire a menjar casta-
nyes calentes per escalfar-se les mans. Per Tots Sants 
més aviat fa calor, sobretot si comparem el clima 

d’avui amb el de ja fa unes dècades. Els panellets estan 
més vius que els penellons i un traguet de mistela sempre 
és benvingut, ni que sigui per agafar coratge davant de la 
repressió. Perquè, on sí que durant aquest octubre s’han 
repartit castanyes és als carrers de Catalunya. A Barcelona 
–i a la resta de capitals catalanes– les imatges han estat es-
candaloses, ja que, com alguns predeien, la revolució dels 
somriures ha acabat amb algun marrameu, balls de bas-
tons entre manifestants i policies, i detencions una mica 
estranyes.

A

TARDOR CALENTA

A Manresa també hi va haver una nit de crema de contenidors. 
A la carretera de Cardona. I és que, inevitablement, en qualse-
vol concentració independentista de la ciutat l’imant acaba 
sent la caserna de la Guàrdia Civil, símbol, com la prefectura 
de la Via Laietana barcelonina, del monopoli de la violència 
de l’estat a casa nostra. Evidentment, als agents de les depen-
dències de Manresa no els deu fer gens de gràcia contemplar 
com una corrua de gent s’atansa cap on són. La sensació de 
pànic és tan gran que necessiten bloquejar la zona amb bona 
part de les tanques que té l’Ajuntament. Com sempre, i com 
a càstig de ser un cos integral, són els Mossos d’Esquadra els 
que han de parar el primer cop i, tot seguit, pregar perquè la 
cosa no es compliqui i comencin a repartir-se castanyes ben 
torrades, abans, fins i tot, de la diada de Tots Sants. 

Il·lustració: Maria Picassó
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LO GAITER DEL CALDERS MANRESA, ESPÒILER 2022 EMISSARI 
2022

CASTANYADA POPULAR 2022

spero que les manresanes i els 
manresans exemplars hagueu 
passat una bona castanyada. 
Els altres suposo que heu gau-

dit del nostrat Halloween i us heu 
amputat alguna extremitat per dife-
renciar-vos de la massa amb disfresses 
terrorífiques del tot a 100.

La castanyada originalment era una 
festa ritual funerària on es feia un àpat 
per honorar els difunts. Fins fa no gai-
res anys, la tradició és limitava a una 
reunió entre amics i familiars en la 
qual es menjaven castanyes, panellets 
i moniatos, i es bevia moscatell per fer-
ho baixar millor. Però, com ja sabeu, el 
2019 aquesta festa popular va tornar 
a virar quan el Tribunal Suprem espa-
nyol va condemnar a gairebé 100 anys 
de presó els líders independentistes. 
La sentència del procés va ocasionar 
manifestacions on els Mossos d’Esqua-
dra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil 
van repartir castanyes als manifestants 
que cremaven contenidors per man-
tenir-les calentes. Per alguns antropò-
legs, el comportament desinhibit dels 
manifestants era una forma d’honorar 
un difunt –tal i com es feia originària-
ment–, en aquest cas, la por a la repres-
sió i a la violència policial. 

Per celebrar aquest despertar popular, 
l’any 2022 es va celebrar una castanya-
da especial a Manresa, on es van recrear 

Com que no soc dels que calla,
tal com fan als pastorets,
canviaré de pantalla: 
cantaré quatre cuplets.
Tot fent festa i fent gatzara
diré alguna veritat;
no hi poséssiu mala cara,
si no són del vostre grat
els versos que he engiponat;
ja sabeu que de vegades
els ocells fan cagarades,
el més fosc i el més pintat.

Estem patint una estafa
que no ens deixa indiferents.
Hi ha qui bonament s’ho agafa
i hi ha qui ensenya les dents.
Sí. Vivim un greu conflicte
i no hi ha més solució
que denunciar el delicte
que suposa, ai Senyor!,
que per voler un món millor,
alguns dels nostres polítics,
els més honestos i crítics,
purguin ara a la presó. 

Ens han passat per la pedra
però res no ha estat en va.
Que no som com Pontevedra
a mig món ho tenen clar.
I a qui no li faci gràcia
veure el poble català
defensant la democràcia
perquè vol un nou demà,
recordem-li la raó:
de l’Espanya, que s’aguanta
pel Decret de Nova Planta,
val més tocar el pirandó. 

Diumenge que ve a les urnes
ens convoquen un cop més.
Els nostres vots són espurnes
que poden fer que al Congrés
de Madrid arribi el dia
de fer foc nou i dir no
a l’absurda tirania
i acabar amb la repressió.
Contra l’Estat i el Borbó
que s’aguanten amb l’espasa
no us quedéssiu, doncs, a casa. 
No tenim més munició.

les confrontacions entre manifestants i 
policia de l’octubre del 2019. Els parti-
cipants es repartien els rols. Els que es-
collien actuar en el bàndol de la policia 
podien utilitzar cascos, armilles, escuts, 
llançadores... I els manifestants s’havien 
d’espavilar amb el que portaven de casa. 
Les porres i munició de la policia no es-
taven permeses, i es substituïen per cas-
tanyes. Els contenidors no van tardar a 
cremar, els manifestants els encenien 
perquè eren respectuosos amb la poli-
cia. Aquests tiraven les castanyes fredes 
amb les llançadores i els manifestants 
les recollien, les escalfaven en els conte-
nidors i les guardaven en paperines in-
flamables. Tal i com va declarar un dels 
manifestants «no hi ha res més desagra-
dable que menjar-te una castanya freda, 
és per aquest motiu que les escalfem i 
les llancem de tornada amb un somriu-
re». Els policies també duien paperines. 
Ningú sap ben bé què hi havia en el seu 
interior, però devia fer molt bona olor 
perquè cada dos per tres hi apropaven 
el nas per ensumar-ho. El jovent també 
tirava panellets i moniatos calents con-
tra els cascos dels policies, els quals en 
impactar tapaven la visió dels agents. 

La castanyada popular va ser un èxit. 
Zero ferits, 30 contenidors cremats i 
milers de castanyes repartides. Una 
bona batalla campal que va tenir com 
a cirereta del pastís un brindis final amb 
moscatell entre tots els participants. 

E
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VA COM VA LLUM DEGÀS

SI FABRA AIXEQUÉS EL CAP!
oc dels que volen creure que 
tot allò que fem té un sentit, per 
més que de vegades costi tro-
bar-lo. Una vegada vaig conèixer 

una persona que al rebedor de casa hi 
tenia un penja-robes de paret col·locat 
cap per avall. La raó era que li desagra-
daven les visites, d’aquí que qualsevol 
visita se sentia incòmoda ja en travessar 
la porta. Però alhora considerava que la 
presència d’un penja-robes era un ele-
ment imprescindible, com pugui ser-ho 
una escombreta de vàter al lavabo. Una 
perplexitat semblant l’he experimen-
tada fa uns dies en entrar a fer un cafè 
en un restaurant manresà i trobar-hi, 
col·locat del revés, un retrat de Pompeu 
Fabra. M’ha sorprès perquè la resta de 
marcs, fins i tot un retrat del Papa, hi es-
taven col·locats correctament. I el retrat 

S

TANTA ROBA I TAN POC SABÓ JAUME GUBIANAS

gairebé fotogràfic d’una cara no és un 
quadre de Pollock, que mai no sabràs si 
el penges del dret o del revés. Posats a 
buscar-hi una explicació, el primer que 
se m’ha acudit és que entre el gramàtic 
i l’amo de l’establiment ha d’haver-hi 
un deute particular, com entre el rei 
Felip V i la ciutat de Xàtiva, on tenen el 
retrat del rei capgirat. Quin ocult ressen-
timent pot amagar el bodeguer envers 
el seny ordenador de la llengua cata-
lana? Potser és que un dia el van sus-
pendre d’ortografia catalana? O qui sap 
si descendeix de l’il·lustre antifabrià Pin 
i Soler. O vés a saber si un dia va estar 
casat amb una correctora i, gelós de tan 
veure-la grapejar el Fabra, se’n va sepa-
rar, ofès i traït. O potser és que, com en 
el cas de l’home del penja-robes invertit, 
senzillament no li agraden les visites. 
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EL PLATÓ MANRESÀ ÉS VIU
A primers de novembre Netflix va es-
trenar la sèrie Hache, que com deveu 
saber es va rodar en bona part en esce-
naris del barri antic de Manresa. També 
ens hem fet ressò a la revista d’altres ro-
datges a la ciutat i precisament el mes 
passat us n’explicàvem un a l’interior 
de la casa Vallès, seu de la redacció de 
la revista. Però la febre cinematogràfica 
continua i ara m’assabento que al car-
rer de Talamanca, els dies 7 i 8 d’aquest 
mes de novembre, està previst el rodat-
ge d’una pel·lícula, amb correfoc inclòs. 
A l’hora de tancar l’edició no sabem si 
s’haurà rodat amb èxit, però almenys el 
cartell que reproduïm així ho anuncia.

EL MANEL TRIOMFA A L’ARA
Ja fa temps que el dibuixant manresà 
Manel Fontdevila il•lustra les pàgines 
del diari Ara i el dia 2 de novembre 
ens va sorprendre acaparant la portada 
amb tots els líders polítics que compe-
teixen en les eleccions generals del 10 
de novembre. Mol ben caricaturitzats, 
per cert. La il•lustració recorda inevita-
blement la portada del disc del grup 
Madness, One step beyond, molt propi 
de la joventut de l’artista. Bona feina i 
per molts anys!

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

JUNQUERAS DAVANT 
LA GUÀRDIA CIVIL
I parlant de les eleccions generals –les 
segones d’aquest any!– em fa gràcia 
reproduir el cartell d’Oriol Junqueras, 
president d’ERC, que fa dos anys que 
és a la presó, però que acapara els car-
tells de la campanya del seu partit a les 
generals del 10 de novembre... penjat 
davant mateix de la caserna de la Guàr-
dia Civil de Manresa, escenari, aquests 
dies, de tantes manifestacions contra 
la sentència del TS. Casualitat, desa-
fiament democràtic? No hi busqueu 
heroisme. M’expliquen que és només 
el resultat del sorteig de fanals de la 
Junta electoral de Zona.

DANYS COL·LATERALS
El nostre cap de Redacció, Carles 
Claret, va oblidar la càmera fotogràfi-
ca a la cruïlla entre el carrer de la Mel 
i el de les Barreres, justament quan 
estava en plenes funcions de redactor 
del tema d’aquest mes, sobre la cuina 
manresana. Com podeu llegir en el car-
tell que ell mateix va penjar, agrairà a 

qui en tingui notícies que li digui algu-
na cosa. No és tant per la càmera com 
per les fotos que contenia, entre elles 
les de les vacances d’aquest estiu. Es-
pero que tinguis sort, Carles.

L’ABANS VA SORTIR 
ABANS A VILANOVA
El 25 d’octubre va sortir a la venda el 
primer fascicle del segon volum de 
L’Abans, un col·leccionable històric de 
l’editorial Efados, dedicat ara als anys 
seixanta, setanta i vuitanta del segle 
passat a Manresa i on per cert col·labo-
ra el nostre coordinador, Jordi Sardans. 
L’editorial fa el mateix tipus de publica-
ció per a diferents ciutats i el cas és que 
en els cartells promocionals a Manresa 
se’ls va escapar, a la franja inferior, la 
frase promocional destinada a Vilano-
va i la Geltrú.

PERSPECTIVA TAPADA 
AL CEMENTIRI
Un amable lector, que seguint la tra-
dició va visitar el cementiri el dia de 
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Tots Sants, m’envia aquesta imatge de 
l’escultura de grans proporcions que 
hi ha poc després de l’entrada prin-
cipal i que representa una persona 
orant, en homenatge als difunts. Del 
que es queixa és que algun tècnic poc 
amant de l’art ha col·locat justament 
davant per davant de l’escultura un 
pal que aguanta una càmera de se-
guretat i mata la bonica perspectiva, 
com si no es pogués posar en cap al-
tre lloc més discret.

FULLS VOLANTS A 
PUIGTERRÀ DE DALT
Un altre lector m’envia unes fotos que 
va fer al carrer de Puigterrà de Dalt, un 
dia que va parèixer fa poc ple de fulls 
volants bilingües anunciant un curi-
ós gabinet de traduccions jurídiques. 
Sempre hi ha qui troba camí en nous 
camps de treball i benvingut sigui, 
però que no embruti tant el carrer.



42 EL CUL DEL POU · NOVEMBRE 2019

QUI NO CONEIX... EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

ANNA SOLER, EL CORATGE DE FER MÚSICA

a coneixeu segur, i fins potser heu cantat seguint el 
gest dels seus braços, qualsevol diumenge al pla dels 
Lledoners, fent costat als presos polítics: Anna Soler 
i Comas. O potser la recordeu com a violoncel·lista? 

Una cosa porta l’altra. I és que el primer cop que havia de 
sonar el Cant dels ocells als porxos de l’Ajuntament, des del 
col·lectiu Música per la Llibertat li van demanar que fos ella 
la instrumentista. Després van venir les concentracions do-
minicals vora la presó, on ella també tocava i a la fi, no sap 
com, es va trobar dirigint. Ara protesta des d’una absoluta 
modèstia, «jo no en soc pas la titular, eh?!» i, partidària com 
és del treball en equip, subratlla que el seu paper tot just és 
posar un tempo en comú. Però el cert és que gent d’arreu 
del país la coneix. Una popularitat que, vora la cinquante-
na, ni necessita ni tampoc reclama. «Soc feta del 69», us diu 
aleshores amb un humor que és digne hereu del del seu 
pare. Primera de tres germanes, amb la Laura i l’Eva, neix 
dins d’una família especialment creativa: la mare, la Glòria, 
havia fet Belles arts, i el pare, l’Agustí, sentia autèntic deler 
pel teatre i el sabia encomanar. I és amb aquesta passió que 
convivien la Innocentada, el Col·lectiu d’actors manresans, 
tots els guions del pare i encara aquella idealització per Mary 
Santpere i el seu humor eroticofestiu. I doncs, no feu pas cas 
de l’actitud reservada de l’Anna! A ella també li agrada pujar 
a l’escenari, especialment fent musicals. Ara mateix ve de 

col·laborar amb el grup dels Carlins, amb Frivolitats, dins el 
cicle Tocats de Lletra. Perquè l’Anna és sobretot música, des 
que als set anys entrà a l’Esclat, on posteriorment prepara-
ria l’accés al Conservatori. També feia primària a la Flama i 
després inaugurà l’experimental al Peguera. Però sempre, 
sempre estudiant música, aleshores amb un mestre de cello 
excepcional, amb qui se sent afortunada d’haver coincidit: 
Richard Talkowsky. Tot amb tot, després del COU l’Anna en-
tra en crisi. Tenia prou talent per a la música? En el dubte trià 
fer Història, a la UAB, amb gran disgust de la mare. I l’Anna 
es va estar sis mesos sense fer música... fins que hi va tornar 
amb una energia que només es concep a vint anys: matins 
entre l’Autònoma i el Conservatori de Barcelona –aleshores 
amb l’Eulàlia Nosas– i, algunes tardes, professora a l’Esclat, 
on Josep Padró l’havia convidada a fer classes. I sí, va llicen-
ciar-se en Història de l’Art, però des d’aleshores ha cultivat 
una mica el paper de tastaolletes musical. També descobrí 
la veu i cantava a l’Orfeó –hi coneixerà el seu company i pare 
de les dues filles, en Pep Torras– i cantaria també amb un 
grup de jazz que va dirigir Manel Camp: Jazz veu. I no en té 
prou i s’aboca al saxo amb Jaume Badrenas, que per això els 
professors de l’Esclat es satisfan entre ells de totes les incli-
nacions musicals. I si al cap del temps recorda les dificultats 
de triar, també se sap contenta del camí empès i del coratge 
que reclamarà sempre qualsevol vida oferta a les arts.

L
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Organitza i coordina:

Amb el suport de:

Hi col.laboren:

GRUP DE PROFESSORS  
DE FILOSOFIA DE LA  
CATALUNYA CENTRAL
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Diumenge 3 de novembre a les 18.30 h
Cinema

DOVLATOV d’Alxey German Jr. 
Espai Plana de l’Om (Plana de l’Om, 6)

Dimarts 5 de novembre a les 19 h
Conferència

LA CARA OCULTA DE LA CIÈNCIA  
I LA TECNOLOGIA
A càrrec de M. Núria Salán, professora de la UPC i 
presidenta de l’SCT
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino (Passeig Pere III, 27)

Dimecres 6 de novembre a les 20 h
Conferència

DISCREPÀNCIA I DISSIDÈNCIA  
DE PENSAMENT
A càrrec de Ramin Jahanbegloo, filòsof i polític  
iranià, director del Centre Mahatma Gandhi  
per la No-violència i Estudis de Pau
Espai Plana de l’Om

Dijous 7 de novembre a les 20 h
Entrevista

CONVERSA AMB ANTONIO BAÑOS
Entrevistat per Xavier Gual, empresari i cronista
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dimecres 13 de novembre a les 20 h 
Conferència

PENSAMENT ECOLOGISTA  
PER ATURAR L’ECOCIDI
A càrrec de Marta Tafalla, professora de Filosofia  
                          a la UAB
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Divendres 15 de novembre a les 19 h
Conferència

SOBRE EL MAMPORRERO  
Y OTROS SÍNTOMAS
A càrrec de Núria Güell, artista
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dimarts 19 de novembre a les 19 h
Presentació del llibre

L’ÀNIMA DEL SILENCI
A càrrec de Joaquim Sala, escriptor i filòsof
Espai Òmnium Manresa (C. Sobrerroca, 38)

Dijous 21 de novembre a les 19 h
Conferència

LA BANALITAT DEL MAL.  
HANNAH ARENDT
A càrrec de Fina Birulés, professora de Filosofia  
de la Universitat de Barcelona
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dimecres 27 de novembre a 20 h
Entrevista

CONVERSA AMB TERESA FORCADES
Entrevistada per Abel Gallardo, periodista
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Dijous 28 de novembre a les 20 h
Conferència

EDUCAR EN LA MEMÒRIA  
PER EVITAR ELS TOTALITARISMES
A càrrec de Donatella Di Cesare, filòsofa, assagista i 
columnista italiana. Professora de Filosofia Teorètica 
a la Universitat de Roma La Sapienza
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Divendres 29 de novembre a les 19 h
Conferència

ARQUITECTURA SOCIAL,  
COOPERACIÓ I REVOLTA
A càrrec d’Itziar González Virós, arquitecta i 
urbanista
Sala d’actes del Centre Cultural el Casino

Programació


