




Fer molta memòriaed
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a commemoració –en la seva accepció al
diccionari que la connota com a un acte
en què es fa memòria– dels últims bom-
bardejos de la guerra civil i de l’entrada
dels franquistes a Manresa fa 75 anys ha
de tenir dos vessants molt clars. El pri-
mer és instrumental i ha de fixar l’inici
d’un període fosc per al nostre país. No

és pas una estricta fixació en l’imaginari de vencedors
i vençuts per marcar els descendents dels protago-
nistes, sinó la visualització d’una esquerda que va
permetre tallar les ales d’una Catalunya dels trenta
més moderna, més industrialitzada, més progressista
i més europea que la resta de l’estat. En contraposició
–i malgrat l’avenç de l’estat dècades després amb un
desarrollo necessari per sortir de l’insostenible autar-
quia– es va encetar una postguerra duríssima de
misèria, gana i repressió, en què la cultura i els trets
de la catalanitat van transitar cap a l’ostracisme i el
menysteniment folklòric. De testimonis d’aquell epi-
sodi i de la realitat d’abans de la guerra cada cop en
queden menys i, a partir del seu relat i independent-
ment del bàndol de la guerra en el qual els va tocar
ser, convé anar redibuixant la història i ampliar i
ajustar el focus per presentar un retrat de caràcter
més historiogràfic. Una fotografia més precisa
del dia a dia no tan contaminada per la mà
negra de quatre dècades de dictadura.

Aquest és, concretament, l’altre ves-
sant: el de revisar i recuperar la his-
tòria que tant s’entesta a esborrar i
manipular l’actual govern del PP. Un
partit hereu dels protagonistes del
franquisme més rònec que cavalca
damunt de l’onada més neoliberal i
conservadora del continent des de
l’etapa més feixista del segle passat,
en la qual va aflorar l’Alemanya nazi,
la Itàlia mussoliniana i l’Espanya fei-
xista i més fosca apuntalada després
de 1939. Precisament en els últims
dies, la ciutat s’ha dedicat a reviure el
terror i les condicions de vida de les
últimes setmanes del conflicte bèl·lic i

la feblesa d’uns ciutadans esquitxats per totes ban-
des per les pèrdues de familiars i amics. Recuperar les
vivències és valuós més enllà de les ideologies.
Només el pas del temps permet distanciar-se dels
conflictes i les clivelles cronogràfiques i fer balanç de
l’abans i del després. Com que la història potser és
cruel i tossudament cíclica, sovint ens adonem que hi
ha circumstàncies i moments d’èpoques diferents
que, al marge de semblar calcades, reflecteixen l’he-
rència de fets passats. I, a dia d’avui, Catalunya i l’es-
tat espanyol semblen trobar-se en un nou encre-
uament de camins. Per això, ara més que mai, ens
convé fer molta memòria.

L
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notícies del pou

Taula rodona
sobre la
Universitat
Central, al Casino

El dia 2 de gener, dins del cicle
Temes del Pou, es va fer una nova
taula rodona a la Sala d’Actes del
Centre Cultural del Casino. Amb
el títol de Cap a la Universitat
Central de Catalunya, va comptar
amb la presència d’Antoni Llo-
bet, regidor d’Ensenyament i
Universitats de l’Ajuntament de
Manresa, director general de
Centres Públics de la Generalitat
de Catalunya i vocal de la
Fundació Universitària Balmes, i Valentí Martínez,
director de la Fundació Universitària del Bages i vice-
rector de la UVic.

Joaquim Noguero comissaria
l’exposició sobre Simenon
L’amic Joaquim Noguero, antic responsable de les pàgi-
nes de Cultura de la revista i editor de la publicació ger-
mana ja desapareguda El Pou de Lletres, és el comissa-
ri de l’exposició Si més no, Simenon. Mecanografia i
radiografia negres en Georges Simenon, que es pot veure
a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, en el marc de
l’edició d’enguany de la BCNegra.

Valentí Martínez i Antoni Llobet, durant la taula rodona al Casino
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l’opiniódel lector

El parc tecnològic
i la Fàbrica Nova
Manresa viu la discussió sobre el
document que ha de definir-ne l’es-
tructura física els propers 20 anys amb
evident apatia. Excepte les forces polí-
tiques –i encara no massa–, la gent del
ram –arquitectes i constructors– i
alguna associació de veïns, ningú
sembla massa interessat en l’actual
revisió del POUM. Una prova d’això és
que ningú ha posat damunt la taula la
possibilitat de repensar un dels pro-
jectes encallats de la ciutat més vergo-
nyants: La Fàbrica Nova. Malgrat que
l’equip de govern i els actuals propie-
taris mantinguin viva la ficció, el cert
és que es fa molt difícil imaginar que
ningú invertirà en un gran centre
comercial en una ciutat i una comarca
que perd habitants i poder adquisitiu,
que ja compta amb una pila de boti-
gues grans i petites i que aspira, insis-
tentment, a estar més ben comunica-
da amb Barcelona i el Vallès (i la seva
enorme oferta comercial...). En plena
borratxera especulativa algú va imagi-
nar que la ciutat i la seva àrea d’influ-
ència justificaven uns milers demetres
quadrats de franquícies diverses i
alguna altra gran superfície. Ara
sabem que no és així.

El problema, però, no té fàcil remei.
No en té, si més no, amb l’actual marc
legal, judicial i econòmic que impossi-
bilita el que seria el més lògic: priorit-
zar l’interès col·lectiu, expropiar i
crear un gran espai verd i esportiu
(amb ampliació de les piscines inclo-
sa) en una zona de la ciutat que prou
en va mancada. Com que això no ens
ho deixen fer, caldria pensar en una
sortida negociada tot compensant el
propietari amb un cert aprofitament
lucratiu allà mateix o en un altre racó
del municipi. Una altra opció seria la
inversió pública, amb la ubicació en
aquest espai d’algun equipament o
institució amb un pressupost al darre-
re capaç de desencallar el tema. Ja
vam deixar passar, fa temps, l’oportu-
nitat que representaven els edificis
universitaris i ara no sembla que hi
hagi cap altre projecte de les mateixes

dimensions. A més, si hi fos, la llista
d’edificis patrimonials en desús a la
ciutat on podria ubicar-se és llarga.

I no, des de la CUP no tenim cap pro-
posta, de moment, per això fem una
crida a rumiar-hi entre tots. El que sí
que estem, els de la CUP, és contents
d’haver-nos oposat en el seu moment
a l’actual projecte fallit, i a un altre, l’a-
nomenat parc tecnològic –ara Parc
Central–, situat en terrenys inclosos en
l’àmbit de protecció proposat per l’en-
torn de l’Agulla. Per cert, us imagineu
que a la Fàbrica Nova, a més d’una
bona zona verda, hi haguéssim posat
aquest parc tecnològic? Ara tindríem
aquest espai acabat i endreçat i haurí-
em dinamitzat aquest sector de
Manresa; mentre que l’altre, on s’insi-
nua el Parc Central, encara mantindria
els usos agrícoles i naturals.
Curiosament, una de les poques
empreses que ocupen el Parc Central
és, precisament, la dels propietaris de
la malaurada Fàbrica Nova.

Adam Majó
(article publicat a El Pou Digital)

Universitat deVic-
Universitat Central
de Catalunya
Potser sí que el nom no fa la cosa, com
he sentit dir a la gent de la FUB, i l’im-
portant és el projecte que hi ha al
darrere. Que Manresa tindrà universitat
pròpia, i no estudis adscrits a d’altres
universitats. D’acord. Però tots posem
als nostres fills noms que ens agradin,
oi? Que l’ens resultat de la col·laboració
universitària Vic-Manresa inclogui el
nom de Vic i el complement Central de
Catalunya (ni tan sols els hem pogut
colar el Catalunya central, concepte que
a Osona no agrada), segurament no és
la millor injecció d’autoestima per als
manresans. Cal confiar que el projecte
funcioni, però el primer gol l’han fet els
d’Osona. Endavant i molts èxits.

Enric Solé
Manresa
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de mes a mes
Els concerts benèfics
enceten l’any
4 de gener. El concert benèfic pel Servei d’Acompanya-
ment en elDol omple el teatre Conservatori amb les actua-
cionsdeBikimel, Glaucs,DamiàOlivella i Blaumut. El dia 12,
el Kursaal acull el concert de Reis del Rotary ClubManresa-
Bages, amb l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat i el lliura-
ment del premi Simeó Selga a la Comunitat de Sant Egidi.

Els Reis restringeixen
els caramels
5 de gener. Un total de 21 carrosses i prop de 900 perso-
nes formen el seguici de la cavalcada, que aquest any evita
el primer tram del Passeig i restringeix el repartiment de
caramels a les carrosses reials, per motius de seguretat. Els
Reis també arriben als barris de la Balconada, la Font dels
Capellans, cal Gravat, Sagrada Família, Poble Nou i la Mion.

La política local
inspira la Innocentada
10degener. El teatre Conservatori acull l’estrena de la 57a
Innocentada, amb guió de Joan Barbé i direcció de Pere
Font, que hi fa també el paper d’alcalde. L’IBI, l’oferta hote-
lera o les ordenances fiscals es barregenambun flirt de l’al-
calde amb una cupletista famosa.

Tornen a tallar la C-55
11degener. Més de 200persones tallen la C-55 enel punt
quilomètric ondues setmanes enrere hi havia hagut la dar-
rera víctimamortal. Hi assisteix Núria Parlon, alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet, ciutat on residia la víctima.

L’ANC recull 3.400 vots
per la independència
12 de gener. Durant un cap de setmana i amb cinc para-
des al carrer, l’Assemblea Nacional Catalana recull prop de
3.400 signatures per la independència. La campanya conti-
nua posteriorment al Quiosc de l’Arpa.

Presenten l’associació Gest!
15 de gener. Es presenta l’associació Gest!, de professio-
nals sèniors al servei del territori, integrada per directius,

professionals i empresaris que han desenvolupat la seva
activitat dins i fora de la Catalunya Central.

Renfe estrena
nous semidirectes
17 de gener. Renfe posa en circulació sis trens semidirec-
tes diaris (tres d’anada i tres de tornada), que han de per-
metre estalviar entre deu i quinzeminuts en el trajecte fins
a Barcelona.

Moren Ramon Busquet
i Dani Gracia
21 de gener. Mor als 78 anys el gestor Ramon Busquet,
president durant 24 anys dels Amics de la Seu, vinculat a
diverses associacions culturals i veïnals, i exmembre del
comitè local de CDC. El dia 31, mor als 59 anys el professor
Daniel Gracia, impulsor demoviments socials a la comarca,
a l’entorn d’ICV.

Es commemoren
els 75 anys de
l’ocupació franquista
19 de gener. El refugi antiaeri de la Renaixença acull
l’homenatge a les víctimes dels bombardejos fran-
quistes. L’acte és presidit pel l’alcalde Valentí Junyent,
el director del Memorial Democràtic, Jordi Palou-
Loverdos, i el president de l’Associació Memòria i
Història de Manresa, Joaquim Aloy. Lluís Calderer hi
llegeix un emotiu poema, davant de familiars i testi-
monis.

Ramon Fontdevila
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LaMediterrània canvia
de dates i de gerent
23 de gener. La fundació Mediterrània anuncia que no
renovarà el contracte a Jordi Bertran. El canvi coincideix
amb la intenció d’avançar les dates de la fira al segon cap
de setmana d’octubre (enguany del 9 al 12) i reorientar-la
cap a lamúsica tradicional.

El convent de les
Caputxines serà residència
31 de gener. La mare abadessa del monestir de
Caputxines, Teresa Caballero, anuncia que la congregació
religiosa dóna el convent a la Fundació Sociosanitària de
Manresa, a causa de l’edat de les sis monges que viuen al
monestir del carrer Talamanca, la falta de noves vocacions
religioses i el fet que consideren que el perfil de la FSSM és
l’idoni perquè es pugui fer un ús social de la finca, que té
una superfície total de 4.500 metres quadrats, al bell mig
del barri antic.

S’aprova la
Universitat Central
30 de gener. En un acte al Parlament, presidit pel
conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-
Colell i el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni
Castellà, l‘alcalde de Vic i president de la Fundació
Universitària Balmes, Josep Maria Vila d’Abadal, i
l’alcalde de Manresa i president de la Fundació
Universitària del Bages, Valentí Junyent, signen el
contracte pel qual es crea la nova Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya.

FUB

Una de freda...

...i una de calenta

ls inicis esportius de la Bruixa d’Or d‘aquesta
temporada han estat gairebé tan decebedors
com els de la passada, en què el principal
equip de bàsquet de la ciutat va fer pràctica-
ment el ridícul, amb un entrenador, Jaume

Ponsarnau, que partit rere partit feia les mateixes tàcti-
ques que portaven al tedi i l’avorriment dels especta-
dors, molts dels quals enguany no han renovat el car-
net. Sembla que ara, per fi, algú ha donat un toc a la
directiva i aquesta s’haposat lespiles per aconseguir un
equip més competitiu fins a final de temporada.
Almenys el nou entrenador, Borja Comenge, és valent i
sap reconèixer els errors a temps, de manera que ha
facilitat lamarxadel basenord-americàDominicWaters
i ha arraconat definitivament el pivot Asselin molt des-
encertat ja des de la temporada passada. No hi ha
dubte que l’equip juga ambunamicamés de sang que
quan el dirigia Ponsarnau, amb molta més valentia i
agressivitat, cosaqueelshaportat aguanyar trespartits
fora de casa, fet absolutament impensable la tempora-
da passada. Ambels tres guanyats a casa sembla quehi
ha esperances de fer una bona campanya, oimés si les
noves incorporacions del base Marko Ljubicic i el pivot
Vernon Goodridge donen un rendiment acceptable
que permeti salvar dignament la temporada.

ot passejant per la perifèria de Manresa,
hom s’adona fàcilment de la millora que
han experimentat darrerament alguns
dels camins i, sobretot, la bona senyalitza-
ció de nous itineraris. En aquest sentit, cal

agrair la tasca de l’Ajuntament de Manresa, en la
creació del segon itinerari de l’Anella Verda, amb el
camí de Collbaix. L’anterior, també ben senyalitzat,
va ser el de Rajadell. En aquest sentit, es dóna con-
tinuïtat a la bona tasca iniciada per la regidora Alba
Alsina, dins de Medi Ambient, quan governava l’an-
terior tripartit. Al seu moment, Alsina va aconsegu-
ir posar en l’imaginari col·lectiu manresà la realitat
de l’Anella Verda. Així mateix, també cal remarcar la
feina constant de Meandre, que ha assolit dos
objectius fonamentals: popularitzar l’Anella Verda i
que la població faci salut alhora que realitza una
sana activitat física i coneix l’entorn del seu territo-
ri. Des de fa dos anys, Meandre organitza amb èxit
les excursions de la Marxa Nòrdica per l’Anella
Verda. Tot i els pocs recursos de què disposen fan
activitats. Així doncs, l’Ajuntament, que sempre diu
que no té diners, estaria bé que s’esforcés una mica
més del que havia fet fins ara en aquesta línia per
revitalitzar l’Anella.

E

T
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Scott Andrew Baines. Anglaterra

«Manresa és un repte. Si me’n
surto aquí, me’n sortiré a tot arreu»d’

aq
uí
id
’a
llà

m dic Scott i visc a
Manresa fa 5 anys, però
he voltat força món.
Vaig néixer fa 39 anys al
nord de Londres, a
Burton Latimer (Nort-
hamptonshire). El meu
pare és gal·lès, i la meva

mare, alemanya. Vaig estudiar cuina i
durant 20 anys he estat xef, a Polònia,
Austràlia i a Nova Zelanda. En aquest
país hi vaig viure 5 anys i hi viu lameva
filla, que té 11 anys, amb la seva mare.
Com que a Nova Zelanda no hi ha
gaire tradició d’alta cuina (i en canvi
molts restaurants de fish&chips) era
difícil fer de xef. Vaig treballar en una
granja de 2.000 vaques, cada dia em
llevava a les 3 del matí!

Sóc aquí per amor. En tornar de Nova
Zelanda a Anglaterra, vaig conèixer
l’Anna, lameva parella actual, manresa-
na. Ens vam conèixer a Liverpool, al
museu dels Beatles. Que bonic, oi? Va
ser màgic quan em va dir que era... de
Barcelona! No emvaparlar deManresa,
a una hora de la capital, que molts
coneixen com aManrússia... Això ja no sona tan bé! Faig
broma...

Segurament aquests 5 anys a Manresa han estat els més
difícils i intensos fins ara. Vaig treballar de cuiner a la
Creperia, després a restaurants d’una cadena. Sense
comentaris: em van dir que buscaven un xef i només feia
croquetes. Em vaig decantar per l’ensenyament de l’an-
glès, de fet, ara és la meva principal ocupació, a l’escola
Macca (que també és el diminutiu de Mackenzie, el nom
de la meva filla). Som a la Muralla de Sant Francesc. Vam
obrir l’octubre passat, més tard del previst per problemes
burocràtics, permisos, etc. Abans, també vaig fer classes a
Castellnou, a Cabrianes i a la Joviat, però en aquesta esco-
la hi havia coses que no m’agradaven, i ho vaig deixar.

Quan feia poc que era aquí, vaig ser entrenador i jugador
del club del RubgyManresa. Ara ja no: el cos ja no respon
i vaig tenir alguna lesió. Però tinc altres il·lusions: Vam
crear una cursa solidària per fomentar els bons hàbits en
els joves: Run for life, en homenatge al meu amic Andreu
Vivó, que vamorir fa un any. El 2013 se’n va celebrar la pri-
mera edició, coincidint amb la Transèquia. Aquest any es

fa més gran: serà un conjunt d’activi-
tats tot un cap de setmana (5 i 6 d’a-
bril), en col·laboració amb l’Ajunta-
ment de Santpedor, i inclourà cursa a
peu i en bici i altres esports. Els diners
que es recullin serviran per finançar
desfibril·ladors.

Faig més coses. A l’escola editem una
revista: Flock. Vol ser una contribució
a la ciutat, per fomentar l’aprenentat-
ge de l’anglès. Es distribueix gratuïta-
ment, i els continguts són temes d’ac-
tualitat, col·laboracions dels alumnes.
Preveiem que en el futur, si s’acaben
fent diners amb la publicitat, servei-
xin per finançar un parc perquè la
gent gran pugui fer esport, a
Manresa.

Quan vaig arribar, tenia l’actitud del
típic anglès que ve de vacances: festa,
diversió... Ara ja no. Sóc bastant fet a
la meva. La gent m’estima o m’odia,
no hi puc fer res. Crec que sóc creatiu,
m’agrada fer coses diferents, projec-
tes comunitaris. Lament necessita fer
coses noves. Estimo el que faig. Estic

una mica sonat, però crec que quan ets creatiu, ets una
mica boig. Crec que aquí hi ha molts fills de papà, molta
gent que li costa espavilar-se, o que s’ho troba tot fet, o
que busca acomodar-se, sense riscos per a tota la vida. A
Anglaterra això no és habitual.

A Manresa la gent és reservada, una mica distant. Jo sóc
bastant directe, i per això de vegades em costa entendre
el caràcter d’aquí. Vaig anar a laVia Catalana i crec la inde-
pendència és necessària, però cal una actitud diferent,
més combativa i enèrgica. Cal que tots ens creguem la
independència, que actuem per assolir-la, primer cal
tenir-la clara al cap de cadascú.

He tingut entrebancs, aquí. Amb l’Ajuntament, per exem-
ple: traves, paperassa... Per què posen pegues a qui vol
obrir unnegoci? I cosesquepoden semblarminúcies, però
m’emprenyen: per què costa tant arreglar els forats en un
carrer? O per què la policia local no actua sempre amb el
mateix criteri? Compot ser que en aquest país et demanin
si vols pagar en negre? Jo no sabia què era això fins que
vaig arribar aquí. Per a mi, Manresa és un repte. Si me’n
surto aquí me’n sortiré a tot arreu. Ja us ho explicaré!

E

Joan Piqué

«Sóc creatiu, m’agrada
fer coses diferents, i estic
unamica sonat. Crec
que aquí amolta gent li
costa espavilar-se»
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vides separades

Diaris vells
inc el costum d’anar apilant els diaris fins que,
passat un temps, em poso a donar-los un repàs
definitiu abans de dur-los al contenidor. Llavors
retallo aquelles notícies o aquells articles que em
semblen dignes de conservar, perquè no és cert

que tot es pugui trobar a internet i perquè m’agrada el
paper. D’altra banda, aquell últim repàs abans de fer
endreçaemserveix tambéper aturar-mea llegir allòqueen
el seumoment em va passar per alt o que vaig deixar per a
una altra estona ambmés calma. I vet aquí quemolt sovint,
quan faig això, m’adono que molts dels titulars que en el
seu dia –fa dos o tres mesos– semblaven apocalíptics, ara
amb prou feines ens sonen com una cosa vaga i llunyana. I
si per una casualitat, m’apareix un diari de fa mes d’un any,
aquesta sensaciódevolatilitat es fa encaraméspalesa imés
gran i et porta a adonar-te de les coses que són realment
importants i d’aquelles altres que en un moment determi-
nat es van exagerar per fer-nos creure que ho eren. Penso
en totes les vegades quedurant l’any passat algú va qualifi-
car com a històric qualsevol fet, des d’una diada castellera
fins a un partit de futbol, però també coses més serioses i
més transcendentals que podien ser relativament impor-
tants però que s’hauria d’haver estat una mica més caut
abans de batejar-les amb un adjectiu tan solemne.

A principis de febrer, tan sols a unmes vista del 2013, em
pregunto quanta gent seria capaç de recordar ni que fos
un sol fet històric dels que van esdevenir l’any passat.
Suposo que ben poca. Portar el recompte de totes les
vegades que algú pronunciarà aquesta mateixa
declaració durant aquest 2014 seria un exercici divertit,
ni que només fos per demostrar la seva irrellevància
d’aquí a dotze mesos. Tan divertit com ho seria comptar
totes les eleccions en les quals alguns han dit «ara és el
moment». En vindran unes altres i ho tornaran a dir. I
passaran vint anys i ens seguiran dient «ara és el
moment», fins que comprendrem que tenien raó quan
ho deien però que no havíem sabut interpretar el seu
veritable sentit: que el que volien dir és que era el
moment... per a ells, i no el podien deixar escapar. Llegir
diaris endarrerits, millor si són de fa dos o tres anys,
ajuda a relativitzar-ho molt tot, a ser una mica més
escèptic i a agafar-se la vida amb molta més calma.

T
Deformar la Història

es que existeix la humanitat s’ha volgut deixar
constància del pas de l’home per l’univers. La
concepció de la Història ha anat evolucionant,
com la societat en general, amb els seus defec-
tes i les sevesvirtuts, peròmalauradament lauti-

litzaciómalintencionada ha portat a bona part dels poders
polítics a legitimar l’ordre social vigent en les diverses
comunitats. La Història ajuda a donar cohesió social als
pobles, integra els individus que formen part d’una
col·lectivitat i fins i tot genera passions entre els grups
socials. Des de la data fatídica del 1640, la Nació Catalana
ha volgut ser eliminada sistemàticament pels castellans
que han utilitzat tots els mètodes al seu abast per intentar
negar la nostra existència i assimilar-nos per la força de les
armes a les seves lleis i costums sense respectar el nostre
passat històric de més de 1.200 anys d’existència, encara
que alguna eixelebrada política del PP afirmés en la seva
grandiosa ignorància queEspanya (ambCatalunya inclosa)
tenia més de 3.000 anys d’història. Em van comentar no fa
gaire uns companys de Madrid que a la Facultat d’Història
de la Complutense encara fa classes algun professor que
parla als seus alumnes del gloriosomovimientonacional. És
una mostra més d’aberració i d’irracionalitat que en una
veritable democràcia no tindria raó de ser. Tota la parafer-
nàlia franquista i feixista que encara cohabita en la funda-
ció FAES intoxica intencionadament la població espanyola
davant la passivitat i impunitat consentides de les autori-
tats acadèmiques i judicials de l’estat. No és admissible his-
tòricament que alguns encara parlin d’exèrcit nacional i de
rojos, quan la realitat és que uns militars rebels van trair la
seva lleialtat i es van insurreccionar contra la II República
legítimament constituïda. Això no és una opinió, és un fet i
s’ha d‘explicar tal com va ser, aquí i a Mérida.

La tasca de l’historiador és complexa, no tan sols a l’hora
d’utilitzar les metodologies més adequades sinó per con-
textualitzar adequadament els fets sobre els quals escriu i
diferenciar-los dels interessos pertorbadors que es trobarà,
sobretot de caràcter polític que, si amés vénen d’un poder
colonitzador no tenen òbviament cap credibilitat. L’his-
toriador d’avui ha de fer un pas més i ser una consciència
crítica de la societat a la qual pertany per saber connectar
amb els anhels reals de les persones de l’entorn.

D

Josep M. Oliva Jordi Sardans
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75 anys de l’ocupació
franquista deManresa

Jordi Sardans
Jaume Puig
Fotografies de Miquel Ausió i Llorenç Gamisans
(Arxiu Gamisans)

ot i que s’ha dit que
Manresa havia fet els deu-
res en la construcció de
refugis antiaeris per prote-
gir-se dels bombardejos, la
realitat és quemalgrat l’es-
forç esmerçat, va ser de les
ciutats mitjanes catalanes

més castigades, sobretot pel que fa al pri-
mer bombardeig que va causar 33 vícti-
mes fins ara documentades. A més del
terrible bombardeig del 21 de desembre
de 1938, hi ha constància documental de
dos bombardejos més: els del 19 i el 23
de gener de 1939, i de diversos metralla-
ments aeris. Seguint l’exemple de
Barcelona, es va constituir una Junta de
Defensade laPoblacióCivil, l’1dedesem-
bre de 1936, que va impulsar la construc-
cióde refugis. Se’n vanhabilitar de ja exis-
tents, però sobretot se’n van construir de
nous, com els del parc de Puigterrà, amb
dues entrades: Circumval·lació i carrer del
Sol; l’antic parc de Bombers, a l’actual
plaça d’Europa; la plaça de Sant
Domènec; el Grup Escolar Renaixença; la
plaça de la Reforma... A la carretera de
Cardona a l’alçada del carrer Dos deMaig
i a les estacions ferroviàries del Nord i
Manresa Alta, i al túnel de Viladordis.
També se’n van construir en algunes
indústries dedicades a la fabricació de
material bèl·lic, com cal Marquet o cal
Serrahima, i en edificis prou significatius
comara la Fàbrica Nova o elsmagatzems
Jorba.

Entre els objectius militars del franquis-
me, que comptava amb l’Aviació
Legionària italiana i la Legió Còndor ale-
manya, hi havia l’estació elèctrica trans-
formadora del pont de Ferro i altres cen-

traletes d’alta tensió de la CAME, les esta-
cions de tren de Manresa Alta i el Nord,
els dipòsits de gas i benzina com el de la
Campsa al passeig del Riu; fàbriques des-
tinades a indústries de guerra com ara la
MISAo calMarquet al carrer del Bruc, i les
diverses foneries locals: Ubach, Alegre,
Illa o Desveus. També els dipòsits de
material de guerra com la fàbrica dels

Panyos o la Pirelli, que feiamàscares anti-
gàs, els ponts i les carreteres, i les caser-
nes del Carme i Sant Ignasi. La realitat,
però, és que l’exèrcit franquista va provo-
car la mort de 31 persones civils i 2 mili-
tars en el bombardeig del 21 de desem-
bre de 1938, de manera indiscriminada,
sense obtenir pràcticament cap dels seus
objectius militars. La finalitat real era ate-

T
L’antic refugi antiaeri de la Renaixença ha estat el centre dels
actes commemoratius dels 75 anys de l’entrada de les tropes
franquistes a la ciutat. Un homenatge a les víctimes dels bom-
bardejos, dues exposicions que es poden veure encara fins al 14
de febrer, un muntatge teatralitzat i la projecció dels documen-
tals Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959) i Entre
el soroll i el silenci. Els bombardejos franquistes a Manresa (1938-
1939) han servit per recordar el final de la Guerra Civil.

te
m
a
de
lm
es

Un ramat de bens, a lamuralla del Carme, conduït per les tropesmarroquines, a l’entrada a la ciutat el dia 24.
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Refugi antiaeri construït durant la guerra a la plaça de Sant Domènec, just on hi havia hagut l’església ara derruïda.

Local de l’Agrupació Naturista Llibertària, a la casa deMarià Batlles, al peu de la
baixada de la Cova. En els seus jardins, hi practicaven el nudisme els afiliats a
aquesta agrupació. La fotografia és del dia 24 i a la porta es port llegir, escrit amb
guix, «Viva Franco, Arriba España».

Trinxeres construïdes al parc de la Seu, que per la seva situació estratègica podien
haver constituït un punt de defensa. L’emplaçament és just al lloc on hi havia
hagut una creu, després destruïda.

Pont Vell, destruït entre la nit i lamatinada del 23 al 24 de gener de 1939 per les
tropes republicanes en retirada.

El Pont de Ferro de l’estació del Nord, destruït pels republicans la nit del 23 de
gener de 1939. Va constituir una forma de dificultar l’entrada a la ciutat als fran-
quistes. Amb ell, es va ensorrar també el bar que hi havia just a l’entrada de
Manresa després de l’estació (a la foto, en primer terme).
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morir lapoblaciópermitjàdelpànic ides-
moralitzar-la definitivament per aconse-
guir una rendició incondicional.

El bombardeig del 1938
Si bé en un primer balanç les autoritats
republicanes ja van reconèixer la xifra de
24 morts, més endavant el Jutjat de
Manresa va certificar lamort de 32perso-
nes a qui cal afegir Concepció Xarpell
Balet que va morir dies després com a
conseqüència de les ferides rebudes
arran del bombardeig prop de casa seva
(al carrer de Sant Maurici). En total, a dia
d’avui hi ha documentats 33morts. No hi
ha cap dubte que van ser més, però són
difícils d’identificar a causa dels deficients
certificatsdedefuncióqueelaboraven les
autoritats franquistes, que van decidir
explícitament negar l’evidència de més
morts com a conseqüència dels seus
bombardeigs.

Els sectors més afectats per la violència
d‘aquests bombardeigs van ser els de la
carretera del Pont deVilomara, Viladordis
(fins al Tossal del Coro, on queia mortal-
ment ferit el jornalerGenísGarciaDuarte)
i Santa Llúcia. Ramon Pujol Roca, amic
íntim de la família, explicava amb pèls i
senyals, com una de les bombes «va
impactar a la carretera del Pont de
Vilomara, a l’alçada del pont del Carrilet i
vamatar trespersones». Eren JoanBrunet
Puig, Enric Torrents Puyaltó i Manuela
GrosPla, treballadorsde la fàbricade tints
de Cal Santasusana. «El que més em va
esgarrifar és que els seus cossos van que-
dar enganxats a uns filats i plataners de
l’entorn. Més endavant, l’amic Josep
Tachó en va fer un dibuix», que pocs

mesos abans de morir encara conserva-
va. A l’era del Xivit (entre la carretera del
Pont deVilomara i el carrer deViladordis)
hi van morir per l’onada expansiva d’una
bomba, Ignasi Corrons Lladó,Maria Casas
Sala i Josep Guitart Casas. Una mica més
enllà, el pagès Baldiri Vilalta Sala.

En aquest mateix sector van morir Enric
Vilaró Raurich, de 8 anys, quan sortia de
col·legi, i la noia de 15 Josepa Serrallonga
Rubiralta, que eren veïns d’escala ja que
vivien al número 81 del carrer de
Viladordis. Així mateix, Salvador Gras
Redorta, nascut al Pont deVilomara, però
veí del carrer Remei de Dalt; el xofer
Primitiu Bassi i Flix; i el veí de Ponts, però
resident a la carretera del Pont de
Vilomara, Domènec Armengol Ricart. Un
altre dels sectors més castigats per l’es-
quadra italiana S-79 de l’Estat Major de
l’Aire de l’exèrcit franquista va ser el de la
PujadaRoja, on vanmorir les nenesMaria
Gibert Rubinart i Marina Gibert Rubinart.
En el mateix sector, en direcció al carrer
de la Font dels Capellans i més concreta-
mentalpassatgeMisserMasvanexplotar
diverses bombes, una de les quals va
matar Maria Singla Vila. Al començament
del carrer de Viladordis van morir
Concepció Sallés Subirana i Maria Prat
Sallés. Prop de la plaça de Sant Ignasi, on
hi havia una casernamilitar, objectiu dels
terroristes de l’aire, va morir el sergent
republicà Leonardo Vázquez González i
els civils Josepa Puig Carví, Ramon
AmenósBusquet iValentí BonvehíClosas.
Uns metres més enllà, al començament
del carrer de Santa Llúcia, queia Maria
Cos Tarrés, i en aquest mateix carrer,
CarmenGarciaMartínez iDolors Ros Sala.

Grup de requetés de Lácar i Montejurra, confraternitzant amb la poblaciómanresana, el dia 24.
ill d’una família de tarannà
conservador moderat, treba-
llava a cal Jorba des dels 14

anys, poc abans que els magatzems
fossin col·lectivitzats. Feia tresmesos
queelsdel SIM (Serveid’Investigació
Militar) s’havienendutelpare inoen
sabien res. Era proper a la Lliga, però
no havia militat en cap partit, havia
estat president de l’Orfeó Manresà i
com a impressor editava la revista
Ciutat i havia presidit la patronal.

Aquells dies finals la família va deci-
dirmarxar a Sant Fruitós, a casa dels
amics Figueras. Tota la nit es van
sentir trets i els homes de la casa es
van amagar a les golfes. Al matí ja
anaven trucant a les cases i crida-
ven «Quien vive?». Van haver de
posar un cartell que deia «Esta casa
está ocupada por su dueño».
Recorda que duia una cadena i un
moro li va tibar, però «quan va
veure quenoméshi duia unes claus
me la va llançar al terra».

L’endemàvan tornar aManresa. «Els
darrers dies de la República a la nit
no hi havia llums al carrer». De cop
hi va havermenjar, però de seguida
van tornar al racionament. Explica
que a la secció de camiseria de cal
Jorba «es van vendre moltes cami-
ses blaves». El pare, a qui ja dona-
venpermort, va tornar amig febrer.
Després d’haver estat tancat a la
txeca se l’havien endut a França, a
peu fins a la frontera, fins que els
van alliberar els franquistes. «No sé
com ho va poder resistir, perquè
patia del cor», recorda.

Josep Torra. 92 anys

«A Can Jorba es van vendre
moltes camises blaves»

F
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El centre històric també va ser bombar-
dejat i els aviadors van acabar la seva
obra de destrucció al sector del passeig
del Riu i de l’Estació del Nord.

Per l’altra banda del Carrilet, van caure
bombes a la torre Alberti, al carrer Lliber-
tat i a la carretera de Santpedor, on van
morir Josep Guals Santamaria, el torner
Ignasi Vila Planas i el nen Àngel Samper
Santamaria. Els avions van seguir cap al
sector de l’Escorxador i abans d’arribar-hi
van deixar un noumort, el nen Francisco
Adan López. Completen la llista Abdó
Puig Cumulada, de 18 anys, el soldat bar-
celoní Andreu Prada Millán i la dona
Tomasa Díaz Vera. L’atleta Lluís Serrat Oli-
va va veure combombardejavenel camp
dels Barrets, ja al sector del Congost.

19 i 23degener
El 19 de gener les autoritats militars fran-
quistes van disposar que la Legió Còndor
metrallés sistemàticament la carretera de
Calaf a Manresa. El bombardeig va anar
acompanyat d’un metrallament aeri a
l’estació de Manresa Alta. Fou novament
l’S-79, l’esquadra encarregada de bom-
bardejar la via de la Renfe, especialment
al sector de Can Poc Oli, Santa Caterina,
prop de la Catalana i la central elèctrica
de la carretera d’Igualada. És en aquest
context que les bombes causen dos
morts entre la població civil, segons el
Llibre de Registres de la Creu Roja Local.
Es tracta de Josep Molins Perarnau, mort
al sector de Vista Alegre i de Lluís
ArqueronsBofill, al costatdelpontdeCan
Poc Oli. Curiosament, no consten com a
morts pel bombardeig en les actes de
Defunció del Registre Civil.

En moltes de les ofensives franquistes,
abans d’ocupar ciutats importants s’utilit-
zaven atacs aeris. Així, entre el 23 i el 24
degener de 1939, abansde l’ocupació de
la ciutat, novament una esquadra S-79 va
bombardejar posicions enemigues al sud
de Manresa, on hi havia una feble resis-
tència republicana. Es desconeix si hi van
haver noves víctimes mortals entre els
soldats republicans.

La retirada
El 23 de desembre de 1938, l’exèrcit de
Franco comença l’ofensiva final contra
Catalunya. Trencat el front de l’Ebre, els
diversos comunicats parlen de la «libera-
ción» de les ciutats catalanes fins que el
10 de febrer, amb l’ocupació de
Puigcerdà i Camprodon, els franquistes
posen definitivament el punt i final a la
campanyamilitar de Catalunya.

Després de dos anys i mig de guerra,
d’una població desmoralitzada i d’un
cansament generalitzat, ni Manresa ni la
majoria de les altres ciutats catalanes
podien oferir gaire resistència a l’entrada
de les tropes rebels. Bona part de la
població que hi restava anhelava l’acaba-
ment de la guerra. AManresa, demanera
improvisada, militars i polítics republi-
cans, així com ferits i refugiats es van
veure obligats a emprendre la retirada
per no patir directament les represàlies
que dels franquistes. El dia 23 de gener
de1939, propde400detinguts a la presó
del conventdeSantaClara vanquedaren
llibertat per decisió del director del cen-
tre. Pel que fa a la repressió republicana a
la ciutat només es coneix la mort de
Josep Galobart Lucas, militant d’Acció

Parada improvisada, a lamuralla, d’unmercenari marroquí, que venia licors, tabac i xocolata a canvi demone-
des de plata. a família vivia a la casa que ara

és la seu del Cercle Artístic, a la
plaçadeGispert,ontenienuna

botiga de queviures. Eren veïns de
l’alcalde Marcet i recorda que feien
servir el seu telèfon quan havien de
ferunacomanda. «Fèiemsabó líquid
per a l’hospital, amb els greixos que
ensproporcionavael JosepVilanade
l’Escorxador». Llavors tenia 13 anys.
«Ambelmeucosí i unxicotde l’esca-
la vam obrir una trinxera sota el
cobert de la fàbrica del Casaponsa,
amb la intenció de protegir-nos dels
bombardeigs». Recorda que va
caure unabombaa ca l’Urbici, al car-
rer de les Barreres, i va baixar tota la
casa en pes.

Arran dels bombardeigs els van dur
a Moià. Van tornar a Manresa al cap
de tres o quatre dies de l’entrada de
les tropes franquistes, amb un
camió de l’exèrcit. Recorda que els
moros havien fet parades i «cobra-
ven en monedes de plata». Van tro-
bar la botiga intacta, però no hi
havia res. Els primers dies voltava la
tropapel carrer imoltapolicia secre-
ta. «Si volies ser ben vist t’havies de
fer de falange, però a casa no me’n
van deixar fer».

Molta gent comprava d’estraperlo.
«Hi havia dones que anaven cap a
Lleida i l’Aragó i tornaven amb oli,
tomàquets... i s’ho venien per poder
menjar». Més d’una vegada havia
entrat a la botiga algun policia de la
secreta, demanava coses i es feia ell
mateix el preu. Hi va haver feina de
seguida, però es pagavamolt poc.

Lluís Grifell. 88 anys

«Si volies ser ben vist
t’havies de fer de la falange»

L
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Popular Catalana, que havia participat en
l’atemptat del músic Marià Homs, d’Estat
Català. Per unes hores, Manresa es va
quedar sense cap autoritat i en aquestes
circumstàncies es van produir alguns
saqueigs, elmés important dels quals fou
eldelsmagatzems Jorba.Alguns testimo-
nis comRamonPujol Rocaexpliquenque
s’havien preparat diverses trinxeres
repartides estratègicament com al parc
de la Seu i ell mateix va treballar en les
queesvanconstruir damuntde la fontde
Neptú, però «els soldats republicans tre-
ballaven de manera desorganitzada i
incontrolada». Així, que aquestes trinxe-
res no van servir de res. Entre aquella nit i
lamatinada del dia 24, les tropes republi-
canes en retirada van fer volar pràctica-
ment tots els ponts de la façana sud, per
endarrerir l’avenç de les tropes franquis-
tes. Tan sols el pont de Sant Francesc no
va ser destruït del tot perquèvan fallar les
càrregues explosives.

L’entradadels franquistes
A les 10 del matí del dia 24 de gener de
1939, les tropes franquistes entren a la
ciutat per la carretera de Cardona.
Encapçalades pels terços de requetès de
Lácar i Montejurra, comandats pel tinent
coronel Julio Pérez Salas, amb legionaris,
voluntaris i falangistes, els van seguir les
tropes marroquines i mercenàries de
Mohamed Ben Mizzian. Si bé dins la ciu-
tat nohi vahaver resistència, noespotdir
elmateix de la rodalia. L’exèrcit franquista
reconeix la mort de dos tinents, dos ofi-
cials ferits, i 22 soldats, pel que fa a les
accions militars del 24 de gener. La Creu
Roja recull en el llibre de comunicats, una
quarantenade soldatsmorts, senseespe-

cificar-ne el bàndol. Els enfrontaments
més importants entre les tropes franquis-
tes i les republicanes van tenir lloc al sec-
tor del Puigberenguer, el Poal i la torre
Vinyes. Més a la perifèria, consten 15 sol-
dats morts darrere Joncadella i 6 al Pont
de Vilomara. Passades dues hores de la
seva entrada, la població fonamental-
ment femenina (la majoria d‘homes
havien estat mobilitzats per les forces
republicanes) comença a sortir al carrer,
moltes d‘elles eufòriques pel final de la
guerra a la ciutat.

Diverses són les conseqüències de l’en-
trada de les tropes franquistes a la ciutat,
ja que ho van fer coma força d‘ocupació i
el botí de guerra l’entenien com un dret
de conquesta: robatoris, saqueigs, viola-
cions i assassinats eren habituals als
pobles conquerits. Popularment --i la
mateixa propaganda franquista poste-
riorment hi va incidir d‘unamanera espe-
cial--, se’n va culpar exclusivament les
tropes marroquines, però diversos testi-
monis contradiuen aquesta versió i impli-
quen també als terços de requetès i sol-
dats de l’exèrcit. Unexemple concret és el
testimoni del darrer alcalde republicà de
la ciutat de Manresa, el cenetista Emilià
Martínez i Espinosa, que sempre havia
explicat la violació de dues veïnes del seu
barri per part dels franquistes, «que no
eren precisament moros», afirmava tex-
tualment. El dret de conquesta de què
parlem posava en perill el conjunt de la
població. Hi van haver almenys 5 assassi-
nats, que estan força ben documen-
tats.Tres d’ells es vanproduir elmateix 24
de gener: és el cas de Florinda Subirana,
morta a mans d’un marroquí, al carrer
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Missa de campanya a l’esplanada de l’institut Lluís de Peguera, el dia 25, l’endemà de l’arribada de les tropes
franquistes.illa de l’alcalde republicà

Francesc Marcet, que tenia un
taller de llauneria a la plaça de

Gispert, diu que els darrers dies de
la guerra estaven molt espantats:
«Si tocaven les sirenes, anàvem al
convent de les Caputxines». Allà
se’ls va acomiadar el pare, que no
van tornar a veure fins al capdedeu
anys.

Van dir que volarien el pont de Sant
Francesc i ens en vam a anar a casa
dels avis, al Puigberenguer, «però
justament els franquistes van bai-
xar per lamuntanya». Quan van tor-
nar a casa els van enviar dos moros
i un alferes a dormir i recorda que
tenien por. «A l’abric hi duia l’escut
de Catalunya i a l’acadèmia m’ame-
naçaven». Anaven al cine i quan
passaven el NO-DO i sortia Franco
tothom s’aixecava. «Jo deia que no
m’aixecaria mai i una vegada uns
militars del darrere vaig sentir que
deien: Esta debe tener daño en los
pies».

Van quedar soles la mare –que
cosia per als sastres–, l’àvia i ella.
«Ningú no em volia donar feina».
Van detenir l’àvia –Margarida
Artigas– i la van dur a la presó de
Santa Clara, «per fer-li mal al pare,
perquè tenia 70 anys i no havia fet
res». Li van fer el judici a l’institut i la
volien fer parlar en castellà, però no
en sabia: «Madre del exalcalde rojo
de Manresa», li deien. La van dur a
Barcelona i no podien anar-la a
veure. «Sort vam tenir d’una nebo-
da que se’n va cuidar».

Margarida Marcet. 93 anys

«Vam anar al Puigberenguer
i vanbaixarper lamuntanya»

F
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Fonollar, que es va recordar vivament i
durant molts anys a la
zona. El seu marit, Josep
Bover i Güell, director de
fàbrica, eraun ferventpar-
tidari dels franquistes,
segons expliquen
Joaquim Aloy, Ramon
Fons i Pere Gasol, en el
segon volum sobre la
Guerra Civil, de la Història
Gràfica de Manresa.
També el dia 24 fou viola-
da i assassinada Maria
Llobet Puig, de la masia
de ca l’Estevet del Suanya,
per part de requetès,
però, com era força habitual, els franquis-
tes en van encobrir la responsabilitat i el
sumari judicial va ser sobresegut. I, enca-
ra el 24, es té constància de l’assassinat
per marroquins de Joan Camprubí Puig,
soldat ferit a la batalla de l’Ebre que s’ha-
via refugiat a casad‘un seu cosí a les case-
tes de Can Vinyes, on va morir per dos
trets de fusell. El dia 27,moria assassinada
a Manresa, Lídia Garsaball, tot i que resi-
dia a Navarcles. Finalment, el 8 de febrer,
la ciutadana belga Jeanne Roclandts,
dona delmanresà Jaume Sisquella, va ser
assassinada per uns marroquins a Cal
Gravat.

Per commemorar l’entrada dels vence-
dors, el 24degener vapassar a serdia fes-
tiu. Labandade laCreuRoja, formadaper
cornetes i tambors, iniciava la desfilada
dels diversos grups falangistes des de la
carretera de Cardona fins a l’Ajuntament,
on hi havia concentrats des dels delegats
del Sindicat Vertical fins als militars de la

caserna del Carme i la Guàrdia Civil. A les

deu del matí feien repicar les campanes
de les esglésies i les sirenes de les fàbri-
ques i dels bombers. A la Seu, les diverses
autoritats oficials i paraoficials assistien a
l’Ofici concelebrat pels canonges i des-
prés lluïen la seva força en una desfilada
al Passeig que servia perquè les noves
autoritats mostressin la seva submissió al
Caudillo. Els primers actes públics dels
vencedors van tenir lloc el dia 25 de
gener amb la celebració d’una missa de
campanya a l’esplanada de l’institut Lluís
de Peguera i el diumenge dia 27 se’n va
fer un altre a la Seu que va comptar amb
la presència del general Rafael Garcia
Valiño.Després els soldats vandesfilar pel
Passeig. El primer alcalde de la dictadura
franquista a Manresa va ser el carlí
Domènec Prunés i Miquel. Els militars
rebels no donarien la guerra per acabada
a tot l’estat fins a l’1 d’abril de 1939, com
recordava una inscripció commemorati-
va en un dels pilars de l’entrada a
l’Ajuntament.

15EL POU · FEBRER 2014

Urgell,
38
Tel. i

Diumenge, 27 de gener de 1939. Sortida de lamissa solemne a la Seu. Entre els assistents, el general Rafael
García Valiño i el primer alcalde de la dictadura, el carlí Domènec Prunés i Miquel. ascut el juny del 1920, va ser

els darrers mobilitzats amb la
lleva del biberó. Tenia 17 anys

i amb altresman-
resans els van
dur a Barcelona i
Igualada, fins
que els van fer
uns pocs dies
d’instrucció a
Ponts i Guissona.
Els van afegir a
una columna
que anava cap a
Organyà i Boixos,
on hi havia el
front. «Ens hi
vam trobar de
sobte. No sabíem

si eren dels nostres o dels altres»,
explica. A la muntanya de Sant
Corneli els van acorralar i els vandir
«Bienvenidos seais a la España de
Franco».

Se’ls van endur presoners cap a
Tardienta, Bilbao i Santoña, on els
van demanar qui es volia apuntar
per a un intercanvi de presoners;
«en realitat ens volien passar per la
pedra, però érem massa colla». Els
van dur a Miranda de Ebro, d’on
sortien batallons de treballadors,
van separar els de l’intercanvi de
presoners i els van dur a Mallorca,
atapeïts a la bodega del vaixell.
«Vam estar un any imig al camp de
So NaMoixa. Érem 15 deManresa i
ens vam organitzar».

El juny del 1940 van començar a
alliberar presos amb avals, però els

Tomàs Dalmau. 93 anys

«Bienvenidos seais a
la España de Franco»

N
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Liquidada la República, prohibit l’Estatut
i eliminades les llibertats democràtiques,
un fet sembla evident, tal comdiu l’histo-
riador i cantant Raimon, «A l’any 40
–quan jo vaig nàixer– jo crec que tots,
tots, havíem perdut». Potser no aquells

que es van enriquir gràcies a l’estraperlo
a l’engròs, aprofitant-se de la fam i la
misèria que patia la majoria de la pobla-
ció. Els que no eren considerats addictes
al nou règim van patir l’exili o les seves
conseqüències, l’empresonament i fins i
tot l’assassinat. Entre 1939 i 1945 gairebé

40manresans van ser afusellats, la majo-
ria al Camp de la Bóta. La venjança i una
ferotge repressió contra els simpatit-
zants de la República i del catalanisme
van presidir l’actuació dels nous gover-
nants franquistes que durant els primers
6 anys de dictadura van aplicar el terror

Cartell col·locat a la carretera de Cardona, prop de la creu del terme destruïda, per
part de l’exèrcit franquista, en commemoració de l’entrada aManresa.

Placa commemorativa a una de les columnes de l’Ajuntament deManresa, sobre
el final definitiu de la guerra, l’1 d’abril de 1939.

La fotografia aManresa
durant la guerra civil

Manresa es conserven poques imatges del
període de la guerra civil. Hi ha diverses raons
que ens poden explicar aquestamanca de foto-
grafies. Una seria la violència dels primers dies
de l’esclat revolucionari en contra d’aquelles

persones quepodien ser identificades comagent dedreta o
de creences catòliques, com és el cas del fotògraf Jaume
Casals i Comellas, que va ser assassinat el dia 27 d’agost de
1936. La situació inicial del domini i control dels carrers i pla-
ces en mans del exaltats devia fer que molts dels, relativa-
mentpocs, posseïdorsde càmeresde fotografiar no s’atrevis-
sina sortir al carrer amb lamàquinaperpordeser identificats
i confosos ambmembres de la cinquena columna i represa-
liats durament, amb la presó o la mort, per part dels grups
més radicals i extremistes. Tot i això, si bé es cert que hi havia
fotògrafs que tenien tots els avals i els carnets –d’institucions,
de partits i de sindicats-- necessaris per poder realitzar foto-
grafies amb total tranquil·litat, cal recordar que, en acabar la
guerra, aquests van passar a formar part del grup dels repre-

saliats, per ser catalanistes o d’esquerra, i per aquest motiu
també es van perdre i destruir, voluntàriament o involuntà-
riament, moltes fotografies.
Per aquestes raons, a Manresa no tenim una quantitat signi-
ficativa de fotografies del períodede la guerra civil. Noméshi
ha una col·lecció d’un centenar d’imatges de l’enderroca-
ment de les esglésies, durant l’inici de la guerra, obra de
Josep M. Rosal i d’Argullol, recentment donades a conèixer;
les poques fotografies preses per Lluís Rubiralta i Garriga,
també dels primers moments del conflicte; algunes imatges
dels carrers i la vida política i quotidiana de la ciutat durant la
guerra; i la desena d’imatges on es pot veure l’entrada de les
tropes franquistes a la ciutat, fetes per Llorenç Gamisans o
Miquel Ausió. Totes les altres imatges on podríem veure la
vida quotidiana, pública i privada, l’urbanisme, o, entre mol-
tes d’altres coses, els efectes de la guerra i dels bombardejos
a la ciutat s’han perdut o ja no es van fer mai. A banda de la
mort de persones i de la destrucció de béns, aquesta és una
altra de les conseqüències de les guerres: la desaparició dels
records i de ladocumentació i les imatgesperpoder estudiar
i conèixer el passat.

Marc Torras i Serra

A
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L’Anna ielMiquelhanobertLlibreriaPapasseit,unespai
de cultura al barri vell deManresa onpots trobar llibres
a low cost, un fons bibliogràfic i exposicions d’art. La lli-
breriaésa lavegadaunracópera les trobadesculturals,
recitals poètics o petites interpretacions teatrals.

uè és per vosaltres Llibreria Papasseit?
—(Anna Roca) És un espai per a la cultura.
Sí que venem llibres de segona mà, però
també intentem fer activitats de diferents
àmbits culturals o diferents llenguatges.
Des de l’art, lectures dramatitzades, poe-
sia, hem fet alguna cosa de cine, hem fet
unamica demúsica... És un espai alterna-
tiude tot el queés institucional i perquè la
gentqueestà començantpugui trobar un
lloc on ensenyar el que fa.

—Vau celebrar el Tocats de Lletra 2013, amés hi feu exposi-
cions i vermuts poètics.
—(Miquel Sanchis) Sí, és unaexcusaper fer el quevolem fer.
—(A.R.) Partim d’una idea de negoci petit, de barri, amb un
tracte proper. Volem potenciar la cultura en tots els sentits.
Des de les institucions se l’estan carregant.

—Esteu oberts a noves propostes.
—(M.S.) S’hi ha afegit molta gent, no som només ella i jo, hi
ha una xarxa al darrere. Ara estem fent les trobades literà-
ries, ens ho van proposar uns amics i ens va encantar, un
grup de lectura on tothom llegeix el llibre que vol i després
l’explica.

—Alguna proposta nova?
—(A.R.) De cara la primavera tornarem a fer un cicle de ver-
muts poètics.
—(M.S.) Intentarem combinar-ho amb algú d’algun lloc del
mónambunaltrede català i intentar fer un cicledeparelles.
En tenim dos d’emparaulats ja, un amazic i una peruana.

—Què hi pot trobar algú que vingui aquí?
—(M.S.) Tot és de segona mà menys, de moment, llibres
autoeditats de persones de Manresa i d’editorials de Man-
resa comZenobita iTigredePaper.També tenimunabiblio-
teca amb llibres de filosofia, ciència, música, pelis, vinils...

—Per què low cost?
—(M.S.) La llibreria convencional no ens interessava i ens
agrada més la idea de reciclar cultura que no que sigui tot
nou.
—(A.R.) En una llibreria de primera mà és molt difícil que
puguis tenir un fons com el que nosaltres tenim.

—Surten els números?
—(M.S.) Abans d’obrir vam anar a diverses llibreries de
segonamà de Catalunya i ens van animar a fer-ho.
—(A.R.) Tenim clar que d’or no ens en farem, però tenim un
espai on es pot fer més o menys el que et dóna la gana,
estàs treballant amb una cosa que t’omple i estàs fent un
servei per la restade lagent.Mentre etdoninper cobrir des-
peses i a tu per anar tirant...

—Obrir la llibreria ha estat per necessitat o per ganes?
—(M.S.) Una mica les dues coses. Jo ja havia tingut la idea
demuntar una biblioteca, però la idea la va tenir una amiga
un dia fent birres.
—(A.R.) Va sembrar la llavor. I al cap d’un temps vamdecidir
mirar si funcionaria i vam anar a fer el curs del CEDEM.

—Creieu que ara les empreses passen per aquí?
—(A.R.) A petita escala es torna molt a la col·laboració, l’in-
tercanvi. Evidentment segueix havent-hi un ànim de lucre
perquè a final de mes has de pagar factures, però sí que
cada vegada es tendeix més a buscar un bé que va més
enllà del teu benefici propi. Si aconseguim que la plaça
Gispert es beneficiï dels tres bars que estan aquí, el Cercle
Artístic, nosaltres...

—Què li diríeu a algú que vol emprendre un negoci?
—(M.S.) Que ho pensi molt. Que no faci una inversió molt
gran.
—(A.R.) Sempre animo els que tenen una idea així quemés
o menys quadra que intentin formalitzar-la una mica i si
funciona... per què no?

AnnaRoca: «Treballes ambuna cosa
que t’omple i fas un servei a la gent»em

pr
en
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s

Núria Closas
Foto: Marta Vidal

FITXA
Projecte: Llibreria Papasseit.Data de la idea:Nadal 2012. Creació:
29de juny2013.Emprenedors:AnnaRoca iMiquel Sanchis. Sector:
Llibreria. Definició: Llibreria de segona mà, amb llibres d’editorials
locals i autoeditats. Servei de biblioteca i espai de trobada cultural.
Públic: obert a tothom. Web: www.papasseit.cat. Xarxes socials:
https://www.facebook.com/LlibreriaPapasseit, @II_papasseit
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ideològic de l’ultracatolicisme i l’autarquia falangista, en el cas manresà apaivagada inicial-
ment per la influència d’un carlisme tambéultraconservador, queben aviat cedirà el poder als
falangistes de torn. Una altra espanyolització imposada, amb la descatalanització sistemàtica
del nostre país, on la llengua catalana queda relegada a l’ús familiar, però prohibida en tots els
àmbits públics. Una de les prioritats de Franco era la destrucció definitiva de Catalunya. En
aquest sentit és significatiu el que va publicar El Correo Español-El Pueblo Vasco, l’endemà de
l’entrada dels feixistes a la capital del Bages: «Ha sido tomada Manresa. «Cuántos recuerdos
trae a lamemoria este nombre. Las famosas Bases deManresa no han sido ajenas al deplora-
bleprocesopolíticoqueestamos ahora liquidandoapuntadebayoneta. LaunidaddeEspaña
se rehace a sangre i fuego». Més clar, l’aigua.
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La serra de Montlleó

Ignasi Cebrian
na
tu
ra
ur
ba
na

a serradeMontlleó tancaManresapel sud-oest.
És un connector de corredors biològics fluvials:
la riera de Rajadell, al nord, i la riera de
Guardiola, al sud. Carena divisòria de conques,
altiplà entredues rieres i pontdepasdeplantes
i animals. El puntmésalt de la serra, 361metres,
rep també el nom de Montlleó. És un dels
turons de poca elevació que, conjuntament

amb Collbaix i Bufalvent, vigilen la ciutat. Nom estrany. Hi
havia lleons per aquestes contrades?

Hi ha diferents hipòtesis de l’origen d’aquest topònim.
Algunes relacionades amb la vegetació: Montlleó podria
provenirde laparaulamontllor,muntanyade llorer.Opodria
fer referència a la presència d’antics molins i provenir de la
paraulamolló, que volia dir a la vora d’unmolí.

Però la etimologia més defensada per lingüistes és que
prové de la unió de dues paraules d’orígens diferents. La
paraula llatinamontem, pujol o muntanya petita. I el topò-
nim àrab al-uyún que vol dir aigua dels ullals, aigua de les
fonts. D’aquí s’hadeduït queMontlleóés lamuntanyade les
fonts. De fonts, no en té gaires, però. En canvi, per les seves
dues vessants hi regalima l’aiguaque s’infiltra i s’escola cap a
la riera de Rajadell i la deGuardiola. Dues vessants i unmira-
dor plens de punts d’interès.

Unmiradorexcel·lent,desdelqualespotcontemplarpartdel
vessantnord i unavistamajestuosadeManresaencapçalada
per la Seu. Una part d’aquest vessant es va cremar l’estiu de
1986, l’obaga de l’Agneta, però la vegetació es va refer i cada
tardor ens regala els grocs i els vermells dels aurons negres i
ens amaga un pou de glaç i el passat vitivinícola de la zona
ambrestesdetines,barraques ialtresconstruccionsdepedra
seca. Amés, des de dalt estant, podemcontemplar una gran
extensió situada al suddel termedeManresa, que, conjunta-
ment amb tota la serra, té un paper molt important per les
aus rapinyaires protegides o amenaçades. En concret, és una
zonaprioritàriaperpreservar l’àreadecampeigde l’àligacua-

barrada (Aquila fas-
ciata), l’àrea d’ali-
mentació i cacera
d’aquest ocell.

Al vessant sud, po-
dem destacar una
antiga pedrera, ja
restaurada, de la
qual s’extreia roca
calcària, i una zona de bad-lands. A la pedrera, encara són
visibles les cicatrius que la vegetació va tapant a poc a poc.
No obstant, aquesta antiga explotació ens ha deixat al des-
cobert un excel·lent jaciment paleontològic amb la presèn-
cia de fòssils de l’eocè. Un altre punt d’interès, just a sota on
hi ha l’antiga pedrera, tocant al camí que porta a Cornet, és
la zonadebad-lands,aixaragallada,erosionada i sensevege-
tació. Són formacionsd’origen totalmentnatural, esculpides
per la mateixa natura. Xaragalls i pedrera ens fa reflexionar
sobre la capacitat de recuperació de la natura i de la fragili-
tat i insignificança dels éssers vius amb el pas del temps.

L
A dalt, entre els camps de
la Travessa i Montserrat, la
serra de Montlleó. A la dre-
ta, els xaragalls del vessant
sud de Montlleó, des de la

riera de Guardiola.

C/Torres i Bages, 23 -Manresa - www.altecom.cat - altecom@altecom.cat - 902 123 902 i 93 874 20 59

Internet de banda ampla professional
Allotjament i registre de dominis
Allotjament de servidors als Datacenters
Servei de telefonia IP / Veu IP
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Forn de Fonollosa:
recuperem el pa d’abans

Alba Piqué
Laia Puig

de
lt
ro
sa
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na
lla

’Èrik Zafra i l’Èrica Ricart fa un any van
decidir emprendre un nou projecte:
recuperar l’ús del forn de llenya que hi
havia als baixos de la casa on viuen, a la
plaça Major de Fonollosa. Al poble i en
aquesta mateixa casa hi ha constància
d’un forner des de l’any 1850. El forn
actual és dels anys seixanta, però ha

estat apagat els últims vint anys. No és fins fa un any que
l’Èrik i l’Èrica decideixen posar en pràctica els coneixe-
ments adquirits en l’art de fer pa i tornar a engegar el
forn. I és així com el poble recupera la possibilitat de
menjar pa com el d’abans. Treballen amb productes eco-
lògics i de proximitat. I tots els pans s’elaboren amb fer-
mentació lenta. Tot això fa que aquest pa sigui molt més
saludable i nutritiu, i que es conservi molt més temps; i
a sobre només fan falta quatre ingredients: farina, aigua,
sal i llevat mare natural, una pasta natural feta de farina,
aigua i sal, on creixen uns llevats i bacteris propis de la
farina amb la qual treballem. La fermentació és el pas
imprescindible per obtenir pa. En aquest procés els lle-
vats i bacteris transformen els sucres de la farina i produ-
eixen un gas que és el responsable de l’augment de
volum de la massa; és així com aconseguim que el pa
pugi. Abans de la fermentació hi ha un altre pas previ,
no menys important, que és l’amassament. Gràcies a
aquest, la massa adquireix una elasticitat necessària per-
què el pa no es trenqui quan augmenta de volum en la
fermentació i ens quedi esponjós. Quan s’utilitza el lle-
vat mare natural les fermentacions són més lentes, tar-
dem més hores a fer el pa, però obtenim un pa de més
qualitat, més gustós i més digestiu. Normalment, a la
majoria de forns s’utilitza llevat fresc industrial, que per-
met fer pa d’una manera més ràpida, ja que el temps de
fermentació és molt més curt.

L’Èrik i l’Èrica han apostat per oferir diferents tipus de pa,
tant amb farines blanques com integrals. El seu produc-
te estrella és el que anomenen pa d’abans, fet amb llevat
mare natural, farina blanca, aigua i sal. Un altre dels

pans que també té força requesta és el de pagès, l’únic
que està fet amb llevat fresc. També tenen el pa rústic
d’espelta, fet amb un 80% de farina d’espelta integral
mòlta a la pedra i un 20% de farina d’espelta blanca; les
barretes de xeixa amb llavors (la xeixa és juntament amb
l’espelta una varietat antiga de blat), i el de motlle amb
llet d’ametlles. Van incorporant alguna novetat sempre
que poden. Tot el procés és manual, excepte l’amassa-
ment que al principi si que ho era totalment manual,
però no fa gaire s’ajuden de l’única màquina del forn;
una amassadora. Aquesta els ha reduït la feina a unes
vuit hores per fornada. Al forn s’hi elaboren uns 140
pans per setmana, que distribueixen entre el propi forn
i algunes cooperatives de consum del Bages. Els hi
podeu trobar els dimarts de tres a cinc de la tarda i els
divendres de tres a vuit.

L

FITXA
Elaborador: Forn de Fonollosa
Productes: pans de diferents varietats
Adreça: Plaça Major, 2. 08259 Fonollosa
Telèfon: 699 000 774 / 93 836 68 54
Pàgina web: www.forndefonollosa.weebly.com

L‘Èrik Zafra i l’Erica Ricart, al forn que tenen a la plaçaMajor de Fonollosa
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Menú migdia, de dilluns a divendres

Alfons XII, 26 - T. 93 872 51 72 - MANRESA

Vins del Bages

es de fa uns anys, el
Bages és una denomi-
nació d’origen conegu-
da per les seves varie-
tats autòctones, espe-

cialment la picapoll blanc, utilitza-
da majoritàriament per a l’elabora-
ció de vins blancs.

El celler Heretat Oller del Mas ja fa
uns anys que treballa en la recerca
i recuperació de no només d’a-
questa varietat, sinó també d’al-
tres que, abans, dominaven els
nostres paratges. Aquest és el cas
de la picapoll negre.

Durant els últims anys, el celler ha
fet un gran esforç per recuperar i
investigar aquesta interessant i
oblidada varietat. Un dels resultats
ha arribat fa pocs mesos, amb l’e-
laboració del primer vi negre de
picapoll negre fruit de vinyes
joves de la propietat: Oller del
Mas, especial Picapoll negre.

L’encara escassa producció fa d’a-
quest vi un beuratge únic del qual
s’han embotellat només 373
ampolles de l’anyada 2012. El
resultat, un vi de caràcter delicat i
elegant, dominat per notes lleu-
gerament perfumades i subtils. La
complexitat en nas es confirma en
boca, on apareix amb un pas suau
i sedós que el fa perdu-
rable en un final llarg.

Ens agrada dir que
l’Oller del Mas
Especial Picapoll
negre és un vi que
es troba just en l’i-
nici d’un llarg
camí.

Marc
Maldonado
Sommelier

d’Oller del Mas

D
Troballes
perdurables

Sobrerroca, 26 (antic Gris) - Manresa - Tel. 93 836 28 62
ootxus@msn.com
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De fulla en fulla

de la senalla al plat

Enunacte d’amor,
lentament es despulla
i quanno li queda cap fulla
ens regala el seu cor.

iuen que el déu
Júpiter es va enamo-
rar d’una noia rossa,
guapíssima, anome-
nada Cynara.
Aquesta, però, no
sentia cap atracció
cap a ell i el va rebut-

jar sense més miraments, i el déu, enfu-
rismat i trist, la va convertir en carxofa. I
aquí la tenim, la nostre Cynara scolymus,
la carxofera que avui conreem i men-
gem.Grecs i romans ja la utilitzaven com
a aliment amb poders afrodisíacs i era
receptada per refer la libido dels homes.
Se sap que la carxofera és una planta
mediterrània, probablement procedent
d’Egipte. Els àrabs n’eren uns grans con-
sumidors i la van estendre per l’Europa
occidental. L’anomenaven al-Karshuf, i
d’aquí en va sortir el nom emprat per
moltes llengües: carxofa, alcachofa,
alcaucil, carciofi, artichoke, artichaut...

Estem en la millor època de l’any per
menjar-ne i val la pena aprofitar-ho, ja
que és de les poques hortalisses que ha
conservat la seva estacionalitat natural.
És ara quan en podrem aprofitar més
les grans qualitats i assaborir-ne els
millors matisos. Realment mirant les
seves propietats acabes atorgant-li el
valor de joia nutricional. Baixa en calo-
ries, altament depurativa, enforteix el
fetge i el neteja, abaixa la pressió arte-
rial i el colesterol, ajuda a reduir el
sucre. Per altra banda a les mares lac-
tants els fa disminuir la producció de
llet. Tot això entre moltes d’altres vir-
tuts pròpies de les verdures fresques.
Però potser el que més ens encurioseix
és que un dels fenols que conté, la
cynarina, és la responsable que després
d’un mos de carxofa, el següent tast
ens sembli dolç. I això és un autèntic

problema permaridar vins i carxofes. Es
veu que la cynarina inhibeix els recep-
tors del dolç i quan en menjar o beure
una altra cosa aquesta és retirada, els
receptors s’activen de nou i en distor-
siona el sabor. Però tranquils que tants
anys consumint-ne els més sibarites ja
li han trobat més de mil combinacions.
Nosaltres tenim la sort de gaudir d’una
carxofa de proximitat de grans quali-
tats, la Pratenca, del Delta del
Llobregat, que té vora cent anys d’his-
tòria. Però també són excel·lents les
d’Amposta i les de Benicarló, aquestes
últimes amb Denominació d’Origen
Protegida. Si les heu d’escollir agafeu-
les que pesin, compactes i amb les
fulles tancades, que són les més fres-
ques! Les podeu guardar a la nevera
ben tancades dins d’una bossa de plàs-
tic o un recipient hermètic, però es fan
malbé ràpid així que no les hi tingueu
més de cinc dies. Cuineu-les com vul-
gueu: al forn, a la brasa, bullides, fregi-
des o al vapor, que seran bones igual-
ment! O fins i tot no les cuineu, i men-
geu-la crua amb un bon raig d’oli i sal.
Si us agrada innovar en les vostres
experiències culinàries, us recomanem
que intenteu aquesta recepta, una gran
combinació, us sorprendrà gratament!

Carxofes ambvieires
Plat creat per Eudard Merly

Ingredients per a 4 persones: 12 carxo-
fes, 16 vieires, 2 o 3 cebes, 2 grans d’all,
oli oliva, sal, pebre i 2 culerradesd’oli de
tòfona.

Elaboració: En primer lloc marcarem les
vieires a foc molt viu amb una miqueta
d’oli d’oliva de manera que aquestes
s’enrosseixin una mica, però no volem
que ens quedin cuites del tot i reser-
vem. Abaixarem el foc amitja potència i
posarem els alls picats i la ceba tallada a
daus petits amb un pessic de sal. Així
aconseguiremque la ceba tregui l’aigua
i se’ns estovarà abans. Un cop cuita la
ceba introduirem els cors de carxofa
tornejats i tallats en 6 trossos cadascun.
Ho farem coure durant uns 10 minuts
remenant de tant en tant. Trans-
correguts aquests minuts posarem un
got de vi ranci i mig d’aigua, quan ens
hagi reduït l’alcohol i tornarem a incor-
porar les vieires, rectifiquem de sal i
pebre i en 3 minuts ja tindrem el punt
desitjat. Un cop ho emplatem posarem
pel damunt una mica de l’oli de tòfona
que ens donarà un punt molt especial i
distintiu.

Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

D
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CCEENNTTRREE  DDEE  NNOORRMMAALLIITTZZAACCIIÓÓ  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA  MMOONNTTSSEERRRRAATT  
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n 
Tel. 93 872 17 07  - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa

El mes de febrer, el Centre de
Normalització Lingüística Montserrat
obre el període dematriculació dels cur-
sos de català per a adults del període
març – juny 2014.

El Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) organitza a tot el terri-
tori cursos de català per a les persones
que volen aprendre a parlar en català
amb fluïdesa i correcció (nivells inicial,
bàsic i elemental) i per a les que volen
aprendre a escriure’l adequadament
(nivells intermedi i de suficiència).

Els certificats de nivell expedits pel CPNL
són equivalents oficialment als certificats
de la Direcció General de Política
Lingüística i tenen una correspondència
amb els nivells del Marc europeu comú
de referència (MECR).

Per inscriure’s a un curs cal acreditar el
nivell que es té mitjançant un certificat
de coneixements reconegut o bé fer una
prova de col·locació. Aquestes proves es
fan els dies 12 i 17 de febrer a hores con-
vingudes; cal demanar hora a partir del
dia 3 de febrer.

La inscripció per als antics alumnes és el
dia 13 de febrer, els nivells bàsics i ele-
mentals, i el 14 de febrer, els nivells inter-
medis i de suficiència. La inscripció gene-
ral als cursos dels nivells bàsics i elemen-
tals és el dia 18 de febrer i als nivells inter-
medis i de suficiència és el dia 19 de
febrer. Per a més informació podeu tru-
car al telèfon 93 872 17 07, adreçar-vos a
manresa@cpnl.cat, al Servei Local de
Català de Manresa –carrer de Jaume I, 8,
2n– o visitar lapàginawebwww.cpnl.cat/
xarxa/cnlmontserrat

Aprendre català és útil - www.cpnl.cat/cursos
Nova oferta de cursos març- juny 2014 al CNL de Montserrat

elpou.cat

Informació
Opinió

Entrevistes
Notícies
Humor

I molt més!!

CONNECTA-T’HI!

Segueix-nos també a
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Ford Fiesta ST:
llicència per somiar

Enric Oller i Carbó
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l precursor, l’XR2, va aconseguir alguns
èxits esportius de rellevància perquè
pesava poc, tot i dur una mecànica 1.6 de
només 96 CV de potència. L’actual Fiesta
és més ràpid, potent i àgil, gasta menys i
arriba en un moment estratègic per als
urbans esportius. Ford els guanya a tots
la partida en relació a l’estètica, la moto-

rització o el dinamisme. I, a sobre, està ben posicionat
en preu. 

La vocació del nostre protagonista passa pràcticament
desapercebuda si no ens fixem en l’espòiler inferior,
l’aleró del darrere o el difusor de doble sortida de l’es-
capament. El frontal a l’estil Aston Martin acull una
àmplia boca amb engraellat tipus niu d’abella, talone-
res específiques i llandes de 17 polzades. A l’interior un
parell de magnífics seients Recaro ens dóna la benvin-
guda. L’alumini dels pedals i algun logotip acaben d’a-
dobar la posada en escena, però t’hi has de fixar una
mica per saber que seus dins d’una variant esportiva.
La sobrietat i la polivalència es converteixen en norma.
Però el que realment ens interessa és el que amaga
sota el capó: un 4 cilindres de 1.596 cc, amb bloc i cula-
ta d’alumini, injecció directa, distribució variable i
turbo batejat com a Ecoboost. El motor disposa d’una
funció overboost que incrementa la potència màxima
fins als 200 CV de manera puntual i limitada cada cop
que canviem de marxa. Unes suspensions de nova fac-
tura rebaixen l’alçada del xassís 15 mm i incorporen
una barra estabilitzadora a l’eix posterior.

L’ST ofereix un grau elevadíssim d’adherència. El siste-
ma Torque Vectoring  converteix l’ESP en un repartidor
de parell que frena la roda que perd adherència. La
direcció es beneficia d’un sistema elèctric d’assistència
que llegeix perfectament el paviment i passa informa-
ció al volant sense emmascaraments. A nosaltres ens
ha agradat especialment la combinació perfecta entre
dinàmica, immediatesa en l’ús de la caixa de canvis i
sonoritat del motor. El maneig de la caixa manual de
sis relacions és ràpid i precís i té uns recorreguts molt
curts. La fressa mecànica acompanya. La remor recor-
da força els GTI dels 80 perquè l’ST equipa el Sound
Symposer, un joc de membranes actives que limiten,
regulen i amplifiquen el soroll d’admissió. Això no con-

diciona pas el silenci que es demana per mantenir cre-
uers a 120 km/h en els llargs viatges i, a canvi, genera
un pòsit sonor que transmet sensacions. Els frens
també reben nota. És l’únic Fiesta que equipa discs a
les quatre rodes i això es nota quan es va de pressa.
Fins i tot en termes de consum ens ha seduït perquè
practicant una conducció relaxada no és gaire difícil
mantenir-se en els 8 litres/100 km de mitjana. El Fiesta
ST rebla el clau amb el preu. Costa 22.460 euros sense
descomptes ni promocions, però la marca ofereix fins
a 5 anys de garantia amb una dotació de sèrie que
incorpora, per exemple, climatitzador amb sistema de
control automàtic de temperatura; els airbags precep-
tius, ordinador de viatge, alçavidres elèctrics i sistema
EasyFuel, que estalvia el tradicional tap de combusti-
ble i impedeix que ens equivoquem de mànega en
posar benzina. 

E

FITXA  TÈCNICA
Motor: davanter transversal. 4 vàlvules per cilindre. 1.596 cc.
In jecció directa i turbo. 182 CV. Gasolina. Tracció: davantera.
Canvi: manual 6 vel. Frens: discs/discs ABS. Vel.màx: 220
km/h. Accel 0 a 100 Km/h: 6,9 s. Consum mitjà: 5,9 litres.
Preu: 22.460 euros
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Rosa Vives Piqué

Jordi Sardans
Fotos: Ferran Sardans

s cert que et deien la
nena de la Pineda?
—Sí, per mi la vida
d‘aquells anys al restau-
rant va ser una gran
experiència. Inicialment
era un bar i els meus
pares el van ampliar com
a restaurant en incorpo-
rar-hi una finca del cos-

tat que era del metge Pons. Hi passava
gent de totes les classes socials. Al bar,
al matí, hi teníem els peixaters de
Manresa i de la comarca, que espera-
ven que arribés el camió el peix, pro-
cedent de Sant Sebastià o Finisterre. A
fer el cafè venia una colla de gent
menestral i els pagesos de la comarca
sobretot de Sant Mateu, amb el pastor
Jeroni que ens portava maduixes del
seu hort, els que esperaven el tren o el
metge Isern que estava desterrat de
Barcelona a conseqüència encara de la
Guerra Civil, el metge Pons, que era
veí; el Ricard Valls, que tenia la peixate-
ria ben a prop... Recordo el seu fill
Jordi, que després seria alcalde i ales-
hores tenia 2 anys. També l’advocat
Marià Fontrodona, el Marià Padró, el
senyor Serra casat amb una Feu, que
em va acompanyar a Belles Arts per
preguntar com s’havia de formalitzar
la matrícula. Era adolescent i els pares
em van deixar a mans d‘un senyor
gran. També era un funcionari de la
Generalitat que l’havien desterrat a
Manresa. Però en aquella època tot
això no es deia. La policia estava sem-
pre a casa. Era la secreta que controla-
va. Tot i així, a la nit, també havien pas-
sat maquis que seguien la via del tren
cap a Berga. Nosaltres n’érem cons-
cients per les converses que tenien i

acostumaven a deixar els diners sense
preguntar quant valia i sempre deixa-
ven propines i es posaven davant de la
porta. S’havia donat el cas que de
vegades quan havien acabat de sortir
apareixia una parella de la guàrdia
civil. No deixava de ser un trastorn, ja
que sempre et quedava un sentiment
de por. Fins i tot una vegada li van pre-
guntar al pare si en coneixia un... Va
ser una manera curiosa de criar-me.

—Al voltant no hi havia també d’altres
entitats?
—Sí. A sobre mateix del bar hi havia
els membres del Biela Club i l’Asso -
ciació de Xofers de Sant Cristòfol, amb
Valentí Roqueta, Padró i Pons i tota la
seva colla. Durant una època també
recordo que teníem llogada una petita
habitació per als del Tir al plat. Feien el
cafè i la tertúlia dins el bar. Els de Biela
Club organitzaven les diferents com-
peticions de motos i tot sovint se
m’emportaven perquè era la nena del
cafè. Per exemple quan feien trial sem-
pre se m’enduia el Salido, que després
va ser un els fundadors del Bàsquet
Manresa, o un tal Ferreret. En aquella
època el Salido encara no estava casat
i sempre portava nòvies diferents. M’hi

distreia, amb elles. Ramon Carreras, a
qui dèiem el Rompa, treballava en una
notaria...

—Així doncs, quina és la Manresa del
teu record?
—La definiria sobretot pel clima. A la
novel·la Nit de vetlla, Jaume Serra
Fontelles hi descriu el fred d’una
manera extraordinària i els carrers els
clava. També recordo moments de la
gravació de la pel·lícula Plácido.
Passejava sovint sola i anava i venia de
la Cova sense cap mena de por.
Recordo també que em vaig comen-
çar a ficar en llibreries: la Xipell, la Ver -
gés i cal Torra, on es reunien unes
quantes persones de signe catalanista
que em van aconsellar la compra del
primer diccionari català-castellà.
Abans d’anar a l’institut, recordo que
em tenia fascinada la seva façana
arquitectònica, però no l’ambient on
es reflectien molt les diferències
socials. D’amics d’aquella època recor-
do l’advocada Rosa Cornet, el Puig de
les ametlles o el Jordi Camp.

—Per què vas decidir anar a Bar ce lo -
na?
—Per tenir més llibertat. Manresa te -

É
Catedràtica de pintura i gravat a la Facultat de Belles Arts de la
Facultat de Barcelona, és una pintora i gravadora amb nombro-
ses exposicions individuals i col·lectives, des de l’any 1980.
Llicenciada en Història de l’Art, des del 20 de febrer de 2013 és
membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant
Jordi. La seva infància i adolescència a Manresa la van marcar
significativament, en haver-se criat en un bar-restaurant. Era
coneguda popularment com la nena de la Pineda.

l’e
nt
re
vi
st
a

EL POU · MAIG 2012 25



EL POU · FEBRER 2014

nia els defectes d’un poble i en canvi
no tenia les virtuts d’una ciutat. Era
molt tancada i pràcticament ens
coneixíem tots. També per la il·lusió de
vida, l’anhel era Barcelona per tenir
més opcions diferents. També t’hi
ajuda el destí.

—Què t’agradava més de Manresa i
com recordes el centre de la ciutat?
—M’agrada molt la Cova, més que la
Seu. També la plaça Major, el Pou de la
gallina pel seu misteri encantador, el
carrer de Sobrerroca amb l’olor de
bacallà i de les olives. També el carrer
del Cap del Rec, on hi havia moltes
botigues. El Born amb el Caribú i la
xarcuteria de la cantonada, la carnisse-
ria Fainé, una loteria que tenia força
sort, la pastisseria l’Englantina, la
sabateria Torras, els Tous, cal Morell,
davant Las Vegas, on venien colònia a
granel, una botiga de gra cuit i sobre-
tot el quiosc de l’Arpa. Els famosos uri-
naris de Sant Domènec i la botiga de
prisar roba de cal Playà. L’edifici de Cal
Jorba, que era fantàstic, l’empori de la
il·lusió, on ensenyaven les robes per
fer els vestits a mida.

Ensenyament
—Quins alumnes manresans recordes
que hagin passat per les teves classes?
—Entre d’altres, ara mateix recordo en
Soteras, que era molt colorista; Marcel
Sellas, molt refinat, Josep Morral que
feia classes a l’Escola d’Arts i Oficis,
Alèxia Lleonart de qui recordo la seva
bona oposició, ja que estava al tribu-
nal, per entrar de professora també als
Arts i Oficis, Lourdes Fisas, experimen-

tal i amb una especulació etèria de
materials.

—Com va sorgir el teu interès pel món
de l’ensenyament?
—A Belles Arts havia estudiat pintura i
gravat. Treballava amb un antiquari de
Barcelona, però quan el catedràtic
Jesús Fernández Darri va decidir anar-
se’n a Madrid em va proposar com a
professora substituta. La meva inten-
ció era pintar i ell m’oferia fer classes,
però jo no em considerava aleshores
prou preparada. M’ho vaig pensar i
vaig aprofundir a fons en les tècniques
del gravat, ja que a Barcelona n’hi ha
molt pocs experts. A més del coneixe-
ment de la tècnica i de l’observació, de
gran també em vaig llicenciar en
Història de l’Art. 

—En què ha canviat l’ensenyament de
l’art en general aquests darrers anys?
—Ha canviat en la mesura en què ho
ha fet la societat mateixa. Diria que en
els coneixements generals. Ara es fa
èmfasi en els aspectes més socials i
històrics en detriment de certes habili-
tats tècniques i d‘un càlcul de temps.
Tot és molt accelerat, fins i tot, el crei-
xement del coneixement i les aptituds,
sense respectar la ponderació que
dóna el temps. Es corre massa. No s’es-
pera a tenir una seguretat necessària
en l’ofici.

—S’ensenyen les tècniques, però l’ar-
tista és innat?
—O es té talent o no se’n té. El creador
pràcticament no necessita ningú. L’ar tis -
ta es pot fer amb un bon entrenament.

—Així, un pintor avui, pot ser única-
ment autodidacta?
—Sí, més que mai, perquè té molts
referents a la seva mà. Un títol univer-
sitari no el farà artista, tan sols et facul-
ta per ensenyar. És el mateix cas que el
de l’escriptor, que per escriure tampoc
no ha de ser llicenciat en Filologia.

—Quines tendències dominen actual-
ment en el món artístic?
—Els corrents artístics són un vaivé
constant. Diria que després d‘un pre-
domini de les tendències conceptuals
a la pintura més clàssica que cohabi-
ten amb les modes visuals, que actual-
ment s’imposen amb el seu propi llen-
guatge. Potser esmentaria el treball
de Xavier Grau a Can Framis i el de
Sancho al Tecla Sala amb pintura. Hi
ha un interès per recuperar els noms
clàssics de les avantguardes dels anys
80. 

—Com definiries la teva obra artística?
—De formació figurativa pels paràme-
tres clàssics de l’escola. Descobreixo
d’altres maneres de treballar mitjan-
çant els meus primers viatges, com un
a París on vaig descobrir Mark Rothko
i l’espiritualitat que desprenia, que es
podria transmetre a través del color.
Però la meva pintura se’m fa molt difí-
cil d’explicar. La meva obra intento
que sigui rigorosa. És un acte d’hones-
tedat. Faig el que em surt sense pres-
supostos. Ho deixo sobre la tela o el
paper. No està desvinculat dels temes
o dels leitmotiv. Seria deixar que el
propi llenguatge plàstic vagi flu-
int. Tinc referents literaris, espirituals o
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històrics i també de l’observació, per
exemple sobre una estampa japonesa
que em fa propostes sobre el meu
camp de treball.

—Com va ser la teva primera exposi-
ció?
—Era l’any 1980 a l’Espai 10 de la
Fundació Joan Miró. Recordo que hi
vaig presentar una obra totalment
abstracta on destacaven els camps de
color. Va tenir molt bona crítica. Per
exemple de José Milicua, un gran his-
toriador de l’art que va morir el maig
de l’any passat als 92 anys, que va defi-
nir la meva pintura com a mural
intel·ligible si forma part d’un organis-
me arquitectònic. També va remarcar
les meves arrels culturals basades en
l’expressionisme abstracte nord-ame-
ricà de Rothko, Clyfford Still, Newman
o Reinhardt.

—Quina va ser la teva intervenció en
els gravats de Goya trobats a Vilanova?
—El Consell Comarcal del Garraf va
proposar-me de fer l’estudi d’uns gra-
vats que havien aparegut a la Masia

d’En Cabanyes de Vilanova. Ho vaig
analitzar i vaig arribar a la conclusió
que efectivament eren uns gravats de
Goya, en una edició molt bona. Això
va portar a fer una taula rodona expli-
cativa que va convocar reactors d’El
País i de TV3. Encara ara al·lucino de la
quantitat de periodistes que més tard
o més d‘hora hi van aparèixer. La notí-
cia també es va escampar cap a La
Vanguàrdia, que hi va dedicar una
doble pàgina, i fins i tot Televisió
Espanyola s’hi va interessar. Va ser
notícia fins i tot a Bogotà. També
Regió7 em va demanar una explicació
tècnica que és força complicada sobre
l’estudi d’aquests bons gravats de
Goya.

—Hi ha tertúlies artístiques a Barcelona,
com n’hi havia hagut històricament?

—Tan sols en els ambients particulars
d’alguns artistes. Des de la Reial
Acadèmia sí que un cop al mes es
donen informacions sobre les nove-
tats en el camp del patrimoni i de les
exposicions que s’hi promouen.

—Quines són les teves temàtiques
preferides?
—La distància, el pas del temps i el
viure mateix. En el meu gravat, es
poden observar cites autobiogràfi-
ques i la temàtica natural com a refe-
rents constants en l’obra, així com la
influència de Maliévich en les meves
primeres obres.

Picaresca
—Per què hi ha tanta picaresca en el
món de l’art?
—Perquè és un producte que es com-
pra i es ven. Des del moment que es
posa al mercat es crea una especula-
ció com qualsevol altre producte,
amb la diferència que és més difícil de
controlar. Sovint hi corre el diner
negre per tal d’evadir impostos. El fet
que les transaccions siguin més parti-

cularitzades ajuda a crear aquesta
picaresca.

—El mecenes continua sent una figura
cabdal per al sorgiment de nous
talents?

—Penso que encara és necessari. Tot i
que és una figura que està vinculada
amb la qüestió dels impostos i que
s’hauria de contemplar en la nova llei
del mecenatge. El mecenes és neces-
sari tant per als artistes com per a les
institucions, i més en uns moments en
què els bancs han deixat de
col·laborar.

—Les principals obres artístiques han
d’estar als museus?
—Penso que han de ser visibles, ja
sigui en museus o d‘altres llocs públics

per al gaudi social i del major nombre
de públic possible. Pel seu valor ha de
transcendir a l’ús social més que a la
privacitat d’una col·lecció particular.
Precisament, per treure l’obra del món
de l’especulació. El lloc públic afavo-
reix el patrimoni públic.

—Et sembla adequada l’actual política
de llogar el MNAC a indis rics?
—No em sembla malament, sobretot
davant la crisi, ja que poden conservar
millor el que tenen i estudiar-ho, on sí
que els podem criticar. Si parlem de
mala gestió no ens hauríem d‘oblidar
de la que va fer Jordi Solé Tura quan
era ministre de Cultura socialista, que
va deixar prendre tots els quadres de
Dalí, quan va morir i van passar al
Reina Sofia de Madrid. Ara Barcelona
viu de l’obra de Gaudí.

Crítica
—Quin paper li correspon actualment
al crític d’art?
—Em sembla que des de fa temps no
n’hi ha de crítica. Com a molt es fan
unes descripcions monòtones, sum-
mament avorrides i sovint mal redac-
tades. Proliferen els comissaris o cura-
dors, que n’hi ha de bons i de dolents.
Fan una feina més o menys crematísti-
ca segons el nom que tenen. En
aquest sentit hi ha dos manresans a
remarcar: Jaume Oliveras que és un
bon historiador de l’art i un els crítics a
salvar, com també Pilar Parcerisas.

—Per què van de baixa les sales d’ex-
posicions públiques?
—Les sales d’exposicions s’han apagat
en el moment en què la crítica no exis-
teix. Per tant, estem en un panorama
fatal. Ara bé, també em sembla que
d‘un moment a l’altre ha de remuntar
tot, però és evident que sense art la
gent pot viure.

Escultures
—Les ciutats, en general, haurien de
tenir més escultures als carrers?
—En aquest sentit, penso que
Barcelona està prou bé, sobretot arran
de les Olimpíades del 1992, ja que ens
han quedat escultures de nivell inter-
nacional. Potser haurien de ser més
variades i buscar l’harmonia amb l’en-
torn, però són punts de referència dins
del disseny urbà i donen una marca de
ciutat. 

«En l’ensenyament de l’art ara es fa èmfasi en els
aspectes més socials i històrics, en detriment de
certes habilitats tècniques. Es corre massa»
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el perfil
osa Vives Piqué neix a Manresa el 28 de juny de
1949, a la Pujada Roja. El seu pare, Florenci, va
treballar durant molts anys com a cambrer al
restaurant La Pineda i la seva mare, Filomena,
era mestressa de casa i també va servir a la
barra del restaurant, on a la Rosa se l’anome-

nava popularment la nena de la Pineda. Vivien a sobre:
«M’he criat mirant les muntanyes de Montserrat i sentint el
soroll del Carrilet». Quan van començar el negoci, l’amo era
Jaume Dedeu fins que l’any 1956 se’l va traspassar i en Vives
en va ampliar l’espai amb dependències del metge Pons.
«El 1973, el meu pare va morir d’un infart darrere la barra i
el 1975 la família vam traspassar el bar a un cambrer de
Montserrat». Va començar a anar al col·legi dels Infants,
però al cap de pocs dies, ja va passar a la Renaixença amb
la senyoreta Tresseras. Després va anar a l’Acadèmia Rial
que disposava de dos edificis al carrer Guimerà, on va estu-
diar Comerç. Fa fins el sisè de batxillerat al Lluís de Peguera
i al vespre estudia pintura i dibuix amb el professor Hurtado
a l’escola d’Arts i Oficis de la Renaixença. Després de fer el
primer curs de Magisteri a Barcelona, ingressa a l’Escola
Superior de Belles Arts de Sant Jordi, avui Facultat de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar el
1973. La seva formació és figurativa, amb paràmetres clàs-
sics. El 1975 hi comença a impartir classes de gravat com a
catedràtica interina fins que el 1987 obté la càtedra per
oposicions. També el 1975 comença els estudis d’Història
de l’Art i es llicencia cinc anys després. Fa classes de Teoria
del gravat i classes pràctiques sobre el seu ensenyament.
Fa diverses estades a gabinets i tallers de gravat de Madrid,
on també visita el Museu del Prado, «aleshores buit, sense
gent ni turistes, però molt romàntic», i a Nova York, el 1981
amb una beca del Ministeri de Cultura per ampliar estudis
de gravat. «M’interesso sobretot pel gravat antic, visito la
Biblioteca pública i l’important taller i gabinet de gravats
del Metropolitan». Fa pràctiques a la tarda. Visita el MOMA,
el Gugenheim i la Col·lecció Fricke, on estudia la part més
històrica. Li serà d’una utilitat extraordinària a l’hora de
posar-se al dia. També va a Londres, Amsterdam i París.
Ticià, Rembrandt i Velázquez seran tres dels seus referents
del món de l’art, en la seva obra.

A París hi fa el primer viatge el 1972 amb una exposició de
Rothko que la trasbalsa, «per l’espiritualitat, el sentiment i
l’emoció a través del color». Anys després passa per l’Atelier
17 de Hayter i pel taller litogràfic Imprimerie Mourlot, on el
cromista Henri Deschamps li explica anècdotes viscudes
amb Picasso i Miró. Reviu la història viva del gravat del segle
XX quan passa de Montparnasse a Montmartre a visitar
l’Atelier Lacourière-Frélaut. La seva primera exposició signi-
ficativa té lloc el 1980 a l’Espai 10 de la Fundació Joan Miró
de Barcelona, «sala que potenciava especialment els artis-

tes joves». A Manresa la seva primera exposició es va el
1987 a la Sala Manresa de la Fundació Caixa de Barcelona.
El 1996 agafa un any sabàtic de la Facultat i fa una estada de
20 dies a Nova York. Del 2000 al març del 2012 cuida de la
seva mare i li falta temps per poder dedicar-se a la creació
artística. A partir del Nadal del 2013 ha tornat a agafar els
pinzells. Havia fet alguns gravats, però no s’havia pogut
dedicar al color i la pintura. Des del 20 de febrer de 2013 és
membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts

A Barcelona, a més d’Espai 10, ha fet exposicions a la Galeria
Dau al Set (1983); a Piscolabis (Obra sobre Paper, 1987); a la
Universitat Pompeu Fabra (Llibres d’artista, 1995); al Pati
Llimona (Plom, 1998); i a la Galeria  Segovia Isaacs
(Impresión, 2002). A remarcar també l’exposició al Centre
d’Art El Marçó Vell de Centelles (2007-2008). Des de 1980 ha
participat en exposicions col·lectives, com ara El Blau, o El
gravat de Creació, Calcogràfia Contemporània a Catalunya,
a la Caixa de Pensions, a Barcelona; L’Arc, a Piscolabis; Grans
mestres en petit format,  Artexpo o Summer Show 2006, a la
sala Artur Ramon, o a la galeria Manuel Barbié; Un bestiari i
Transformació del paisatge, a la sala Balmes; i Tendències
actuals, a l’Aula de Lletres. També ha exposat a Sofia, Bilbao,
Gijón, Madrid, Japó, Alés (França), Lisboa, Maastricht, París,
Praga, Perpinyà (Catalunya Nord), Atenes, Taiwan, etc.

Investigadora del gravat i de l’estampació, ha escrit més
d’un centenar d’articles, catàlegs i capítols de llibres. Ha
comissariat diverses exposicions sobre l’art del gravat.
Estudiosa del gravat d’artistes com Piranesi, Picasso, Rafael
Estrany o Hernández Pijuan, és autora de diversos estudis
sobre Marià Fortuny. I també de la Guia para la identifica-
ción de grabados, del 2003. Influïda per l’obra de l’artista
japonesa Yayoi Kusama, experta en la trama fotomecànica.
Analista intel·lectual del món de la imatge i experta en gra-
vat històric. La recerca expressiva del color és una constant
en la seva obra. Domina el gravat i la pintura, on l’abstrac-
ció i els contrastos cromàtics defineixen la seva obra.
Original en la pintura sobre tela, és una mestra del gravat.
Utilitza tècniques calcogràfiques en què el metall n’és la
planxa motriu.

R
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espai d’art
Gabriel Lemkow
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Guinovart, daurador de versos

Jordi Estrada

’avi de Josep Guinovart era
daurador de marcs i el seu
pare, pintor de parets, ofici
primer d’un Guinovart jove-
nàs, a qui devem l’acolori-
ment de molts interiors en
la grisa postguerra barcelo-
nina. Segons explica Maria

Guinovart, filla del pintor, gravador i
dibuixant, «fou l’àvia qui, a la mort de
l’avi, va animar Guinovart a dedicar-se a
l’art». Després d’uns anys d’aprenentatge
i formació, «més autodidacta que altra
cosa», Guinovart es va inserir de ple en
l’experimentalisme i l’avantguardisme de
nova planta. D’aleshores ençà, la seva
obra va evolucionar en diverses direc-
cions, tal com es fa patent en l’exposició
del CCC, comissariada per Manuel
Guerrero. Per a Guerrero, es tracta d’una
«exposició de petit format, però amb una
visió prou àmplia de l’obra de Guinovart». 

Lorca i Papasseit
El conjunt d’obres exposades parteix de
la poesia com a font d’inspiració. Colpit
per les imatges poètiques del Lorca del
Romancero gitano, al qual va dedicar els
seus primers gravats a l’aiguafort,
Guinovart no va deixar mai de reescriure
a cops de pinzell aquells poemes que
prèviament l’havien commogut, en un
intent d’expressar plàsticament la força i
la sensualitat dels versos. Guinovart sem-
pre va sentir predilecció per aquells poe-
tes que, com Lorca o Papasseit, compar-
tien amb ell una actitud vitalista, un llen-
guatge viu i imatjat, i una preocupació
social. En aquest diàleg pictòric amb la
poesia, el pintor incorpora grafies, mots,
versos i fins i tot interpel·la l’espectador:
«Ja heu llegit Màrius Torres?» Amb alguns
d’aquests poetes, com Pere Quart o Blas
de Otero, el pintor va mantenir-hi una
relació de coneixença i amistat, una

prova de la qual són els poemes que
diversos autors van dedicar-li. No va exis-
tir, en canvi, cap relació epistolar amb ells,
perquè com explica Maria Guinovart, «el
pare no era un home d’escriure cartes,
sinó de fer sobretaules». En aquestes ter-
túlies  s’hi solien aplegar crítics d’art,
escriptors i periodistes. La filla en recorda
uns quants: Corredor-Matheos, Juan
Eduardo Cirlot, Ángel Crespo, Eudald Solà
i Josep Maria Carandell.

La mostra, titulada amb el vers papassei-
tià de Res no és mesquí, comprèn obres
inspirades en la poesia de García Lorca,
Salvat-Papasseit, Pere Quart, León Felipe,
José Hierro, Màrius Torres i Kavafis.
Interessat per la cultura popular i la litera-
tura de compromís, Guinovart també va
realitzar lectures plàstiques de poemes
de Joan Maragall, Miguel Hernández,
Salvador Espriu i Antonio Machado. 

D’isme en isme
Guerrero destaca l’interès de la mostra
per visualitzar l’evolució plàstica de
Guionvart, des del realisme dels primers
treballs a l’informalisme abstracte dels
darrers anys, «sense allunyar-se mai de la
realitat». Els gravats lorquians dels anys
40 pretenen traduir en clau realista el liris-
me dramàtic i ric de metàfores del
Romancero. Quan després pinta
Papasseit, s’amara del llenguatge fresc i
espontani del poetavantguardistacatalà, i
la paleta del pintor esclata de llum i de
colors, en una barreja avantguardista de
cromatismes i traços en llibertat. A partir
dels anys setanta, el llenguatge de
Guinovart esdevé més lliure i informal,
amb la presència de colors primaris molt
vius. Més endavant la visió es torna
expressionista quan converteix Les deca-
pitacions de Pere Quart en una successió
de collages amb fusta. Uns anys més tard

Fins al 8 de març romandrà oberta al Centre Cultural del Casino
l’exposició «Res no és mesquí. Josep Guinovart i els poetes», que
aplega una part de la seva obra inspirada en l’art poètica.
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Pintura de  Guinovart inspirada en la poesia de Salvat-Papasseit. Fotos: Jordi Alavedra
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retorna a Lorca, però aquesta vegada a
través dels poemes de Poeta en Nueva
York, el surrealisme dels quals trasllada a
la pintura en un nou intent d’identificar el
llenguatge poètic amb el llenguatge
plàstic. La mostra també presenta una
selecció de guitarres i crucifixions lorquia-
nes de caire cubista. En el  tram creatiu
dels darrers anys, tendent a incorporar
materials extrapictòrics i recuperar el traç
dibuixístic amb el qual delimita àrees de
color i traça cal·ligrafies, Guinovart va dur
a terme algunes pintures de gran format,
com A Màrius Torres (1998-2000) i Ítaca
(2001), totes dues presents a l’exposició.

Un altre aspecte interessant de l’obra de
Guinovart, palès també en aquesta mos-
tra, és la varietat de tècniques emprades,
sovint de forma mixta: la pintura, el dibu-
ix, el gravat, el collage, la pintura-objecte,
la il·lustració, les litografies, el mural, el
cartellisme, etc. Llevat d’algun encàrrec,
com la portada del disc de l’Ovidi
Montllor amb poemes de Papasseit o els
cartells dels festivals de poesia, tant la tria
dels temes com la tècnica utilitzada sem-
pre van ser de lliure elecció.

Llegir Guinovart
Tant Guerrero com Maria Guinovart coin-
cideixen a assenyalar que «cal atansar-se
a la seva obra des de la percepció dels
sentits, sense idees preconcebudes». I és
que Guinovart no parteix d’una base teò-
rica o intel·lectual, sinó de la intuïció.
L’ordenació mental, en tot cas, ve després.
Per això cal que l’espectador en faci

també una aproximació intuïtiva, des de
la sensibilitat més incondicional: els qua-
dres de Guinovart no volen significar res,
més enllà de la voluntat de reflectir unes
sensacions i unes impressions originades
per la necessitat d’expressar sense encoti-

llaments l’efecte que produeix en l’artista
l’observació de la realitat. Allò que pretén
Guinovart en les obres d’aquesta exposi-
ció és, segons Guerrero, «convertir la
força de cada poema en un cop de puny
cromàtic». 

Obra inspirada en el poema de 
Pere Quart «La vaca suïssa» 

Born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com

Àngel Guimerà, 74     08241 Manresa     Tel. 93 873 38 82
Fax 93 877 09 58     www.parcir.com     parcir@parcir.com

Una obra visceral

n general, penso que l’obra
de Guinovart potser ha estat
eclipsada per la de Tàpies.
Compateixen força aspec-
tes, si bé l’obra de Tàpies és

més continguda, més sòbria i ele-
gant. La de Guinovart és més visce-
ral, amb composicions més dinàmi-
ques, complexes i carregades. L’obra
de Tàpies és més reflexiva. De fet,
Tàpies va escriure molt sobre la seva
obra i sobre la creació en general. De
Guinovart no en conec cap text.

Per això el seu treball és més intuïtiu,
sensorial i fa un ús més ric del color,
tot i la seva contenció i l’ús predomi-
nant de tons terrosos i apagats. Les
seves formes, orgàniques i maldes-

tres, però sobretot els seus materials,
texturats o amb força relleu, ens
remeten a la realitat, més que a  l’es-
piritualitat. Ens parlen del seu lligam
a la terra, amb unes connotacions
més rurals que no pas urbanes.

Personalment, moltes obres seves
em provoquen una certa angoixa.
Em resulten inquietants i brusques.
Són una barreja estranya d’informa-
lisme amb tocs d’art naïf. Les imatges
són aspres, com si acabéssim de
remenar o esgarrapar un pilot de
terra seca i aterrossada. Sobretot
valoro o prefereixo més les seves
obres o fragments més abstractes i
aquelles obres més despullades i
menys carregades.

Josep Morral

E
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Pastisseria L’Englantinapa
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ot i que Manresa és un centre comercial,
no conserva gaires botigues dignes  de
ser protegides i conservades. La mateixa
natura del comerç fa que contínuament
es redissenyin, s’obrin i es tanquin boti-
gues i, a més, al llarg dels darrers anys, el
comerç manresà ha patit una gran
mutació. El resultat de tot plegat és que,
a part de les farmàcies, no tenim gaires

botigues tradicionals per catalogar com aquesta pastis-
seria de la plana de l’Om.

És originària de 1818 i es va dissenyar amb estil neo-
clàssic. La botiga aprofita tota l'amplada de l'edifici i

integra la porta d'accés a l'establiment, dos aparadors
a banda i banda i, al lateral dret, la porta d'accés a l'im-
moble. Els elements decoratius més destacats són les
pilastres de pedra negra inserides als extrems de la
façana i el rètol tradicional en vidre negre i lletres dau-
rades.

El catàleg de Manresa protegeix la composició de la
façana i els seus elements principals, com el sòcol, el
rètol i les pilastres, l’estructura interna de l’espai i el seu
mobiliari perquè es tracta d’un dels pocs exemples
d’establiments tradicionals que han sobreviscut al pas
del temps i forma part de la percepció del centre histò-
ric que tenim els ciutadans.

T

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí
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propostes
MÚSICA Jofre Fité

BigHand
l diumenge 9 de febrer, a les sis de la tarda,
actuarà al Kursaal la BigHand dirigida per Santi
Serratosa, bateria, entre d’altres, d’Astrio, i lli-
cenciat en música moderna pel Liceu. Es tracta
d’una banda de percussió corporal integrada

per 30 percussionistes no professionals en aquest
àmbit, que segueixen el mètode SSM (Senyalització-
Seqüenciació-Música) i fan servir la percussió corporal
com una eina pedagògica i terapèutica. Aquesta pro-
posta pot semblar xocant perquè es tracta d’un concert
on no trobarem harmonies sinó únicament ritmes. Però
el ritme és una part essencial de la música i de la vida
mateixa, i la creativitat d’aquesta Big Hand els ha portat
a expressar-se a través de la pulsació. Una proposta
diferent i sens dubte recomanable. L’entrada val 15
euros. 

CINEMA David Torras

La trilogia del paradís

lrich Seidl és un realitzador cinematogràfic
autor de nombrosos i reeixits documentals
sobre diferents aspectes de la societat austría-
ca. Fa cinc anys que la seva carrera està centra-
da en la ficció però sense abandonar molts dels

aspectes del seu treball de documentalista. El cinema de
Seidl és colpidor i humorístic, com una mena de cre-
uament entre la contundència de Michael Haneke (La pia-
nista, Funny Games...) i l’humor
de Todd Solodt (Happiness,
Palíndro mos...). A Paraíso: amor
hi trobem la història d’una tre-
balladora dels Serveis Socials
de Viena que decideix passar
les vacances, deixant la seva
filla adolescent a casa d’una
amiga, en un resort de platja a
Kenya. Allà, encara que només
sigui per uns dies, és una dona
rica i atractiva per als joves que
envolten l’hotel esperant el
moment per seduir les Sugar Mama europees. Però el seu
viatge autèntic serà emocional, i és el que l’espectador veu
amb tota cruesa més com si es tractés d’un documental
que no pas d’un film de ficció. Paraíso: amor forma part
d’una trilogia (amb les Fe i Esperanza) que Cineclub projec-
tarà durant els propers mesos, ocasió que els cinèfils
podrem aprofitar per capbussar-nos en el món d’un realit-
zador en permanent estat de gràcia. El film es projectarà el
diumenge 23 de febrer, al teatre Conser vatori.

TEATRE Joan Morros

El principi d’Arquímedes
scrita i dirigida per Josep M Miró i Coromina, El
principi d'Arquímedes presenta un conflicte moral,
molt vigent en el debat social contemporani a
partir d'un fet ben senzill: la directora d'un club
de natació demana explicacions a un dels moni-
tors del grup de nens, després que alguns pares

s’han queixat de com el
noi ha gestionat la
negativa a llançar-se a
l’aigua d’un dels nens.
El monitor assegura
que ha actuat amb
tacte i que no l’ha reny-
at ni espantat. El pro-
blema, però, és un
altre: els pares veuen amb inquietud i preocupació que, per
tranquil·litzar-lo, l’hagi abraçat i li hagi fet un petó. A partir
de la sospita, l'obra desafia els espectadors i evidencia els
seus prejudicis. La sospita alimenta la por i aquesta genera
violència. D'aquest muntatge teatral és remarcable la flu-
ïdesa i la precisió en la construcció de les escenes i l’origina-
litat de l'estructura del text. L'obra genera un espai que l'es-
pectador ha de completar en el seu imaginari, cosa que fa
que quedi atrapat en el dilema des del primer moment. Va
ser l'obra revelació del Festival Grec 2012 i des de llavors ha
rebut diferents premis. 

ART Maria Camp

Joan Vilanova
n dels artistes més importants que ha tingut
Manresa i que es mereix un lloc entre els clàssics
catalans. La seva passió i vocació fou el dibuix, i
hi va treballar de manera intensa i infatigable.
Bé ens ho descriuen Isaac Bosch i Annabel

Sardans al llibre (Re)descobrir Vilanova (Ajuntament de
Manresa, 2009), on també ens fan palesa de l’extensió de
l’obra de Vilanova. Una obra que sovint té un punt d’ironia,
de bon humor, de tendresa i
de certa nostàlgia dels temps
passats. Per mantenir el
record de Vilanova –i crec que
som molts que no l’oblidem i
el tenim present–, i alhora
esperonar els artistes del
dibuix, es convoca un premi
en nom seu i que enguany
arriba a la vint-i-dosena edi-
ció. Un premi de dibuix i gra-
vat que convida els artistes a
investigar i experimentar en aquestes dues tècniques.
L’exposició de les obres premiades i seleccionades es
podran veure del 13 de febrer al 9 de març al Centre
Cultural del Casino. I sempre apareixen acompanyades
d’algun dibuix d’en Vilanova. Una bona ocasió per retrobar-
lo i gaudir dels originals de les seves obres.

E E

UU
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fa 25 anys
Jaume Puig

El trànsit ja 
era complicat

n el reportatge central del mes, elaborat per
Ramon Fontdevila i Joan Morros, s’analitzava
l’impacte dels 30.000 cotxes que omplien els
carrers de la ciutat (un per cada dos habitants) i
el caos circulatori que sovint es produïa. No hi

havia estudis recents –el darrer era de 1981– i només es
disposava d’un aparell de control d’aforament de vehi-
cles, sense el processador de dades pertinent. Els punts
negres eren al sector Sant Cristòfol-Arquitecte Gaudí i la
carretera de Vic, en paraules del sergent Martos, l’engi-
nyer municipal Lluís Basiana i el regidor Pere Vilarasau.

Durant l’any anterior –1988– hi havia hagut 357 acci-
dents, amb 87 atropellaments, 182 ferits greus i 8 morts.
Com a dada significativa, per la plaça de Sant Domènec
hi passaven diàriament 12.000 vehicles en sentit ascen-
dent. Es confiava que l’avinguda de les Bases de
Manresa, una altra de les vies amb més intensitat de
trànsit, es consolidaria com una via ràpida que ajudaria a
descongestionar el centre de la ciutat.

El problema de l’aparcament era un altre dels punts ana-
litzats en el reportatge. Hi havia espais públics gratuïts al
solar Saclosa-Carrió (170 places), al solar del davant de
l’Atlàntida (380), a la Seu (65) i a la Caserna (125). Els
aparcaments en zona blava tenien 430 places i els pri-
vats n’oferien 624. Però era imminent el tancament de
l’espai del davant de l’Atlàntida i això generava preocu-
pació.

Jove Cambra
Ara ha estat actualitat per la crisi i el cessament de l’acti-
vitat, però fa un quart de segle la revista dedicava un
reportatge a Jove Cambra, que vivia una època daurada,
llavors presidia Joan Sebastià Rodó, el qual rebatia la

possible imatge elitista de l’entitat. En aquella etapa, a
més d’organitzar la Transèquia, promovien activitats
com la Cavalcada de Reis o el Campi qui Jugui, a més de
cursos de protocol i oratòria, entre d’altres.

Mestres Cabanes rebia
la medalla de la ciutat
En el capítol d’actualitat, destacava la celebració de la
Festa de la Llum, amb pregó d’Isidre Morros, bou rostit
a la plaça Major, on es va instal·lar una falla, i lliurament
de la medalla de la ciutat a l’escenògraf Josep Mestres
Cabanes, a càrrec del president Jordi Pujol, que més
tard inaugurava la residència d’avis del Centre Cívic
Selves i Carner i el pavelló del Pujolet, amb conflicte
polític perquè no s’hi havia convidat ningú de la
Diputació, tot i que aquesta institució hi aportava un
terç del cost.

Els ciutadans estàvem acostumats a anar
amb cotxe a tot arreu, n’hi havia prop de
30.000 a la ciutat i no hi havia cap estudi
seriós i recent sobre densitat viària. La
Guàrdia Urbana –encara no se’n deia policia
local– posava una mitjana de 1.500 multes
al mes, un 90% de les quals corresponia a
estacionaments incorrectes.

E
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crònica social

urant el mes de febrer de 1969 la VI Flota dels
Estats Units era al port de Barcelona. Junta -
ment amb ella viatjava la seva banda de músi-
ca, que va actuar en diversos llocs de Barcelona
i del seu entorn, entre els quals, Manresa.

Integraven la formació musical una quinzena de músics,
amb trompetes, trombons, saxofons, clarinets, flautes,
timbals i bombo. El dia 8 de febrer la banda va visitar la
ciutat oferint concerts al grup escolar Oms i de Prat, al
col·legi Ampans i al sanatori de Sant Joan de Déu. A la
tarda van continuar interpretant bona música a la resi-
dència d’avis de les Germanetes dels Pobres i al col·legi
de Casa Caritat, i van ser molt celebrats i aplaudits. 

Durant la seva estada a Manresa, els quinze compo-
nents de la banda de música de la VI Flota, pertanyents
al destructor Columbus, van oferir diverses composi-
cions musicals, sota la direcció del mestre i oficial Gary
F. Blatock, comandant de la Flotilla-10. 

Endemés de les actuacions musicals, van visitar els llocs
històrics de la ciutat, com la Cova i la basílica de la Seu.
La visita a aquests dos monuments va ser admirada pels
músics visitants, impressionats per la bellesa del gòtic,
per les dimensions de la volta immensa de la basílica i
els vitralls de color que donen llum. També es van inte-
ressar pels tres retaules gòtics (restaurats entre els anys
1954 - 1960) i la cripta dels Cossos Sants, amb la imatge-
ria i els medallons escultòrics d’alabastre. També van
visitar el museu històric de la basílica, atrets pel crist
romànic i el Frontal Florentí. Seguidament, van visitar la
Cova de Sant Ignasi, on van admirar l’església i La
Coveta.  

Al vespre van oferir un concert de música moderna a
l’Ateneu Cultural Manresà, entitat que els va acollir. El
concert fou seguit amb gran atenció, amb forts aplaudi-
ments al mestre director i els músics de la banda. 

D
Fotografia: Arxiu Comarcal del Bages

Ignasi Torras i Garcia

La banda de música de la VI Flota dels EUA a Manresa
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fanal de cua

Finalistes 2014 (i II)
l pou dels maquis (Cossetània, 2013), de Margarida
Aritzeta, relata i recrea, a partir de fets reals, un
episodi força desconegut de la nostra postguerra.
Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, s’espe-
rava que els aliats entrarien a Espanya i acabarien

amb Franco. Per preparar-los el terreny, un grup de guerri-
llers vinculats al Partit Comunista (l’Agrupació Guerrillera
de Catalunya) estaven repartits per tot el territori i prepa-
raven accions per desestabilitzar el règim. El desmantella-
ment del grup, l’any 1947, es va conèixer com «la caiguda
dels Vuitan ta». Entre els detinguts hi
havia l’avi i el pare de Margarida Arit -
zeta, que havien amagat a la masia
Cardellà, prop de Valls, quatre maquis
que es feien passar per jornalers i cons-
truïen un pou. Amb un admirable do -
mini de l’espai (Valls i Barcelona, però
també París o Mauthau sen), del temps
(les llargues el·lip sis s’integren en el
relat de forma natural) i dels personat-
ges (una bona colla), Aritzeta reconstru-
eix aquests fets tan vinculats al seu pas-
sat familiar i es deixa atrapar per «la
teranyina confusa d’aquells temps on
els contes tenien l’aparença de realitat i
la realitat semblava una novel·la».

El banquer (Ed. de 1984, 2013), de Núria
Cadenes, és la història de Miquel Lluc,
un home retret, de gest sec, aparentment inofensiu, però
ambiciós, insensible, avar, fred, calculador, corrupte i amb
pocs escrúpols. Un banquer literari inspirat en el poderós
banquer mallorquí Joan March, que, amb el suport de la
monarquia als anys vint, i de Franco als quaranta, va acu-
mular una de les principals fortunes de l’època. Cadenes
fuig de la novel·la històrica i se centra en el costat humà (o
inhumà) del personatge i el seu entorn. Amb prosa incisiva
(un enfilall de flaixos narratius on es barreja amb naturali-
tat l’estil directe i l’indirecte) i llengua impecable (que inte-
gra fragments en mallorquí amb molt encert), El banquer
es podria llegir com una rondalla amb rerefons moral, com
la història d’un home tan pobre que només tenia diners.

El 19 de febrer sabrem quina de les quatre novel·les que
hem ressenyat s’emporta el Premi Amat-Piniella del 2014.

E
Aquell gener...

ada 24 de gener porta marcat amb foc un dels
fets més amargs de la història de Manresa. Com
que la memòria és positiva no pas quan només
serveix per ancorar-se en el passat sinó quan
aquest serveix d’esperó per garantir i millorar el

futur, cal viure i valorar degudament els actes commemo-
ratius del 75è aniversari de l’ocupació de la ciutat per les
forces rebels a la República i enemigues, fins a l’anorrea-
ment total, de Catalunya i els catalans.

És, en una perspectiva nacional, que cal
també remarcar, en aquests dies, la molt
oportuna reedició (a càrrec de l’editorial
Acontravent) d’un llibre mai prou reco-
manat i digne de lloança: Els darrers dies
de la Catalunya republicana (que porta
com a subtítol «Memòries sobre l’èxode
català») d’Antoni Rovira i Virgili. El gran
historiador, periodista, polític i escriptor,
aleshores diputat al Parlament, fou dels
darrers a marxar de Barcelona. Al cap de
dos mesos d’exili va posar per escrit la
seva experiència en una odissea fatídica
per a centenars de milers de persones.

Com a mostra d’enteresa moral i prego-
nesa humana us convido a llegir i medi-
tar sobre els mots finals del pròleg d’a-
quest llibre, escrits per Rovira i Virgili des

del mateix cor de la tenebra: «L’orgull d’ésser català culmi-
na, per a un escriptor, en l’orgull d’escriure en català. Tot es -
crivint el meu primer llibre d’exili, veig en l’arrenglerament
dels mots catalans la prova que han fracassat els folls opres -
sors de Catalunya. No reduiran al silenci la nostra llengua
nacional. No la trauran de la ploma dels escriptors, ni dels
llavis del poble. Un llibre català que es publica a l’estranger
mentre els llibres catalans són perseguits i destruïts a la
nostra pàtria, significa que la guerra no s’ha acabat, que la
guerra continua, que la guerra no pararà fins que Catalunya
no recobri tota la seva llibertat nacional: la del règim polític,
la de la llengua i la de l’esperit. La nostra esperança és
invencible. Catalunya i els catalans mereixen temps millors.
Aquests temps vindran. Hem vist l’èxode; veurem el retorn.
I jo, que he viscut i descrit els darrers dies de la caiguda, vol-
dria viure i descriure els primers dies del redreçament».

C

Dani Hernández Massegú

Llorenç Capdevila Lluís Calderer
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BUGADA AL POU
Restes 
franquistes
Començo la rentada mensual amb una
imatge que connecta amb el tema del
mes. Es tracta d’un residu predemocrà-
tic ben curiós, una placa de marbre del
carrer del doctor Fleming, a la zona de
les Bases, en què l’indicador de l’època
franquista coexisteix amb l’instal·lat
després de restaurar la democràcia.
Com que Manresa és un municipi per
la independència, potser –a instàncies
d’aquest modest espai de denúncia–
seria un bon moment perquè la briga-
da municipal el retirés. És una idea.

Fora ‘stoks’
Continuo traient la pols a l’actualitat
ciutadana amb un clàssic de la secció:
els usos erràtics de la llengua en rètols
i propagandes diverses. La imatge noc-
turna –captada abans que l’esborres-
sin– és del comerç de venda de sabati-
lles i articles de dansa que relativa-
ment fa pocs mesos es va traslladar des
de la muralla de Sant Francesc a la car-
retera de Cardona. Amb lletres blan-
ques escrites directament sobre el
vidre s’hi anunciava una interessant
promoció que s’acabava el 31 de
gener: «Per rotacio del stok. Nomes del
1 al 31 de gener. Tot a meitat del preu.

Nomes queden 2 dies». La transcripció
és literal. Tot i que podria incidir en el
nul ús d’accents a «rotació» i «només» i
el desconeixment de les regles d’apos-
trofació, el que m’ha resultat més insò-
lit és la grafia del mot stok, d’altra
banda força usat entre els comerciants
en diferents fires. Es tracta d’un angli-
cisme ja adaptat al català: estoc, provi-
nent de l’original stock. Per tant, la
paraula escrita a l’aparador és una
bonica invenció del/de la retolista. No
vull entrar en discussions inacabables
sobre el coneixement del català entre
algunes generacions del país. L’únic
que vull apuntar és que si es té la inten-
ció d’emplenar tot un aparador amb un
text, potser seria convenient consultar
abans com s’escriu el que s’ha de dir. I
més, quan el Centre de Normalització
Lingüística Montserrat és a 50 metres.

Grup Tit
Sota el segell d’Oulet Reyes –el
cognom de la família gitana de Cal Tit
ben arrelada a la ciutat– ja fa temps
que s’estan obrint i tancant un seguit
de botigues. Primerament, i seguint la
tradició de mercats ambulants, les
botigues eren de roba (tan esportiva
com interior) i de calçat. Però el negoci
s’ha anat ampliant a altres articles. Al
barri de la Sagrada Família, concreta-
ment al xamfrà de l’antiga peixateria
coneguda com de ca la Narcisa, el
segell Reyes hi va posar una botiga de
cigarrets electrònics –d’aquestes que
ara surten com bolets arreu. La venda
d’aquests estris no devia arribar ni a un
mes. Poc després, aprofitant els pres-
tatges de vidre que s’havien pensat per
als bufadors, s’hi va exhibir un nou
estoc de calçats. Va durar menys que

els cigarrets. La botiga ja està tancada.
Ben a prop, al carrer de Viladordis, n’hi
han posat una de compra d’or, amb el
rètol El Gordo e hijo (Grup Tit). Aquesta
ja porta nom de hòlding, a veure si
dura més que les altres. 

120 anys de
l’Anònima
El dia 14 de febrer, si no hi ha res de
nou, Endesa trasllada les oficines a l’e-
difici de la Catalana i deixa buit l’histò-
ric edifici de l’Anònima, construït fa 120
anys i que va ser la primera fàbrica d’e-
lectricitat de la ciutat. Em diuen que els
treballadors i jubilats ho commemora-
ran el dia 8 amb un dinar a la gran nau
que havia acollit les turbines. Les noves
dependències de l’empresa s’han ins-
tal·lat en un indret històric també recu-
perat. Ara l’edifici del nuncli antic que-

QUINTÍ TORRA CORDONS
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darà a mans de l’Ajuntament amb un
futur incert. És una petita joia del patri-
moni industrial de la ciutat –una altra–
que probablement quedarà abando-
nada a la seva sort fins que hi hagi
algun diner per donar-li un nou ús con-
servant-ne la singularitat i valor histò-
ric.

Buscant la 
llum a la Cova
I acabo el repàs mensual amb una pos-
til·la endogàmica. Aquest any, l’habi-
tual trobada de redactors i col·labo -
radors del Pou en què es planifiquen
els 365 dies a venir, s’arrufa el nas
davant dels números i s’intenta conti-
nuar mantenint la flama de la il·lusió
ben encesa, es va portar a terme a la

Casa d’Exercicis Espirituals de la Cova,
sota l’amable hospitalitat de la comuni-
tat. Allà vam buscar-hi la mateixa inspi-
ració que va portar Sant Ignasi a posar
la primera pedra del seu pensament i

diàleg religiós. Hi cercàvem la conne-
xió tel·lúrica? El Pou del carrer
Sobrerroca, la Cova, la ribera del
Cardener. Ja veurem què passa en els
propers mesos.   

EL POU · FEBRER 2014

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

n aquesta obsessivament
estructurada, políticament
correcta, excelsament  pen-
sada, hipòcritament solidà-

ria, paternalment subvencionada i,
sobretot, aparentment desenvolupa-
da societat que, entre tots, construïm,
sembla que ho tenim tot previst; però
encara ens queden espais de necessi-

tats per donar una millor respos-
ta. Fins i tot els animals
domèstics tenen dret a
espais urbans per tal de
donar resposta a les
seves  necessitats fisio-
lògiques, els anomenats

de manera eufemística i
d’una correcció infantiloi-
de, pipicans. Que bé per
ells!

Els humans també
pixem! i de vegades,
caguem! El caganer
no és, només, una
figura del pessebre
de Nadal; és que el
nostre cos necessita
expulsar allò que inge-
rim, sigui en estat sòlid
o líquid. Pel que fa al
sexe femení, en els

anuncis dels mitjans visuals de comu-
nicació s’anuncien solucions pràcti-
ques per al degotall urinari, una torna-
da als bolquers de la infància, i en el
cas del sexe masculí la necessitat uri-
nària és quelcom que no existeix, és
un forat fosc, un forat negre en l’etapa
etèria de certa edat; i la necessitat de
descàrrega urinària existeix! La pròsta-
ta empeny en qualsevol lloc i situació,
i el nostre Ajuntament no dóna res-
posta ni servei públic a una necessitat
cada vegada més creixent en una
població cada vegada més envellida.
Vull pixar sense haver d’entrar en un
bar i consumir cafè o tallat i fer veure
que demanar pel servei (el nostre pipi-
can) és un esdeveniment circumstan-
cial. Ja no dic res de l’exercici anal de
defecar i això que motius per fer-ho de
manera imperiosa no ens en falten: a
les properes municipals, votaré a qui
doni resposta a les prioritats diàries
d’un 24% de la població manresana.
Polítics, si us plau, no gireu el cap cap
a un altre costat, no negueu l’evidèn-
cia humana. Vull ser gos, de bona casa,
és clar! 

L’HOMENOT DE LA PIPA

E
Necessitats urbanes
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

o és veritat que els germans
Muñoz hagin declinat actuar
a Manresa perquè no és capi-
tal de província. Bé que
actuaran a Sitges o a la ciutat

alacantina d’Ibi sense que siguin capitals
d’enlloc. Davant la necessitat de justifi-
car-se, s’han empescat aquesta excusa
com haurien pogut argumentar que
Manresa fa pudor de col i patata. La veri-
table raó per la qual Estopa no actuarà a
la capital del Bages la trobem en les
seves pròpies cançons. Qualsevol que
faci un cop d’ull a les seves lletres s’ado-
narà que els Estopa són de trago llarg i
pel broc gros. Moltes de les seves can-
çons reflecteixen una set que els devora.
Conscients «que esto del beber es como
el rascar, pues todo es empezar», no és
d’estranyar que acabin com acaben:
«Vaya puta borrachera hemos cogido: ya
no veo de cerca ni de lejos». Després, per

airejar-se, surten a fer un tomb: «damos
un rodeo y entramos en un bar», a la
barra del qual demanen: «Dame un
poquito de beber hasta el amanecer». I
no s’hi posen per poc: «Yo ya llevo unas
diez cervezas. Apesto a cerveza» En un
nou bar, «abrimos una botella del Rioja
del 67, que aún no había probado y la
verdad es que no es tan diferente del As
del Caprabo». Mentre un dels germans
confessa «quisiera estar borracho y soñar
menos», l’altre diu sentir-se com «un vino
añejo». Tancat el bar, en  busquen un altre
«a ver si caen por la cara una cubatas de
ron». Entre cubata i cubata, gorregen el
whisky d’un tercer «a costa de tu whisky
me pongo borracho». I de barreja en bar-
reja, van i postregen amb una mica de
fum: «Que a mi me gustan los porros y los
canutillos». A punt de rebentar, s’acomia-
den a cop de brindis: «En Cornellà quien
no llora no mama», canten. Al germà gran

la borratxera li provoca una crisi d’identi-
tat: «Voy a entrar en una famarcia, pero
antes bailo una sardana y me convierto al
islamismo, porque no me da la gana de
seguir siendo yo mismo» i el germà petit,
el que unes hores abans proclamava
«quisiera estar borracho y quisera soñar
menos», ara reconeix que «hace ya tiem-
po que me ando buscando y no me
encuentro ni en el espejo». Amb tants
pocs bars com hi ha a Manresa, com
voleu que els Estopa s’avinguin a actuar-
hi? Es comprèn que, en canvi, els vingui
de gust fer-ho a Sitges, i no només per la
beguda: «Sodomizarte es tan electrizante
que hasta en mi coche se enciende la luz
de alante».

N
Estopafacció: Si no mamen, no canten

EL POU · FEBRER 2014EL POU · MAIG 201240



QUI NO CONEIX... LO GAITER
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Els de Vic i els de Manresa
ja no estem com gat i gos,
hem arribat a una entesa
per fer un centre poderós, 
un centre universitari
al servei d’aquest país,
on faci goig treballar-hi,
i val més que sigui aixís. 

Alguns batlles socialistes
com ara en Llorenç Ferrer
sembla que van prenent vistes
pel futur, i això està bé. 
Molt em temo que a Iceta
per més que ho trobi normal
això li fa la punyeta,
i si no, que faci igual. 

Les germanes caputxines
han triat, amb serenor,
tot fent hòsties amb farines
per les misses del Senyor,
de cedir amb filantropia
el convent a Sant Andreu.
Tot per l’amor de Déu sia,
això no ho paga ni Déu!

Com la granota que rauca
permeteu-me que aquest mes
us recordi el text d’una auca
de lo Gaiter del Calders.
Són uns versos de fa dies
i semblen d’abans d’ahir,
són com belles melodies
que ens porten a dir sí, sí!

«La llibertat no es demana,
tenim dret a decidir.
Vota el que et doni la gana,

l cognom no us ha de confon-
dre. Perquè per molta gent no
passa de ser l’Isidoro, el  de la
fonda –i només els més propers
arriben a un excessivament

familiar Isi. I, què, no el recordeu? L’Isidoro
és el cap i responsable de la fonda de Sant
Antoni, vora 35 anys servint cafès, tallats i
mooolts menús de migdia. En xifres
grans: ve de complir 66 anys i fa mig segle
just que es va plantar a Manresa. I pensar
que només havia vingut uns quants dies
de visita a un parents!. Parlava castellà i
ara català, és clar. Però la seva especialitat
és la barreja lingüística, la d’un home que
porta encara Sòria a la sang –«sóc de
Recuerda, para que no te olvides», amolla
garneu. Es va estrenar amb el Quimet –«y
la chaquetilla de un que plegava», i des-
prés al Pere III, a Sant Domènec i a la fi, la
fonda Sant Antoni, traspassada del
Massegú. Cambrer i cuiner, avui només
espera jubilar-se i tornar a traspassar el
negoci, que potser ja li toca. O no. Perquè

Isidoro de Gregorio

si alguna cosa té aquest home és que no
saps ben bé mai per on et sortirà. Fixeu-
vos-hi quan pren la comanda: sempre va
fent que sí, que sí, mentre deixa
reposar les parpelles fins a mig ull i
mentalment s’està a calibrar qui té al
davant, fins a decidir com us farà
anar la cosa. Discret i un punt sorne-
guer, irrepetible, en tots aquests
anys ha fet els cafès de set alcaldes,
començant per en Soldevila, alesho-
res a l’hotel Sant Domènec. Té l’esta-
bliment al lloc ideal i, tot i que la des-
centralització municipal li ha fer per-
dre esmorzars, també és cert que els
nous turistes hi cauen com mosques
cada cap de setmana, i no us ha de
fer estrany si n’hi trobeu. I, al capda-
vall, com que de seguida ens va tenir
la mida presa als manresans, tots els
dijous del món fa un bon arròs, d’un
menú a preu imbatible. Com deia la
cançó, «menos lujo, pedirme lo que
queráis». Doncs això: ni luxós ni esti-

E

EL POU · MAIG 2012 41



EL POU · FEBRER 2014

EPITAFI ELCULDELPOUMOSSÈN GUDIOL

envolguts germans i mai prou ben aprecia-
des germanes. Deixem-nos de falòrnies! Hi
ha interessos econòmics molt poderosos
que motiven la negació sistemàtica d’un
projecte de desdoblament de la C-55. Ja ho

he dit! I em sap greu pels familiars de les nombroses
víctimes que s’ha cobrat aquest eix del Llobregat. Una
carretera que Déu sap que té revolts i punts ben sinis-
tres, però és que, com en el cas dels traçats ferroviaris,
l’orografia és tan abrupta que, històricament, no hi
havia cap més remei si es volia connectar amb el Baix
Llobregat. Calia i cal una obra d’enginyeria molt com-
plexa. I aquest és un handicap que encareix qualsevol
intervenció i encara dóna més ales als polítics per no
fer-hi cap intervenció; i especialment ara en què no hi
ha diners per a res. Però –i que Nostre Senyor em per-
doni– tornem als motius fefaents que porten a l’immo-
bilisme. Tot plegat ve de lluny i es centra en la rendibi-
lització, sempre insuficient, de l’autopista més cara del
Reyno de España. De noms, a fe de Déu, que en puc
citar uns quants de mitjan dels anys vuitanta fins avui:
Pujol, Sanclimens, Prenafeta, Alavedra, Macias,
Autema, Puig, Alemany, Ferrovial, Vila i un llarguíssim

etcètera. I, val a dir, que tampoc no hi va haver massa
avenços quan els colors polítics a Palau eren diferents.

Tant la projecció com la concessió o la construcció de l’ac-
tual C-16 van ser interessades i encaminades a fer un bon
negoci en l’escurçament definitiu dels trajectes del centre
del país a Barcelona. Però, ai Senyor! em temo que les
expectatives d’omplir-se les butxaques no s’han acom-
plert mai i la concessió de l’autopista s’allargarà fins al dia
del judici final. Val a dir que tampoc les mesures i pegats
que s’han fet a la C-55 per disminuir la sinistralitat no han
estat gens positives. Algunes, no només han generat una
efecte nul en els hipotètics objectius, sinó que han contri-
buït amb escreix a l’afany recaptatori de la Generalitat en
l’època de vaques magres. L’Altíssim m’empara quan pro-
clamo als quatre vents que la gestió de tot plegat repre-
senta una veritable estafa per als bagencs i un greuge
comparatiu en tota regle del nostre territori comparat
amb l’Anoia o Osona, que accedeixen a la capital del país
més ràpid i amb menys perills. Com en tantes i tantes
misèries de la nostra estimada pàtria, esperem que un nou
demà lliure ens permeti reequilibrar el territori com cal.
Visca la nova i rica vegueria! Que Déu ens escolti... 

C-55, la veritat de la veritat
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Aromateràpia - Espelmes aromàtiques
Objectes de regal i decoració...

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

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

Nom i cognoms

Adreça 

Població CP Tel. 

Se subscriu a El Pou de la gallina, de a de 2014, per un 

import de 3,80 euros per exemplar, que pagarà:

Titular 

Caixa o banc Codi 

Agència Codi 

Carrer 

Població 

Us demano que els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou 

de la gallina siguin pagats amb càrrec al compte núm.

(signatura)

Vols saber què passa a Manresa?
Subscriu-te al Pou del 2014!



C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

Aromateràpia - Espelmes aromàtiques
Objectes de regal i decoració...

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

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

Nom i cognoms

Adreça 

Població CP Tel. 

Se subscriu a El Pou de la gallina, de a de 2014, per un 

import de 3,80 euros per exemplar, que pagarà:

Titular 

Caixa o banc Codi 

Agència Codi 

Carrer 

Població 

Us demano que els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou 

de la gallina siguin pagats amb càrrec al compte núm.

(signatura)

Vols saber què passa a Manresa?
Subscriu-te al Pou del 2014!


